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Wprowadzenie 

 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe (dalej: „sp.k.”) zostały objęte obowiązkiem daninowym w postaci podatku do-

chodowego od osób prawnych. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho-

dów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: „ustawa nowelizująca”). Niewątpliwie 

stanowi ona rewolucję dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci sp.k., którzy decydując się na tę formę 

organizacyjną, kierowali się przede wszystkim preferencyjnością podatkową tego rozwiązania. 

 

Spółka komandytowa 

 

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm., dalej: „k.s.h.”), spółką 

komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania 

spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika 

(komandytariusza) jest ograniczona. Powyższa definicja wskazuje na istotę tej spółki materializującą się w dualizmie wspólników. W spółce 

funkcjonują ich dwa typy wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusz jest wspólnikiem „czynnym”, który co do 

zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Aktywne uczestniczenie w kierowaniu spółką przez tego wspólnika połączono 

z przypisaniem mu nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Oznacza to, że odpowiada on za zobowiązania spółki całym 

swoim majątkiem. Odpowiedzialność jego jest jednak subsydiarna, co oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z jego majątku, dopiero 

gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Z kolei komandytariusz jest wspólnikiem „biernym”, który w zasadzie nie prowadzi 

spraw spółki i nie reprezentuje jej. Wiąże się to z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Wspólnik ten odpowiada za zobowią-

zania tylko do określonej w umowie spółki kwoty tzw. „sumy komandytowej”. Jeżeli natomiast komandytariusz wniesie do spółki wkład 

o wartości co najmniej równej sumie komandytowej wówczas wolny jest od osobistej odpowiedzialności (art. 111-124 k.s.h.). 

 

Okres przed nowelizacją 

 

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 140, ze 

zm., dalej: „u.p.d.o.p.”), tj. od dnia 10 marca 1992 r. do 31 grudnia 2020 r. spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego od 

osób prawnych. Spółki komandytowe z uwagi na brak przymiotu osoby prawnej, były transparentny podatkowo, tj. nie były podatnikami podat-

ku dochodowego od osób prawnych a podatek dochodowy płacili wspólnicy tych spółek. 

Każdy komplementariusz i komandytariusz podlegał opodatkowaniu od dochodu wynikającego z jego udziału w zyskach ustalonego 

w umowie spółki. W zależności od formy wspólnik płacił podatek dochodowy od osób fizycznych albo podatek dochodowy od osób prawnych. 

Jak zasadnie wskazuje P. Kubiesa, najczęściej występującą konstrukcją było uczynienie komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością, podczas gdy komandytariuszami były osoby fizyczne. Wtedy to przychody uzyskane z udziału komplementariusza w spółce koman-

dytowej podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (spółka z. o. o. to osoba prawna). Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. 

przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólne-

go użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału 

w zysku (udziału), przyjmując w przypadku braku przeciwnego dowodu, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Podstawowe stawki 

opodatkowania dochodów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikały z art. 19 u.p.d.o.p. i wynosiły 19% (stawka podstawowa) i 9% 

(stawka dla małych podatników). 

W omawianej konstrukcji przychody komandytariuszy podlegały z kolei opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgod-

nie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm., dalej: 

Natalia Ogrodniczak-Kowalska 
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„u.p.d.o.f.”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 

52, 52a i 52c u.p.d.o.f. oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Co do zasady 

podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje więc wszystkie korzyści majątkowe osiągane przez daną osobę. Kwestie dotyczące opodat-

kowania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (czyli między innymi w spółce komandytowej) uregulowane zostały w art. 8 

ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, 

wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego 

prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., przyjmując w przypadku braku przeciwnego dowodu, że prawa do 

udziału w zysku (udziału) są równe. Komandytariusze będący osobami fizycznymi mogli więc włączyć przychody, które uzyskali z tytułu 

działu w spółce komandytowej do przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować całość według skali 

podatkowej lub podatku liniowego (por. P. Kubiesa, Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r., LEX/el. 2020). 

 

Okres po nowelizacji 

 

Ustawą nowelizującą zmieniono między innymi art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p., który w nowym brzmieniu stanowi, że przepisy ustawy mają 

również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej, przyjmując, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają także spółki komandytowe. Oznacza to 

wprowadzenie „podwójnego opodatkowania zysku”, tj. na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników. 

Na poziomie samej spółki komandytowej, zgodnie z art. 7 u.p.d.o.p. opodatkowaniu podlega dochód spółki stanowiący sumę dochodu 

osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Podstawowe stawki opodatkowania wynikają 

z art. 19 u.p.d.o.p. i wynoszą 19% (stawka podstawowa) i 9% (stawka dla małych podatników). 

Na poziomie wspólników, w przypadku gdy komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosuje się art. 22  

ust. 1a-1e u.p.d.o.p., co oznacza, że zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach 

spółki komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podat-

ku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 u.p.d.o.p., za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku 

został uzyskany. Kwota pomniejszenia zryczałtowanego podatku nie może jednak przekroczyć kwoty podatku obliczonego od przychodów 

z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej. Ustawa nowelizująca zmienia również sytuację komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Przychód osiągany 

przez takich wspólników z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej na gruncie u.p.d.o.f. i w rozumieniu jej przepisów będzie przycho-

dem z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) u.p.d.o.f. od uzyskanych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

dochodów pobiera się co do zasady 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 

 

Podsumowanie 

 

Niewątpliwie nowelizacja ta dotknie wielu polskich przedsiębiorców i doprowadzi albo do zmiany formy prowadzenia działalności gospo-

darczej albo do konieczności ponoszenia wyższych ciężarów publicznoprawnych. Należy podkreślić, że począwszy od 2014 r., tj. od momentu 

objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych spółkek komandytowo-akcyjnych, popularność spółek komandytowych zaczęła znacząco 

rosnąć. Jak wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA JAKO PODATNIK PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 
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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 

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=642: „W 2010 r. było ich 6 439 natomiast 

w 2019 r. ich liczba wzrosła aż do 40 578, tj. ponad sześciokrotnie. Najbardziej dynamiczny przyrost liczby spółek komandytowych przypada 

na rok 2015 - ich liczba w porównaniu do 2014 r. wzrosła wówczas o 30%. Przykładowo w tym samym okresie liczba spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zawsze bardzo popularnych, wzrosła tylko o 11%.” 

Wobec dokonanych przez ustawodawcę zmian, polscy przedsiębiorcy rozważają w szczególności możliwość przekształcenia spółki koman-

dytowej w spółkę jawną lub spółkę partnerską. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa dochody tych spółek nie podlegają 

opodatkowaniu a podatek dochodowy płacony jest wyłącznie na poziomie wspólników tych spółek. Należy jednak mieć na względzie, że istota 

spółki jawnej czy spółki partnerskiej jest odmienna od spółki komandytowej. Podstawowa różnica przejawia się w tym, że w spółce jawnej 

i partnerskiej – w przeciwieństwie do spółki komandytowej - nie występują wspólnicy o różnych rolach. Co istotne, każdy wspólnik spółki 

jawnej ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, z zastrzeżeniem, że ma ona subsydiarny charakter. W przypadku 

spółki partnerskiej przedstawia się to nieco inaczej, bowiem co do zasady partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki po-

wstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące na-

stępstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlega-

ły kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Kierując się wyborem formy prowa-

dzenia działalności należy wziąć pod uwagę nie tylko względy podatkowe, ale zastanowić się, czy istota danej spółki będzie odpowiadała 

potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa, a także jak uregulowana jest odpowiedzialność osobista wspólników za zobowiązania spółki. 
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NASZE PROJEKTY 

W marcu 2021r. Komisja Europejska utworzyła jedną, wspólną stronę internetową dla wszystkich punktów informacyjnych nt. własności 

intelektualnej (Intellectual property - IP) 

ec.europa.eu/ip-helpdesk  

Strona obejmuje informacje i usługi IP Helpdesk adresowane do przedsiębiorców i instytucji działających na pięciu rynkach: w Chinach, 

Europie, Ameryce Łacińskiej, Południowo-Wschodniej Azji oraz Indiach. Wspólna witryna internetowa jest centralnym zasobem informacji 

z dziedziny IP – zawiera materiały specyficzne dla poszczególnych regionów. Są to m.in. arkusze informacyjne, przewodniki, studia przypad-

ków, materiały wideo lub infografiki na różne tematy związane z własnością intelektualną z uwzględnieniem różnych poziomów wiedzy – 

od sekcji dla początkujących („getting started”) do sekcji dotyczącej zarządzania własnością intelektualną, naruszenia i egzekwowania prawa 

IP, w tym w projektach programów ramowych (Horyzont 2020, Horyzont Europa). W każdym regionie są prowadzone usługi infolinii 

(Helpline). Kalendarze online zawierają informacje o szkoleniach, webinariach, warsztatach i wydarzeniach oferowanych przez zespoły 

IP Helpdesk (Events) oraz inne bieżące wiadomości (News). 

Regionalny punkt informacyjny dla Europy (Europejski IP Helpdesk) wspiera w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, naukow-

ców oraz koordynatorów i partnerów innowacyjnych i badawczych projektów finansowanych przez Unię Europejską. Na stronie internetowej 

zawiera także kontakty do ambasadorów IP Helpdesk w poszczególnych krajach Europy. 

Nowa strona IP Helpdesk 
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NASZE PROJEKTY 

L.p. Data  Nazwa Branża Strona internetowa 

1. 12-15.04.2021  Technology & Business Cooperation Days 

2021, Hanower  

Przemysł 4.0  https://technology-business-cooperation-days-

2021.b2match.io  

2. 21.04.2021  INNOFORM 2021, Bydgoszcz  Wielobranżowa  https://innoform2021.b2match.io 

3. 21.04.2021  Med2Meet Virtual Healthcare Cooperation 

Day, Warszawa  

Medyczna  https://med2meet2021.b2match.io  

4. 27-28.04.2021  Turkey-EU Virtual Networking Event,  

Eskisehir, Turcja  

Lotnicza,  

kolejowa,  

samochodowa  

https://eci-networking2021.b2match.io  

5. 10-12.05.2021  6th International B2B Software Days, 

Wiedeń, Austria  

ICT  https://2021.b2bsoftwaredays.com  

6. 25.05.2021  ITmatch – virtual IT/ICT cooperation 

day, Warszawa  

IT/ICT  https://itmatch-virtual-it-ict-
cooperation.b2match.io  

7. 01.06.2021  Textile Connect 2021, Szwecja, Litwa  Tekstylna  https://textile-connect-2021.b2match.io  

8. 25-26.08.2021  Fashion weare, Łódź  Tekstylna  https://www.fashionweare.com  

9. 29.09-

01.10.2021  

Meet in Italy for Life Sciences –  

MIT4LS2021, Genua, Włochy  

Biotechnologia, 

medycyna, IT  

https://genova2021.mit4ls.b2match.io  

10. 1-3.10.2021  INTERBUD 2021 – Building Fair, 

Łódź  

Budownicwo  http://interbud.targi.pl  

11. 19-21.11.2021  BOATSHOW 2021, Łódź  Żeglarstwo  

i sporty wodne  

http://www.boatshow.pl  

Spotkania kooperacyjne szansą  
na znalezienie partnera zagranicznego 

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem/współorganizatorem międzynarodo-

wych spotkań kooperacyjnych wymienionych w poniższej tabeli. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Enterprise Europe Network 

imprezach. Przy rejestracji (bezpłatna) prosimy wskazać w formularzu FRP jako ośrodek wspierający (LSO – Local Support Office). Podmio-

tom z regionu łódzkiego pomagamy w przygotowaniu profilu kooperacyjnego. Uczestnicy są wybierani i wybierają potencjalnych partnerów 

do wirtualnych spotkań. Osoba kontaktowa: Krzysztof  Kucharski, tel. 42 630 36 67.  

KK 
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl webinariów w projekcie DIGI-GRENT. Building Next–Generation of Globally  

Responsible Digital Entrepreneurs (Kształtowanie przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w dobie globalnej  

cyfryzacji). 

Webinaria skierowane są do przedsiębiorstw, start-up’ów, pracowników naukowych, studentów, decydentów oraz wszystkich osób zainte-

resowanych, które będą mogły: 

 poznać wybrane aspekty cyfrowej i odpowiedzialnej przedsiębiorczości, 

 nawiązać współpracę międzynarodową, 

 nawiązać współpracę w zakresie transferu innowacji, 

 oraz uzyskać dostęp do wirtualnego środowiska edukacyjnego. 

Webinaria odbędą się w dniach 13, 15 i 20 kwietnia 2021 r. w godz. 16.00-19.00 i obejmą następujące tematy: 

 

Inwestorzy pomostowi, anioły biznesu oraz odpowiedzialne cyfrowo startupy (dr hab. Paweł Głodek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego) 

 Inwestorzy finansowi jako potencjalni partnerzy dla cyfrowych i odpowiedzialnych start-upów 

 Typy inwestorów 

 Jak zawrzeć umowę z inwestorem? Proces inwestycyjny dla cyfrowych i odpowiedzialnych start-upów 

 Umowa inwestycyjna z Venture Capital 

 

Rozwijanie partnerstw z odpowiedzialnymi firmami na rynku elektronicznym (dr Kamila Szymańska, Uniwersytet Łódzki) 

 Odpowiedzialność na rynku elektronicznym: strategia CSR, rozwijanie partnerstw  

 Co-marketing (wspólny marketing): planowanie umowy współpracy, narzędzia i treści co-marketingu, co-marketing a co-branding, 

możliwe zagrożenia związane ze wspólnym marketingiem) 

 

Polityki cyfrowe (dr Iraklis Paraskakis, SEERC, Grecja) 

 Cyfrowe prawa własności intelektualnej i prawa autorskie 

 Ochrona danych i RODO: dozwolony użytek, duże zbiory danych, gromadzenie, śledzenie, dane biometryczne, metadane itp. 

 Ubezpieczenie i odpowiedzialność 

 Pobyt koczowniczy / cyfrowy i opodatkowanie 

 Dominacja na rynku, monopol i posiadacze danych 

 Cyfrowe ekosystemy i tworzenie polityki 

 

Webinaria w języku angielskim. Udział bezpłatny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fundacja@frp.lodz.pl  

Projekt i szkolenie są współfinansowane przez Program Erasmus+. 

 

Więcej informacji o projekcie:  

http://www.digigrent.eu/ 

https://www.frp.lodz.pl/digi-grent-building-next-generation-of-globally-responsible-digital-entrepreneurs/  

 

 
AK 

Szkolenie w projekcie DIGI-GRENT 

NASZE PROJEKTY 
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W kierunku Przemysłu 4.0 – dotacje na transformację 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na realizację projektów polegających na przygotowaniu małych 

i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w obszarach cyfryzacji, auto-

matyzacji lub robotyzacji. Transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 to proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, 

cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny 

automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a ma-

szynami. Celem tych zmian jest zarządzanie, monitorowanie lub optymalizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych 

z nimi procesów logistycznych. Środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.4.1 

„Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Przemysł 4.0”. 

Dofinansowanie mogą otrzymać małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikro firm) spełniające łącznie poniższe warunki: 

 prowadzą działalność produkcyjną, 

 przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie 

wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł, 

 mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0). 

Z dotacji można sfinansować zakup: 

 Usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu mapy drogowej. Mapa drogowa to plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakre-

sie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w kierun-

ku Przemysłu 4.0.  

 Maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji. 

 Wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na wdrożenie następujących technologii: big data oraz działania związane z analizą danych, roboty 

przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-

fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain, druk 

addytywny (druk 3D). 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł, a poziom dofinansowania stanowi 85% wartości projektu. Wnioski można składać od  

28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Nabór wniosków może zostać skrócony w przypadku wyczerpania alokacji przewidzianej na konkurs (20 mln zł). 

Każdy projekt jest oceniany pod względem kryteriów formalnych oraz merytorycznych (punktowanych). O miejscu na liście rankingowej 

decyduje, m.in. znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w działalności produkcyjnej oraz wpływ na obecne procesy funkcjonujące 

w firmie i istotne znaczenie dla pracowników przedsiębiorcy, klientów czy dostawców. 

 

Przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy na bezpłatne konsultacje do ośrodka Enterprise Europe Network przy 

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz do współpracy przy opracowaniu aplikacji. 

 

Źródło: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0 (dostęp: 12.4.2021) 
ŁK 

Drodzy przedsiębiorcy! 

Przypominamy o terminach zawarcia umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK.  

PPK (czyli pracownicze plany kapitałowe) to wdrażany etapami powszechny system oszczędzania dla pracowników.  

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się czwarty i ostatni etap wdrażania PPK obejmujący jednostki sektora finansów publicznych 

i pozostałe podmioty zatrudniające. 

Pozostałe podmioty zatrudniające zobowiązane są dochować następujących terminów: 

 terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK upływającego dnia 23 kwietnia 2021 r. 

 terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK upływającego dnia 10 maja 2021 r. 
NOK 
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http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Kampania 2020-22 Dźwigaj z głową dotyczy zaburzeń mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą oraz sposobów ograniczania i zapo-

biegania temu ryzyku zawodowemu.  

Kampania Dźwigaj z głową  

https://healthy-workplaces.eu/pl  

ChemSM-HUB – Zdalne, otwarte szkolenia dla użytkowników chemikaliów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym to projekt 

Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi (lider projektu),  Politechniki Łódzkiej, Instytutu Ekologii i Polityki Ökopol (Hamburg, 

Niemcy), Fundacji Romtens (Bukareszt, Rumunia), Instytutu Prolepsis (Ateny, Grecja) w programie Erasmus+. 

W projekcie powstało centrum szkoleniowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym dla dalszych użytkowników i dystrybuto-

rów chemikaliów, platforma e-lerningowa do samokształcenia i szkoleń grupowych. ChemSM-Hub zawiera także słownik pojęć, przewodniki 

Europejskiej Agencji Chemikalów (ECHA – European Chamicals Agency) i inne przewodniki dla użytkowników i dystrybutorów chemika-

liów, rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez 

ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu i CLP (Classification, Mabel-

ling and Packaging of substances and mixtures) dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, informacje o organi-

zacjach zajmujących się bezpieczeństwem chemicznym.  

Dostępna jest też aplikacja mobilna. 

 

Więcej informacji: 

https://chemsm-hub.eu/hub/hub.php 

ChemSM-HUB 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org  

 

Przewiduj, przygotuj się, reaguj na kryzysy - zainwestuj teraz w skuteczne systemy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – takie hasło sformu-

łowała Światowa Organizacja Pracy (ILO – International Labour Organization) dla tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia 

w Pracy. ILO pracuje nad strategiami wzmocnienia krajowych systemów bezpieczeństwa i higieny pracy dla budowania odporności i zdolności 

sprostania istniejącym i przyszłym kryzysom w oparciu o  doświadczenia związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami. 

28 kwietnia to także Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, koordynowany przez Między-

narodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC – International Trade Union Confederation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                        https://www.ituc-csi.org/?lang=en  

     

Więcej informacji: 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_769834/

lang--en/index.htm 

https://spark.adobe.com/page/UNQt3xdrklyXL 

Źródła: 

https://osha.europa.eu 

https://healthy-workplaces.eu 

https://www.ilo.org  

https://www.ituc-csi.org 

https://chemsm-hub.eu 

http://www.imp.lodz.pl/ 

https://www.ciop.pl 
 

MKS 

28 kwietnia  
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  
i Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Akcje informacyjne, warsztaty i spotkania 
dotyczące programu i konkursów  
Horyzont Europa (wybór) 

Temat spotkania Termin 
Rodzaj  

spotkania 

Tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa 

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-klastrami  
19-23.04.2021  

spotkania  

informacyjne  

EUCAD 2021 - Connected and Automated Driving 

Więcej informacji: https://eucad2021-conference.eu  
20-22.04.2021  konferencja  

A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget 

the other aspects 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210421  

21.04.2021  sesja informacyjna  

New European Bauhaus 

Więcej informacji: https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference_en  
22-23.04.2021  konferencja  

COST Info Day 

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/cost-info-day-2  
28.04.2021  webinarium  

EuroNano Forum 

Więcej informacji: https://euronanoforum2021.eu/  
5-6.05.2021  konferencja  

Więcej informacji:  

http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia 

http://www.kpk.gov.pl/konkursy-2017-akcja-informacyjna-i-spotkania-brokerskie-kpk  

Horizon Results Platform TV (HRP TV) jest narzędziem edukacyjnym wspierającym i inspirującym uczestników programów ramowych 

w dążeniu do komercjalizacji ich innowacyjnych rozwiązań. Ta audiowizualna biblioteka uzupełnia istniejącą platformę Horizon Results.  

Audiowizualny materiał jest podzielony na dwie części. Eksperci mówią… obejmuje nagrania wideo i podcasty wywiadów z ekspertami, któ-

rzy dzielą się swoją wiedzą i praktycznymi doświadczeniami. W części Daj się zainspirować! prezentowane są przykłady pokonywania prze-

szkód i rozwiązywania problemów w tworzeniu i rozwoju innowacji, przekształcenia sukcesu badawczego w sukces rynkowy.  

 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform/hrptv  

Platforma HRP TV  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Platforma wydawnicza Open Research Europe 

Z końcem marca Komisja Europejska otworzyła platformę wydawniczą Open Research Europe.  Dotyczy wszystkich dziedzin nauki, także 

nauk społecznych i humanistycznych. Z platformy mogą korzystać badacze realizujący projekty w programach ramowych Unii Europejskiej, 

prezentując tam rezultaty swoich działań. 

Platforma umożliwia naukowcom publikowanie dowolnych badań, wspierając odtwarzalność rezultatów, przejrzystość i ich ponowne wy-

korzystanie. Stosuje otwarty model publikacji badawczych - publikacja w ciągu kilku dni od złożenia, a następnie otwarta wzajemna recenzja 

na zaproszenie. Obejmuje cytaty ze wszystkich danych i materiałów pomocniczych, umożliwiając ich analizę, replikację i wykorzystanie.  

To także miejsce prowadzenia otwartych debat badawczych. 

Korzyści dla naukowców: szybka publikacja, bez opłat, formalności administracyjnych, zgodność z zasadą otartego dostępu, przejrzysty 

proces recenzowania. 

Korzyści dla nauki: szybka publikacja w otwartym dostępie umożliwia innym natychmiastowe tworzenie nowych pomysłów, ułatwienie 

wspólnych badań poprzez dostęp do danych, ocena rezultatów badań w oparciu o ich wartość, a nie miejsce publikacji. 

Korzyści dla społeczeństwa: otwartość wyników badań, swobodny dostęp, przyjazna prezentacja i łatwość przeszukiwania zasobów dla 

naukowców i obywateli, przyspieszenie rozwoju badań, a w konsekwencji szybsze wdrożenie nowych rozwiązań (np. metod leczenia) i ich 

udostępnienie najbardziej potrzebującym. 

Na platformie opublikowano już pierwsze artykuły naukowe powstałe w projektach programu Horyzont 2020. 

 

Więcej informacji: 

https://open-research-europe.ec.europa.eu 

https://www.youtube.com/watch?v=yCjg6vjnpNU 

Granty na Eurogranty 

Granty na Eurogranty to konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na sfinansowanie przygotowania projektu w programie 

zarządzanym przez Komisję Europejską (np. Horyzont Europa, Single Market, COSME, Horyzont 2020, LIFE, Kreatywna Europa).  

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą aplikować  o dofinansowanie następujących wydatków: 

 usługi doradcze niezbędne do przygotowania projektu, 

 opracowanie studium wykonalności, 

 organizacja spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży, 

 przygotowanie wniosku o Eurogrant, lub jego korekta, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te 

są bezpośrednio związane z przygotowaniem oraz koszty związane z prezentacją wniosku przed komisją oceny projektów, 

 tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej na konkurs. 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 280,06 tys. zł. Jego wysokość zależy od tego, czy MŚP składa wniosek samodzielnie czy w konsor-

cjum oraz czy budżet obejmuje opracowanie studium wykonalności. Wkład własny nie jest wymagany. 

Wnioski można składać do 27 stycznia 2022 r. Pierwsza runda kończy się 31 maja 2021 r. 

 

Więcej informacji: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty 

Źródła: 

https://ec.europa.eu 

https://cordis.europa.eu 

https://www.kpk.gov.pl 

https://open-research-europe.ec.europa.eu 

https://www.parp.gov.pl 

https://www.youtube.com  

 
MKS 



16 

 

 

OKIEM STATYSTYKA 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BOCY20200212001  Cypryjska firma zajmująca się produkcją wyrobów winiarskich poszukuje pośredników han-

dlowych, potencjalnych przedstawicieli do sprzedaży swoich win za granicą.  

2. BRHU20200205001  Węgierska firma tekstylna poszukuje w Europie partnera do podwykonawstwa w zakresie kro-

jenia,  konfekcjonowania dzianin oraz do farbowania przędz i tkanin.  

3. BRDE20200220001  Niemiecki dystrybutor z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku poszukuje dodatkowych 

produktów do swojego portfolio w ramach umów o usługi dystrybucyjne. Obecnie dystrybutor 

koncentruje się na przemyśle elektronicznym, możliwe są również inne branże.  

4. BRRO20200219001  Rumuńska firma z doświadczeniem w działaniach dystrybucyjnych stara się powiększać swoje 

portfolio produktów, importując nowe modele produktów, głównie akcesoria domowe i ku-

chenne ze stali nierdzewnej, miedzi i mosiądzu, w oparciu o umowy agencyjne i umowy 

o usługi dystrybucyjne. Duże zainteresowanie budzą także akcesoria i urządzenia do przygoto-

wywania i przechowywania wina, destylacji i przechowywania naturalnych alkoholi i olejków 

eterycznych z kwiatów.  

5. BOAM20191224002  Armeńska firma specjalizuje się w produkcji wina. Firma produkuje  wytrawne, półwytrawne 

oraz półsłodkie wina czerwone. Firma chce zwiększyć wolumen produkcji oraz wejść na nowe 

rynki. Poszukuje agentów handlowych do kooperacji w ramach umowy usługi dystrybucji lub 

pośrednictwa handlowego.  

6. BRUA20191218001  Ukraińskie MŚP z Kijowa zajmuje się dystrybucją wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego. 

W celu rozszerzenia działalności poszukuje partnerów, m. in. firmy produkujące sprzęt me-

dyczny. Firma jest bardzo elastyczna, z doświadczeniem w tej dziedzinie działalności. Ukraiń-

ska spółka może działać jako dystrybutor na Ukrainie na podstawie umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych.  

7. BRES20200304001  Hiszpańska firma zajmująca się dystrybucją produktów i sprzętu medycznego i sanitarnego 

(zwłaszcza narzędzi wykorzystywanych w chirurgii urazowej) chce specjalizować się w trzech 

konkretnych obszarach i włączyć do swojej oferty tytanowe implanty kręgosłupa oraz tytano-

we protezy kolana i biodra. Firma poszukuje umów dystrybucyjnych.  

8. BRRU20200214001  Rosyjska firma produkuje systemy laserowe przenośnego wielopasmowego polarymetru do 

określania stężenia substancji i pomiaru zawartości cukru.  Są one wykorzystywane w przemy-

śle chemicznym. Firma poszukuje nowych dostawców obwodów elektronicznych i materiałów 

niezbędnych do produkcji polarymetru.   

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

waniu partnerów handlowych i technologicznych. Wyszukiwarka ofert z kooperacyjnej bazy sieci dostępna jest na 

https://www.frp.lodz.pl/kojarzenie-partnerow-miedzynarodowych/.  

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i podanie numeru referencyjnego.  

Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert do bazy – pomożemy w przygotowaniu zgodnie z wymogami sieci. 

OFERTY KOOPERACJI 

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów 

i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie 
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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. W niniejszym wydaniu naszego biuletynu chcielibyśmy 

polecić Państwu następującą pozycję:  

Gotowość ośrodków innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mini-

sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Warszawa, 2021. 
Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) to branże, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-

gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Celem głównym 

KIS jest skupienie inwestycji na badaniach, rozwoju i innowacyjności (B+R+I) w obszarach o największym potencjale innowacyjnym i konkuren-

cyjnym kraju, których rozwój przyczyni się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia społeczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.  

Pierwsza lista krajowych inteligentnych specjalizacji powstała w latach 2012–2013. Rozległe badania przeprowadzone na zlecenie ówcze-

snego Ministerstwa Gospodarki pozwoliły określić priorytety w zakresie badań, rozwoju i innowacji (B+R+I), wokół których powinny być 

koncentrowane inwestycje prywatne i wsparcie publiczne. W 2014 r. przyjęto dokument 

„Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS)”, (stanowiący załącznik do ówcześnie obowiązującego 

„Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.”), który przedstawia proces analityczny wyłania-

nia inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich 

monitorowania i aktualizacji. Pierwszy dokument identyfikujący KIS zawierał listę 18 specjalizacji 

ulokowanych w 5 działach tematycznych. KIS jest dokumentem otwartym, podlegającym ciągłej wery-

fikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-

gospodarcze. W 2019 r. (opisanym w publikacji) lista ta zawierała 15 specjalizacji, w roku zaś 2021 – 

13 specjalizacji z działów tematycznych: 

1. zdrowe społeczeństwo, 

2. biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, 

3. zrównoważona energetyka, 

4. gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady, 

5. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym). 

Z pełną listą krajowych inteligentnych specjalizacji można zapoznać się na stronie interneto-

wej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-

technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje  

Wg definicji MRPiT ośrodki innowacji – to podmioty zajmujące się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz 

współpracą z biznesem (m. in. parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki, inkubato-

ry technologiczne, centra transferu technologii, centra innowacji i huby innowacji cyfrowych). Efektem ich działalności jest rozwijanie innowa-

cji produktowych i procesowych.  

Publikacja Gotowość ośrodków innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki zawiera m.in. 

 aktualną diagnozę stanu ośrodków innowacji i ich roli w realizacji założeń inteligentnych specjalizacji w Polsce, 

 rozkład przestrzenny, posiadane zasoby i ofertę usług proinnowacyjnych ośrodków, 

 organizacyjno-prawną typologię tych podmiotów oraz ich mocne i słabe strony w kontekście funkcjonowania inteligentnych specjalizacji, 

 opis specjalizacji działalności poszczególnych typów jednostek zgodne z Krajową Inteligentną Specjalizacją.  

Przeprowadzone badanie obejmuje 227 ośrodków, w tym 43 parków technologicznych/naukowo-technologicznych, 64 inkubatorów tech-

nologicznych, 62 centrów transferu technologii oraz 58 prywatnych ośrodków innowacji.  

Zaprezentowane badanie miało charakter pionierski, a przeprowadzone analizy pozwoliły pokazać potencjał proinnowacyjny tego typu 

struktur w priorytetowych dla polskiej gospodarki dziedzinach inwestycji w badania, rozwój i innowacje (B+R+I).  

 
AK 1 https://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/ (dostęp: 1.04.2021). 

2 https://www.poir.gov.pl/media/65796/Raport_ewaluacja_kis_poir.pdf (dostęp: 1.04.2021). 
3 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje (dostęp: 1.04.2021). 
4 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/osrodki-innowacji (dostęp: 19.04.2021). 



Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
organizacją pożytku publicznego 

 

KRS: 0000057880 

WSPIERAJ ŁÓDZKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 


