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Wprowadzenie 

 

Począwszy od 1 lipca 2021 r. w polskim systemie prawa handlowego będzie obowiązywać nowy rodzaj spółki kapitałowej – prosta spółka 

akcyjna (dalej: „PSA”). Ta zmiana normatywna jest skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, dalej: „ustawa nowelizująca”). Jak wskazano w uzasadnieniu do 

projektu ustawy nowelizującej, PSA jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć. 

Podczas prac legislacyjnych wzięto pod uwagę fakt, że coraz ważniejszym elementem współczesnej gospodarki stają się przedsięwzięcia oparte 

o nowoczesne technologie. W ocenie ustawodawcy, coraz większe znaczenie we współczesnym obrocie gospodarczym ma kapitał ludzki – 

nowatorskie rozwiązania technologiczne na wczesnych etapach rozwoju, innowacyjność i przedsiębiorczość. Są to cechy, które współcześnie są 

jednym z najważniejszych motorów wzrostu gospodarczego. Jednocześnie te właściwości przedsiębiorców niezwykle trudno precyzyjnie wyce-

nić – zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju działalności. Dlatego też w PSA zezwolono na wnoszenie wkładów w postaci świadczenia pracy 

lub usług, a także innego rodzaju wkładów, które nie poddają się łatwej rynkowej wycenie. Według ustawodawcy jest to podyktowane także 

niskim poziomem oszczędności oraz akumulacji kapitału inwestycyjnego w polskim społeczeństwie, przy wysokim poziomie wiedzy i doświad-

czenia polskich specjalistów – np. z zakresu informatyki (por. Druk nr 3236, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlo-

wych oraz niektórych innych ustaw, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3236, dalej: „uzasadnienie”). 

Celem artykułu jest więc przybliżenie czytelnikom - przedsiębiorcom zajmującym się innowacyjnością, podstawowych elementów PSA. 

Publikacja ma również zwiększyć zainteresowanie spółką nowego typu. 

 

Okres przed nowelizacją 

 

Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej mogli wybrać 

wyłącznie spośród dwóch form – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Konstrukcyjnie, spółki kapitałowe mają nastę-

pujące cechy wyróżniające je od spółek osobowych: posiadanie kapitału zakładowego (minimalnego kapitału pieniężnego wniesionego przy 

zakładaniu spółki), posiadanie osobowości prawnej (spółki osobowe jej nie posiadają, są jednostkami organizacyjnymi, którym ustawa przyznała 

zdolność prawną), brak odpowiedzialności wspólników (akcjonariuszy) za zobowiązania spółki i tym samym rozdział między podmiotami peł-

niącymi czynności zarządcze (zarząd) a podmiotami, którym przysługuje własność (udziały).  

Do lipca 2021 r. przedsiębiorcy zainteresowani zawiązaniem spółki kapitałowej korzystali z art. 151-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm., dalej: „k.s.h.”), w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  

z art. 301-478 k.s.h. w przypadku spółki akcyjnej. Nowelizacja dodała do Kodeksu spółek handlowych cały Dział Ia, tj. art. 3001-300134. 

 

PSA 

 

Spółka ta może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (art. 3001 k.s.h.). Z kolei tryb jej powsta-

nia jest wzorowany na przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co odpowiada potrzebie uproszczenia procesu założy-

cielskiego. Ponadto zrezygnowano z wyodrębniania statutu jako źródła prawa wewnętrznego spółki oraz aktów o zawiązaniu spółki, zgody na 

treść statutu i objęcia akcji, składających się na umowę o zawiązaniu spółki akcyjnej. Zawiązanie PSA wymaga zawarcia umowy spółki. 

Uproszczony proces tworzenia prostej spółki akcyjnej wiąże się, po pierwsze, ze zwolnieniem z obowiązku wniesienia, przed datą złożenia 

wniosku o wpis do rejestru, całości wkładów na pokrycie obejmowanych akcji, charakterystycznego dla procesu założycielskiego spółki z o.o. 

Termin wniesienia wkładu może określać umowa spółki, uchwała akcjonariuszy albo zarządu (art. 3005 k.s.h.). Ustawa wymaga jedynie, aby 

wkłady zostały wniesione w całości w ciągu trzech lat od chwili wpisu spółki do rejestru (art. 3009 k.s.h.). Do powstania PSA konieczne jest 

utworzenie kapitału zakładowego, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne i niepieniężne. Jego wysokość powinna wynosić mini-

mum 1 złoty (art. 3003 k.s.h.). Po drugie, PSA może być zawarta również w dogodnej, elektronicznej formie przy użyciu wzorca umowy. Należy 

pamiętać, że na pokrycie pierwszej emisji akcji w takim przypadku trzeba wnieść wyłącznie wkłady pieniężne (art. 3007 k.s.h.).  

Kolejną cechą PSA wartą podkreślenia jest możliwość wyboru pomiędzy dualistycznym systemem organów w spółce (zarząd i rada nadzor-

cza) a systemem monistycznym (rada dyrektorów). Pierwszy z modeli jest charakterystyczny dla dotychczasowych spółek kapitałowych, dlatego 

Natalia Ogrodniczak-Kowalska 

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 
– KILKA UWAG 



5 

 

to drugi z nich wymaga szerszego omówienia. Zgodnie z art. 30073 § 1 k.s.h., rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją oraz 

sprawuje nadzór nad prowadzeniem jej spraw. Osobowy skład rady dyrektorów jest kształtowany poprzez uchwałę akcjonariuszy, co może być 

jednak zmienione w drodze umowy spółki (art. 30073 § 2 k.s.h.). Co więcej, rada dyrektorów może składać się z jednego dyrektora, staje się 

wtedy organem jednoosobowym, powoływanym i odwoływanym w tym samym trybie (art. 30073 § 2 w zw. z art. 30074 k.s.h.).  

Podkreślenia wymaga także uproszczony proces likwidacji PSA. Przepisy dotyczące rozwiązania i likwidacji nowego typu spółki kapitało-

wej są, co do zasady, wzorowane na regulacjach dotyczących pozostałych spółek tego typu. Nieco odmiennie uregulowano przyczyny rozwią-

zania spółki, stanowiąc w art. 300120 § 1 pkt 2 k.s.h., że rozwiązanie PSA powoduje uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo 

o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, ale z wyłączeniem sytuacji, gdy przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa członkow-

skiego Unii Europejskiej lub państwa strony - umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza.  

Wykreślenie spółki z rejestru następuje, co do zasady, po przeprowadzeniu likwidacji (art. 300120 § 3 k.s.h.). Do likwidacji prostej spółki 

akcyjnej, w zakresie nieunormowanym, stosuje się odpowiednio wskazane przepisy o likwidacji spółki akcyjnej, jednakże reguły jej prowadze-

nia w przypadku PSA są jednak znacznie prostsze. Należą do nich: wyłącznie jedno ogłoszenie o otwarciu likwidacji, trzymiesięczny termin na 

zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli oraz brak ustawowego okresu karencji warunkującego możliwość podziału majątku pomiędzy akcjona-

riuszy (art. 300121 k.s.h.). Wprowadzono także możliwość wykreślenia prostej spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia 

likwidacji w sytuacji, w której cały majątek spółki może zostać przejęty przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego), 

z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy, jeżeli przewiduje tak uchwała walnego zgromadzenia, podjęta większo-

ścią trzech czwartych głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji, a sąd rejestrowy 

zezwoli na przejęcie (art. 300122 k.s.h.).  

 

Podsumowanie 

 

Niewątpliwie nowelizacja ta budzi zainteresowanie wśród przedsiębiorców w branży innowacji i technologii. Jak wskazano w projekcie usta-

wy, rozwiązania przyjęte w projekcie pozytywnie wpłyną na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Startupy, 

które dopiero rozwijają i testują swój pomysł lub poszukują inwestora będą najczęściej należały właśnie do sektora MŚP. Projekt ułatwi oraz 

zmniejszy koszty zakładania i funkcjonowania spółek, w tym zwłaszcza w celu prowadzenia działalności opartej na innowacjach i nowych techno-

logiach. Zmniejszą się również koszty i skróci się czas likwidacji spółki, jeżeli przedsięwzięcie się nie powiodło (por. uzasadnienie). Osoby chcące 

prowadzić działalność w formie spółki prawa handlowego uzyskały dodatkową możliwość wyboru. Czas pokaże, czy przedsiębiorcy będą chętnie 

prowadzić działalności w formie PSA i czy forma ta będzie odpowiadała potrzebom innowacyjnych przedsiębiorstw.   

 

Bibliografia 

 

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.). 

2. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1655, ze zm.). 

3. Druk nr 3236, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3236. 

 

r. pr. Natalia Ogrodniczak-Kowalska 

    konsultant w Ośrodku Enterprise Europe Network 

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – KILKA UWAG 

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania  

z konsultacji radcy prawnego 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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Istota konwersji wierzytelności na udziały lub akcje 

 

Spółka kapitałowa (spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), która ma długi, może zaproponować swoim wierzycie-

lom akcje lub udziały w zamian za spłatę długów. Mamy wtedy do czynienia z tzw. konwersją wierzytelności na akcje lub udziały spółki.  

Wierzyciel spółki zamienia swoją wierzytelność wobec spółki na jej udziały (w spółce z o.o.) lub akcje (w spółce akcyjnej). 

Wierzyciel spółki obejmuje nowoutworzone udziały lub wyemitowane akcje w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za 

wierzytelność, którą ten wierzyciel ma wobec spółki np. wierzyciel pożyczył spółce 100 000 zł, a spółka nie ma możliwości zwrotu tych pie-

niędzy w gotówce. W takiej sytuacji, jeżeli obie strony wyrażą chęć, spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego i nowe udziały lub 

akcje zostaną objęte przez wierzyciela w zamian za wierzytelność. 

Wierzycielem spółki może być także jej wspólnik lub akcjonariusz np. kiedy pożyczył spółce pieniądze. 

 

Wniesienie wierzytelności jako wkładu 

 

Konwersja wierzytelności może nastąpić w dwojaki sposób: 

1. poprzez wniesienie wierzytelności jako wkładu niepieniężnego do spółki lub 

2. poprzez objęcie nowych udziałów lub akcji w zamian za wkład pieniężny i potrącenie wierzytelności nowego wspólnika (wierzyciela) 

wobec spółki z wierzytelnością spółki wobec wspólnika (wierzyciela) z tytułu pokrycia obejmowanych przez niego udziałów. 

Jak wiemy, udziały lub akcje obejmowane są przez wspólników lub akcjonariuszy za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

Wkładem w spółce kapitałowej może być co do zasady wszystko np. nieruchomość, inna spółka, część przedsiębiorstwa, samochód, spe-

cjalistyczne urządzenia do pracy, a także pieniądze. Są jednak prawa, które nie mogą być potraktowane jako wkład. Zgodnie z art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., dalej k.s.h.), wkładem w spółce kapitałowej 

nie może być prawo niezbywalne (np. alimenty lub wynagrodzenie za pracę) lub świadczenie pracy bądź usług (nowy wspólnik nie może objąć 

udziałów w zamian za świadczenie pracy na rzecz spółki). 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki 

 

Z konwersją wierzytelności na udziały wiąże się podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Jest to nieodzowny element tej instytucji. 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki może nastąpić poprzez: 

1. zwiększenie wartości nominalnej istniejących już udziałów lub akcji (art. 257 §2 i 431 §1 k.s.h.), 

2. utworzenie nowych udziałów lub wyemitowanie nowych akcji (art. 257 §2 i 431 §1 k.s.h.), 

3. przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego utworzonych z zysków spółki (art. 260 i 442 k.s.h.). 

Główną przyczyną podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest stawianie sobie nowych celów biznesowych, rozszerzenie prowadzonej 

działalności gospodarczej przez spółkę lub chęć realizowania nowych inwestycji. Wiąże się to najczęściej z koniecznością pozyskania dodatko-

wego kapitału na realizację zamierzonych celów czy inwestycji. 

Spółka kapitałowa może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji (w spółce akcyjnej) lub utworzenie 

nowych udziałów (w spółce z o.o.). Wierzyciel, który chciałby objąć nowopowstałe akcje lub udziały może spróbować je objąć w zamian za 

swoją wierzytelność, która mu przysługuje wobec spółki. Spółka musi jednak wyrazić na to zgodę, ponieważ konwersja wierzytelności na 

udziały lub akcje, może zostać dokonana jedynie za zgoda dwóch stron umowy, a nie jednostronnie. Działa to oczywiście w obie strony – gdy-

by spółka chciała „spłacić” swój dług za pomocą nowych udziałów lub akcji, jej wierzyciel musiałby na to wyrazić zgodę. 

 

Kwalifikacja konwersji wierzytelności jako wkładu pieniężnego lub niepieniężnego 

 

Wierzytelność wierzyciela (wspólnika) jest wkładem wspólnika do spółki. Do rozstrzygnięcia pozostaje jaki charakter ma ten wkład –  

czy jest pieniężny, czy niepieniężny? 

KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI  
NA UDZIAŁY LUB AKCJE  
W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ 
Marcin Kozłowski 
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Zgodnie z niektórymi orzeczeniami sądów, konwersja wierzytelności nie może być potraktowana jako wkład pieniężny, ponieważ ten może 

zostać zrealizowany jedynie przez wpłatę gotówki lub przy użyciu pieniądza bankowego. Tak stwierdził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny 

w wyroku z 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt II FSK 1994/17) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 15 maja 2018 r. 

(sygn. akt I SA/Gd 293/18). 

Znajdziemy jednak orzeczenia sądów, z których wynika, że O tym, czy konwersja wierzytelności przysługującej wspólnikowi wobec spółki 

na udziały przybierze postać wkładu pieniężnego lub niepieniężnego decyduje treść uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki 

(wyrok NSA z 14 grudnia 2004 r., II FSK 2066/04). 

Takie stanowiska sądów mają określone skutki podatkowe. 
 

Skutki podatkowe konwersji wierzytelności 
 

Możliwość dokonania konwersji wierzytelności na udziały lub akcje nie jest w żaden sposób negowana lub uznawana za obejście prawa. Na grun-

cie prawa podatkowego istotne jest jak zostanie potraktowana konwersja wierzytelności – czy jako wkład pieniężny, czy jako wkład niepieniężny? 

Jeżeli konwersja wierzytelności będzie wkładem pieniężnym (akcje lub udziały zostaną objęte za wkład pieniężny), to po stronie wspólnika 

lub akcjonariusza nie powstanie przychód. 

Gdyby jednak do objęcia udziałów (akcji) miało dojść w zamian za wkład niepieniężny (w postaci wierzytelności), przychodem wspólnika 

lub akcjonariusza będzie nominalna wartość udziałów lub akcji. Wynika to z przepisów art. 15 ust. 1j pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze zm.) i art. 22 ust. 1e pkt 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 ze zm.). 

Rozbieżności pojawiają się w orzecznictwie, ponieważ jedna linia orzecznicza uważa, że konwersja wierzytelności jest wkładem niepie-

niężnym (m.in. wyrok NSA z 25 marca 2015 r., II FSK 349/13, wyrok NSA z 8 stycznia 2016 r., II FSK 2813/13, wyrok NSA z 24 kwietnia 

2012 r., II FSK 1892/10). Stanowisko to wydaje się być dominujące. 

Z drugiej strony, pojawiają się orzeczenia, z których wynika, że o tym jak należy potraktować konwersję wierzytelności decydować ma 

uchwała wspólników (tak wyrok NSA z 14 grudnia 2004 r., II FSK 2066/04, wyrok NSA z 18 listopada 2013 r., II FSK 2839/11, wyrok NSA 

z 24 września 2013 r., II FSK 2617/11). Jeżeli z uchwały wynikać będzie, że udziały (akcje) obejmowane są za wkłady pieniężne, to konwersja 

wierzytelności tak właśnie zostanie potraktowana. 
 

Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do KRS 
 

Należy również pamiętać o zgłoszeniu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, który prowadzi akta danej spółki. Wynika to z art. 262 

k.s.h. (dla spółki z o.o.) oraz 441 k.s.h. (dla spółki akcyjnej). Koszt takiego zgłoszenia jest stały i wynosi 350 zł (250 zł zgłoszenie wniosku 

oraz 100 zł opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). 
 

Podsumowanie 
 

Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w spółce kapitałowej jest popularnym rozwiązaniem w przypadku chęci pozyskania nowego 

kapitału na rozwój spółki. Jest ona również wykorzystywana w sytuacjach „spłacania” długu spółki wobec jej wierzycieli. Spółka oferuje no-

woutworzone udziały (spółka z o.o.) lub nowe wyemitowane akcje (spółka akcyjna) swojemu wierzycielowi i w ten sposób spłaca dług. 

Wierzycielem spółki nie musi być osoba z zewnątrz – może to być także jej wspólnik lub akcjonariusz, który udzielił spółce pożyczki. 

Spółka nie ma z czego spłacić pożyczki, więc decyduje się na utworzenie nowych udziałów lub emisję nowych akcji, które będą przeznaczone 

dla wierzyciela będącego wspólnikiem lub akcjonariuszem. 
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Dotacje na projekty z zakresu gospodarki odpadami 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie 

V.2 Gospodarka odpadami. 

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację następujących inwestycji: 

 wdrożenie technologii odzysku w zakładach zagospodarowania odpadów, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w procesach 

innych niż składowanie, 

 budowa infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegają-

cych biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych, w tym edukacja lokalnej społeczności oraz promowanie recyklingu, 

 uruchomienie infrastruktury służącej do recyklingu, sortowania, kompostowania odpadów oraz zbiórki i przetwarzania odpadów nie-

bezpiecznych, 

 poprawa gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, 

wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów, 

 usuwanie wyrobów zawierających azbest, budowa składowisk odpadów azbestowych lub kwater przystosowanych do składowania 

odpadów zawierających azbest wraz z ich właściwym unieszkodliwieniem, 

 likwidacja tzw. dzikich wysypisk odpadów, 

 rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych. 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

 jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst, 

 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

 podmioty wykonujące zadania jst, 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 

 przedsiębiorcy. 

 

Wnioski można składać od 30 czerwca do 21 lipca 2021 r. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. Brak maksymalnej kwoty dofinansowania projektu, budżet konkursu to 39 mln zł.  

Każdy wniosek jest oceniany pod kątem kryteriów formalnych, kryteriów merytorycznych (ocena „zero-jedynkowa”) oraz kryteriów mery-

torycznych punktowanych (do dofinansowania premiowane będą projekty, które uzyskają minimum 60% punktów). Oceniane będzie m.in.: 

doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, komplementarność projektu z innymi 

inicjatywami wnioskodawcy, przygotowanie projektu do realizacji, w tym zgodność z dokumentami strategicznymi, realizacja projektu w part-

nerstwie. Dodatkowo, niektóre typy projektów, np. dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, gospodarki odpadami zawierającymi azbest, likwi-

dacji dzikich wysypisk śmieci, czy rekultywacji składowisk odpadów mają dodatkowe, specyficzne kryteria oceny.  

Wnioskodawców zainteresowanych opracowaniem wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności zapraszamy do współpracy. 

 

Źródło:  

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4882-dzialanie-v-2-gospodarka-odpadami 

(dostęp: 24.06.2021 r.) 
 

ŁK 
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Dnia 23 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”. Ustawa nakłada na podmioty publiczne szereg obowiąz-

ków, między innymi obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnej polegającej na zapewnieniu ich 

funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości (poprzez spełnienie wymagań określonych w załączniku do Ustawy) oraz 

obowiązek sporządzenia i opublikowania deklaracji dostępności. 

Zapewnienie dostępności cyfrowej oznacza spełnienie przez stronę internetową i aplikację mobilną wszystkich parametrów określonych 

w załączniku do Ustawy. Wymagania określone w załączniku do Ustawy uznaje się za spełnione, gdy zapewniono dostępność zgodnie z euro-

pejską normą EN 301 549 V2.1.2., a co za tym idzie zgodnie ze standardem WCAG 2.1. 

Ustawa zawiera autonomiczną definicję pojęcia „podmiot publiczny”. Ma to kluczowe znaczenie praktyczne, bowiem wymogi określone 

w Ustawie znajdują zastosowanie właśnie do tej grupy podmiotów. Podmiotami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm), 

2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemają-

cych charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym punkcie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub 

wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot: 

 finansują je w ponad 50% lub  

 posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub  

 sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub  

 mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, 

4. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1–3, 

5. organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), prowadzące działalność w sferze następujących zadań publicznych: ochrona i promocja zdro-

wia, w tym działalność lecznicza, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzające elementami stron internetowych lub aplikacji mobilnych zamieszczony-

mi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści. 

Zakwalifikowanie podmiotu do wskazanej grupy oznacza konieczność spełnienia obowiązków wynikających z Ustawy. 
 

NOK 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez prowadzone 

strony internetowe i aplikacje mobilne 

W dniu 15 czerwca 2021 r. miała miejsce gala XXXIV Podsumowania Ruchu Innowacyj-

nego w Edukacji. Organizatorem było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształce-

nia Praktycznego, które od wielu lat kreuje, upowszechnia i realizuje różnorodne projekty 

dotyczące innowacji programowych, metodycznych i organizacyjnych. Prowadzi i koordynuje 

prace nad wytwarzaniem nowatorskich działań pedagogicznych oraz ich wdrażaniem do prak-

tyki szkolnej. Współpracuje z wieloma instytutami łódzkimi, regionalnymi, krajowymi i mię-

dzynarodowymi wspierającymi edukację. 

Wśród wyróżnionych  placówek edukacyjnych znalazła się Fundacja Rozwoju Przedsiębior-

czości w Łodzi, która w uznaniu swojej działalności otrzymała certyfikat „Kreatora innowacji”. 

 
KK 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

wyróżniona tytułem „Kreator innowacji”  
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Za nami trzecia edycja konkursu EkSoc StartUp!, którego celem jest promowanie i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych 

wśród studentów łódzkich uczelni. Z 44 pomysłów do finału awansowało dziesięć, których autorzy mieli za zadanie opracowanie szczegóło-

wych koncepcji biznesowych pod okiem mentorów – liderów biznesu. Oprócz wsparcia mentorskiego, przyszli przedsiębiorcy wzięli udział 

w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach z zakresu przedsiębiorczości i prezentacji pomysłu biznesowego przed potencjalnym inwestorem.  

Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Radą Biznesu oraz eksperta-

mi z wiodących organizacji województwa łódzkiego.  

15 czerwca 2021 r. w Hotelu Andelʹs odbyła się gala finałowa, w trakcie której każdy z autorów miał trzy minuty na zaprezentowanie swo-

jego pomysłu i przekonanie jury konkursu. Nagrodę główną, 25 000 zł zdobył Maksymilian Aranowski, student Politechniki Łódzkiej za pro-

jekt Layart – aplikację mobilną łączącą twórców dzieł sztuki z potencjalnymi nabywcami. Jury postanowiło przyznać również wyróżnienie, 

nagrodę w wysokości 5000 zł dla projektu Smart Plants, autorstwa Magdaleny Durys (Politechnika Łódzka) i Bartłomieja Waldhauzera 

(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna) za projekt urządzenia do monitorowania parametrów gleby wokół roślin, takich jak wilgotność, 

temperatura, czy PH gleby w celu uniknięcia przesuszenia. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu głównych nagród był czas na podziękowania 

dla sponsorów i mentorów zaangażowanych w realizację konkursu.  

Większość pomysłów zgłoszonych do konkursu opierała się na zastosowaniu aplikacji mobilnych rozwiązujących konkretny problem,  

co jest związane z postępującą cyfryzacją we wszystkich sferach naszego życia. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Rady Biznesu, podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, pełniła rolę mentora nad pro-

jektem „TuIEmocje, czyli na końskim grzbiecie z drukiem 3D”. Autorami pomysłu byli Mateusz Bartniak, doktorant Politechniki Łódzkiej, 

projektant specjalizujący się w druku 3D oraz Kinga Rucka, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog, trener, facylitator Horse Assisted 

Education, pasjonatka koni. Model biznesowy opierał się na organizacji specjalistycznych warsztatów rozwijających umiejętności miękkie 

wśród dzieci z wykorzystaniem metody Horse Assisted Eduaction i nowych technologii opartych na druku 3D. W porównaniu do dostępnych 

narzędzi edukacyjnych na rynku, projekt ma interdyscyplinarny charakter i opiera się na medycynie, psychologii i nowych technologiach. 

Finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia w komercjalizacji swoich pomysłów! 

 

Szczegółowe informacje, w tym relację z gali finałowej można znaleźć na stronach: 

http://www.eksocstartup.uni.lodz.pl/, https://www.facebook.com/eksocstartup . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: https://www.facebook.com/eksocstartup, Fot. Katarzyna Ulańska 

ŁK 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Konkurs dla studentów na innowacyjny pomysł na biznes 
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14 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca XII Interdyscyplinarny Konkurs O szkodliwości korupcji. W tegorocznej edycji 

w formule online wzięło udział 69 uczniów z 14 szkół. W konkursie brali udział uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych 

klas szkół ponadpodstawowych z Łodzi oraz Dobieszkowa, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Zgierza, Ozorkowa,  Zduńskiej Woli, Łasku  

i Aleksandrowa Łódzkiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji przedstawiających szkodliwy wpływ korupcji na wybrane dzie-

dziny życia człowieka. Główną ideą konkursu jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w sferze publicznej i w życiu codziennym przeja-

wiających się min. przez wykorzystanie środków publicznych do własnych celów, nepotyzm, czy wręczenie korzyści majątkowej w zamian za 

załatwienie określonej sprawy. W pracach konkursowych autorzy zaprezentowali rodzaje i formy korupcji, konsekwencje dla gospodarki 

i życia społecznego oraz sposoby zapobiegania i reagowania. W konferencji, oprócz uczniów, udział wzięli nauczyciele-opiekunowie uczestni-

ków konkursu. Konferencję poprowadziła Pani Barbara Muras, od wielu lat pełniąca funkcję koordynatora. Patronat nad konkursem objęła, jak 

co roku, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Ostateczne nagrodzono 8 prac oraz przyznano 4 wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Sygnet ze Szkoły Podstawowej nr 58  

im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi oraz Julia Szumilas z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszkowie. Autorzy najwyżej ocenionych 

prac otrzymali upominki ufundowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

Gratulujemy uczestnikom i laureatom! 

 

W opublikowanym w 2020 r. Indeksie Percepcji Korupcji 2015 (CPI), Polska uzyskała 56 punkty i została sklasyfikowana na 45 miejscu 

(spadek o 15 pozycji w porównaniu do 2015 r.). Czołowe miejsca zajmują: ex aequo Dania i Nowa Zelandia (1. miejsce, 88 punktów), a także 

Finlandia, Singapur, Szwecja i Szwajcaria (3. miejsce, 85 punktów)1. Ranking pokazuje, że wciąż czeka nas dużo pracy, żeby dorównać najbar-

dziej przejrzystym społeczeństwom na świecie. 

 
ŁK 

XII edycja interdyscyplinarnego konkursu  

O szkodliwości korupcji 

 

 

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 

1 Indeks Percepcji Korupcji to czołowy wyznacznik percepcji korupcji w sektorze publicznym.  

https://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/14092,Indeks-Percepcji-Korupcji-2020.html  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej 

innowacyjnych polskich wyrobów i technologii podczas gali w dniu 16 czerwca 2021 r. Konkurs jest współfinansowany z UE z Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO LAB.  

 

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną otrzymali twórcy innowacyjnego urządzenia AngioExpert do nieinwazyjnej 

diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF (Flow Mediated Skin Fluorescence) opracowane przez Angionica Sp. z o.o. z Łodzi. 

Wyróżnienia i nagrody w tej kategorii otrzymały projekty: 

 CardioCube – głosowy system sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne zbieranie wywiadu lekarskiego w formie werbalnej kon-

wersacji pomiędzy pacjentem i chatbotem zbudowanym w oparciu o technologię rozpoznawania mowy (CardioCube Sp. z o.o. z Katowic), 

 Bioseco BPS – system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii (Bioseco Sp. z o.o. z Gdyni), 

 Pan-cancer profiler – kompleksowe badanie diagnostyczne nowotworu pacjenta, oparte na sekwencjonowaniu całogenomowym oraz analizie 

danych z wykorzystaniem autorskich algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (MNM Diagnostics Sp. z o.o. z Poznania), 

 Procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności (EXDIN Solutions Sp. z o.o. z Krakowa). 

 

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” najlepszy okazał się FRANKD 

– szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARSCoV-2. To przełomowe, bezpośrednie i nie wymagające izolacji materiału genetycznego 

rozwiązanie jest efektem współpracy gdańskich partnerów: Geneme Sp. z o.o. oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. 

W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia dla produktów: 

 Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych (Uniwersytet Śląski  

w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz z Katowic), 

 Narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych (Soley Sp. z o.o. z Balic k. Krakowa i Instytut Badawczy Dróg  

i Mostów z Warszawy), 

 HUGO – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o. z Krakowa). 

 

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobył VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej 

wentylacji płuc (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN z Warszawy). 

Wyróżnienia zdobyły projekty: 

 Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzro-

ku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z Warszawy), 

 Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego 

(Politechnika Łódzka), 

 Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych (Instytut 

Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z Warszawy). Projekt otrzymał również Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji i Nauki. 

 

Przyznano również nagrody specjalne. 

Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do InnerWeb Sp. z o.o. z Bielska-

Białej za InnerWeb® – wirtualny strażnik, który chroni miejsce pracy i alarmuje, gdy powstają sytuacje niebezpieczne. 

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata) otrzymała Instalacja do recyklingu 

opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU (Microwave Aluminium Carbon Hydrogen 2 Extraction Unit) firmy 

Usagi Sp. z o.o. z Warszawy. 

Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przypadła projek-

towi SOLHOTAIR – wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne (SOLHOTAIR Sp. z o.o. z Izabelina). 

Nagrodę PARP i NCBR, przyznano za Bioniczną Protezę Ręki Zeus (Aether Biomedical Sp. z o.o. z Poznania). 

 

Źródło: https://www.parp.gov.pl/konkursppp 
KK 

XXIII. konkurs Polski Produkt Przyszłości rozstrzygnięty 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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NASZE PROJEKTY 

Urząd Patentowy RP uruchomił nabór do projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”, realizowanego w ramach Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój. W projekcie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły ubiegać się o dofinansowaną ze środków unij-

nych usługę, polegającą na identyfikacji przedmiotów własności intelektualnej w firmie. 

 

Na czym polega ta usługa? 

Wybrani przez Urząd Patentowy wykonawcy spotkają się z przedsiębiorcą, pozyskają informacje o firmie, a następnie opracują raport za-

wierający rekomendacje „szyte na miarę” dotyczące ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz wskażą korzyści, jakie dzięki 

tej ochronie można osiągnąć w rozwijaniu swojej działalności biznesowej. 

 

Kto może z niej skorzystać? 

Z projektu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które: 

 należą do sektora MŚP, czyli są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem; 

 prowadzą działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS); 

 wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. pomocy de minimis; 

 zarejestrowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Dlaczego warto? 

Przedsiębiorcy korzystający z usługi zyskają wiedzę, jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, 

wynalazki, projekty wzornicze itp. oraz jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Ponadto dowiedzą się, jak uzyskać 

patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną, a tym samym 

zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy. 

 

Jaki jest koszt usługi? 

Koszt uzależniony jest od oferty złożonej przez wykonawcę (waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł), z czego dofinansowane ze środków 

unijnych jest aż 95% (w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw) lub 90% (w przypadku średnich przedsiębiorstw) kosztów usługi. 

 

Informacje o korzyściach wynikających z tej usługi, a także warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie znajdą Pań-

stwo na stronie: https://msp.uprp.gov.pl 

 
KK 

Unijne wsparcie w zakresie własności intelektualnej 
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http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Kampania Dźwigaj z głową  

Innowacyjne rękawice i obuwie ochronne  

Zakład Ochron Osobistych w Łodzi, jednostka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego,  pracuje nad 

nowym typem rękawic ochronnych. Zastosowane w nich nowoczesne materiały polimerowe powodują, że rękawice znacznie lepiej przylegają 

do dłoni i mają zdolność odpychania wody (adhezyjność i hydrofobowość). Ogranicza to niebezpieczeństwo niekontrolowanego wypadnięcia 

czy wysunięcia przedmiotu lub narzędzia z dłoni. Tym samym poprawia się komfort i bezpieczeństwo pracy z przedmiotami mokrymi, zanie-

czyszczonymi i niebezpiecznymi.  

 

Więcej informacji: 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P35202657861461159553220&_prvPage=1339&  

projekty_id=4123&jednostka_org_id=1057&pokaz_jednostki_podrzedne=F 

 

Kolejnym projektem Zakładu Ochron Osobistych są samonaprawiające się materiały do zastosowania w podeszwach obuwia ochronnego. 

Materiały polimerowe nowej generacji bazują na autonomicznych mechanizmach samonaprawy, tzn. zdolności do  naprawy uszkodzeń mecha-

nicznych bez udziału człowieka lub wcześniejszej diagnozy problemu. Pierwszy mechanizm samonaprawy polega na zastosowaniu mikrokap-

sułek wypełnionych monomerem, który uwalnia się w wyniku uszkodzenia i wypełnia uszkodzone mechanicznie miejsce w podeszwie. Drugi 

mechanizm samonaprawy to sieci mikrokanałów, dostarczające monomer do miejsca, w którym podeszwa jest uszkodzona.   

W ten sposób niewielkie uszkodzenia, początkowo niewidoczne, trudne do wykrycia, zostają samoczynnie usunięte, a trwałość obuwia 

ochronnego jest większa. 

 

Więcej informacji: 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P35202657861461159553220&_prvPage=1339&  

projekty_id=4121& jednostka_org_id=1057&pokaz_jednostki_podrzedne=F 

Kampania 2020-22 Dźwigaj z głową dotyczy zaburzeń mięśniowo-szkieletowych związanych  

z pracą oraz sposobów ograniczania i zapobiegania temu ryzyku zawodowemu. Informacje i mate-

riały Kampanii dostępne są na stronie: https://healthy-workplaces.eu/pl  
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Źródła: 

https://osha.europa.eu 

https://eu-osh-framework-2021.osha.europa.eu/# 

https://healthy-workplaces.eu  

https://www.ciop.pl  
 

MKS 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) informuje o sympozjum dotyczącym zapobiegania chorobom i 

wypadkom w miejscu pracy oraz gotowości na przyszłe kryzysy zdrowotne w świetle Ram strategicznych Unii Europejskiej nt. bezpie-

czeństwa i zdrowia w pracy na lata 2021-2027, które wkrótce będą przyjęte przez Komisję Europejską. Sympozjum Prevention, now 

more than ever: Social Europe New Framework for Safer and Healthier Work będzie transmitowane 5 lipca z Bilbao (Hiszpania). 

Udział bezpłatny. Rejestracja do 23 czerwca: https://eu-osh-framework-2021.osha.europa.eu/# 

 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/oshevents/prevention-now-more-ever-social-europes-new-framework-safer-and-healthier-work 

Nowe ramy strategiczne UE nt. bezpieczeństwa  
i zdrowia w pracy 2021-2027 - sympozjum 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – 

Państwowym Instytutem Badawczym zaprasza na webinarium Pracuję zdalnie, czyli jak? nieformalnie, idealnie czy normalnie, naturalnie  

dnia 9 lipca 2021 r.   

 

W programie: 

 

ONLINE - SZANSA CZY WYZWANIE? 

 praca zdalna jako stresor i motywator 

 korzyści i problemy wynikające z pracy zdalnej 

 błędy w pracy zdalnej 

 dobre praktyki we współpracy online 

JA I ONLINE 

 jak zadbać o siebie w pracy zdalnej 

 jak równoważyć sferę zawodową i prywatną podczas pracy w domu 

 jak być pracownikiem dobrze zorganizowanym i skutecznym 

 jak budować odporność psychiczną 

 jak redukować stres i radzić sobie z emocjami w kryzysie 

ORGANIZACJA ONLINE 

 organizacja czasu – priorytety, cele i ich kontrola 

 przygotowanie miejsca pracy i organizacja zadań 

 prowadzenie zdalnych spotkań i podtrzymywanie uwagi uczestników  

 zarządzanie zespołem w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej 

 

Zajęcia prowadzi Pani Danuta Jacoń-Chmielecka, psycholog z ponad 15-letnim doświadczeniem, coach, trener, moderator Design Thin-

king, od wielu lat współpracujący z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas zajęć wyzwala potencjał uczestników, inspiruje ich do 

identyfikowania skutecznych rozwiązań i pozytywnych postaw. 

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: https://pracazdalna.frp.lodz.pl.  

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych. 

Pracuję zdalnie, czyli jak? 
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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 

Smart Water Solution - Virtual Matchmaking Mission from the Netherlands to Poland 

Więcej informacji: 

https://virtual-mission-poland.b2match.io/  

21-23.06.2021  
spotkanie  

brokerskie 

Horizon Europe Digital  

Więcej informacji:               

https://digital2021.ideal-ist.eu/  

24-26.06.2021  

dzień informacyjny 

i spotkania  

brokerskie 

Horizon Europe Space 

Więcej informacji:               

https://cosmos2020plus-heu-cluster4-space-brokerage.b2match.io/  

25.06.2021  spotkania brokerskie 

Research Infrastructures 

Więcej informacji:               

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/research-infrastructures  

28.06.2021  
dzień  

informacyjny 

Digital, Industry & Space 

Więcej informacji:               

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-4-digital-industry-space  

29-30.06.2021 
dzień  

informacyjny 

Horizon Europe Civil Security for Society 

Więcej informacji:               

https://seren4-heu-cluster3-infoday.b2match.io/ 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-3-civil-security-society  

30.06-1.07.2021 

dzień informacyjny 

i spotkania  

brokerskie 

Industry 2021 

Więcej informacji:               

https://industry2021.b2match.io/  

1.07.2021 
spotkania  

brokerskie 

Culture, Creativity & Inclusive Society 

Więcej informacji:               

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-

society  

1.07.2021 
dzień  

informacyjny 

The Marie Skłodowska-Curie Actions: what’s new under Horizon Europe 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/marie-sklodowska-curie-actions-whats-

new-under-horizon-europe  

1.07.2021 
dzień  

informacyjny 

Health 

Więcej informacji:               

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-1-health  

2.07.2021 
dzień  

informacyjny 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

K

Informacje o programie Horyzont Europa 

Na portalu Funding&Tenders znajdują się wszystkie informacje dotyczące programu Horyzont Europa - dokumenty prawne, programy 

pracy, wzory umów o dotację, przewodniki dla poszczególnych działań i konkursów, formularze i wzory. Wyszukiwarka ułatwia odnalezienie 

materiałów.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON 

 

Informacje o programie Horyzont Europa zamieszcza także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. 

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa  

Praca badaczy na uczelniach i w biznesie  

Więcej informacji:   

http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia, https://www.horizon-europe-infodays2021.eu 

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

Komisja Europejska we współpracy z Austriackim Instytutem Badań Gospodarczych (WIFO, https://www.wifo.ac.at) oraz Grupą  

Technopolis (https://www.technopolis-group.com) prowadzi badanie na temat pracy naukowców w Unii Europejskiej. Jego rezultatem będzie 

m.in. określenie oczekiwanych umiejętności naukowców z sektora prywatnego i akademickiego, a następnie sformułowanie ram kompetencji 

w zakresie badań naukowych i innowacji. 

Badanie jest częścią projektu Knowledge ecosystems in the New European Reserach Area.  

 

Więcej informacji: 

https://surveys.itkt.at/index.php/13634?newtest=Y&lang=en 

https://surveys.itkt.at/upload/surveys/13634/files/Endorsement%20letter%20-%20Knowledge%20Ecosystems%20Study.pdf 

Źródła: 

https://ec.europa.eu, https://www.kpk.gov.pl 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu, https:// surveys.itkt.at 
 

MKS 

Temat spotkania Termin 
Rodzaj  

spotkania 

Climate, Energy & Mobility 
Więcej informacji:               
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility  

5-6.07.2021  
dzień  

informacyjny 

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment 
Więcej informacji:               
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/  

7-8.07.2021  
dzień  

informacyjny 

ERA & Widening 
Więcej informacji:               
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/era-widening  

9.07.2021  
dzień  

informacyjny 
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Spisy powszechne ludności na terenie Polski, podobnie jak w innych krajach na świecie, odbywają się raz na dziesięć lat, a ich celem jest 

uzyskanie wiedzy o liczbie i rozmieszczeniu terytorialnym mieszkańców, a także o ich strukturze społecznej. Spisy, jako badania pełne - obej-

mujące wszystkich mieszkańców kraju, oraz cykliczne - powtarzane w czasie, dostarczają informacji na temat zmian jakie na przestrzeni dekad 

zachodzą w społeczeństwie z punktu widzenia demografii oraz szerokorozumianych warunków społecznych. 

 

Prześledźmy pokrótce jakie, w świetle spisów, procesy demograficzne zachodziły na terenie Łodzi. 

 

1950 W pierwszym powojennym spisie powszechnym, przeprowadzonym w 1950 r. ustalono, że liczba mieszkańców 

miasta wynosiła 620,2 tys., z czego 55,8% stanowiły kobiety. Według następnego spisu, z 1960 r., liczba ludności 

Łodzi kształtowała się na poziomie 709,7 tys. osób, a więc populacja miasta zwiększyła się o 14,5%. Zmieniły się 

także proporcje według płci: udział kobiet obniżył się o 1,3 p. proc., do poziomu 54,5%. 

 

1970 W 1970 r. spis powszechny wykazał, że liczba mieszkańców Łodzi wyniosła 762,5 tys., a zatem w ciągu dziesięciu 

lat zwiększyła się o ponad 52 tys. osób, tj. o 7,3%. Z danych wynika, że w okresie między spisami nastąpił dalszy 

spadek udziału kobiet w populacji miasta - poziomu 53,7%. Na 100 mężczyzn  w 1970 r. w Łodzi przypadało 116 

kobiet. W następnych latach liczba mieszkańców miasta również dynamicznie rosła. 

 

1978 Kolejny spis ludności, przeprowadzony w 1978 r. wykazał, że Łódź liczy 823,3 tys. osób, tj. oprawie 61 tys. więcej 

niż w 1970 r. (o 8%). Dane spisowe dowiodły ponadto, że proporcje mieszkańców według płci nie uległy większym 

zmianom. Bardziej istotne przemieszczenia nastąpiły w strukturze mieszkańców według wieku. Odsetek ludności  

w wieku przedprodukcyjnym ustalono na poziomie 20,0% (wobec 23,7% w 1970 r.). Wyraźnie wzrósł natomiast odsetek mieszkańców w wie-

ku produkcyjnym - z 63,2% w 1970 r. do 65,7%. Porównanie danych spisowych odnoszących się do poziomu wykształcenia mieszkańców 

Łodzi wykazało, że w obserwowanym okresie nastąpiły w tym względzie korzystne zmiany. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły  

w 1978 r. 7,6% ogółu mieszkańców w wieku 15 lat i więcej, wobec 4,9% w 1970 r. Wzrósł także odsetek osób legitymujących się wykształce-

niem średnim, zmniejszył się natomiast udział osób z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia szkolnego. 

 

1988  Po upływie kolejnych dziesięciu lat, spis powszechny z 1988 r. wykazał, że liczba mieszkańców nie rosła już tak 

dynamicznie. Co prawda, populacja miasta zwiększyła się o ponad 30 tys. osób, tj. o 3,8%, do poziomu 854,3 tys., 

ale należy zwrócić uwagę na fakt, że w roku spisowym zmieniono granice administracyjne Łodzi i powiększono 

jej obszar, przyłączając m.in. gminę Nowosolna. Wzrósł nieco odsetek kobiet w populacji - do 54,0% i w konsekwencji na 100 mężczyzn przy-

padało tu 118 kobiet. Na podstawie wyników spisu z 1988 r. odnotowano pierwsze symptomy starzenia się populacji miasta. Udział osób  

w wieku produkcyjnym obniżył się o 4,7 p. proc., do poziomu 61,0%, natomiast wyraźnie wzrósł odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, 

osiągając poziom 16,4% (o 2,2 p. proc.). Bardzo korzystnym zmianom uległa natomiast struktura mieszkańców według poziomu wykształce-

nia. Odsetek osób z wykształceniem wyższym osiągnął poziom 10,3%, tj. o 2,7 p. proc. wyższym niż wykazał to poprzedni spis. Osoby legity-

mujące się wykształceniem średnim stanowiły 32,8% ludności w wieku 15 lat i więcej. 

 

2002  Wyniki kolejnego spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2002 r., były bardzo oczekiwane, ze względu na 

głębokie zmiany społeczno-ekonomiczne jakie dokonały się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wyniki tego 

badania dowiodły, że liczba mieszkańców Łodzi zmniejszyła się od daty poprzedniego badania o prawie 65 tys. 

osób, tj. o 7,6% i wyniosła 789,3 tys. Tak istotny ubytek w liczbie mieszkańców miasta spowodowany był głównie notowanym od połowy lat 

osiemdziesiątych ujemnym przyrostem naturalnym. Dodatkowym czynnikiem były nasilające się procesy odpływu migracyjnego, które w koń-

cu lat dziewięćdziesiątych spowodowały ujemne saldo migracji. Nie stwierdzono większych zmian  w strukturze mieszkańców Łodzi według 

płci, natomiast zmieniły się wyraźnie proporcje według wieku. Pogłębił się proces starzenia się mieszkańców, o czym świadczy wzrost odsetka 

osób w wieku poprodukcyjnym do 19,2%, tj. o 2,8 p. proc. Młode roczniki, wchodzące w skład grupy wieku przedprodukcyjnego, stanowiły 

G U S Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 
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16,l% ogółu -o 6,4 p. proc. mniej niż przed dekadą i zasiliły grupę osób w wieku produkcyjnym. Dalsze korzystne zmiany nastąpiły w struktu-

rze mieszkańców według poziomu wykształcenia. Odsetek osób z wykształceniem wyższym wzrósł o 4,3 p. proc. i ukształtował się na pozio-

mie 14,6%, a osób legitymujących się średnim wykształceniem wzrósł do poziomu 39,6%, tj. o 6,8 p. proc. Wyniki spisu 2002 r. wykazały 

ponadto wyraźny spadek aktywności ekonomicznej mieszkańców. Aktywni zawodowo stanowili 53,7% ogółu osób 15 lat i więcej , tj. o 4,4 p. 

proc. mniej niż przed dekadą, a udział biernych zawodowo ukształtował się na poziomie 46,3% dorosłej populacji miasta. Wyniki spisu przy-

niosły także ciekawe informacje odnośnie sytuacji rodzinnej mieszkańców Łodzi. Liczba rodzin w okresie między spisami obniżyła się  

o 11,0%, do poziomu 224,7 tys., w tym liczba rodzin z dziećmi na utrzymaniu aż o 18,4% i wyniosła 114,0 tys. Jeszcze głębsze zmiany doko-

nały się w liczbie i składzie gospodarstw domowych. Ich liczba w obserwowanym okresie wzrosła o 2,8% i wyniosła 352,0 tys. Warto zauwa-

żyć, że aż o 40,3% zwiększyła się liczba gospodarstw domowych jednoosobowych, a głębsza analiza zjawiska dowodzi, że wzrost ten dotyczył 

zarówno starszych, samotnie mieszkających osób, jak również ludzi młodych, tzw. singli. Wyraźnie spadła natomiast liczba gospodarstw do-

mowych o składzie 3-4 osobowym, ze 138,4 tys. w 1988 r. do 115,3 tys. 

 

2011 Ostatni spis powszechny przeprowadzony został w 2011 r. i w jego wyniku ustalono, że liczba mieszkańców Łodzi 

kształtowała się na poziomie 728,9 tys. Populacja miasta zmniejszyła się w porównaniu z 2002 r. o 60,4 tys. osób,  

tj. 7,7%. Kobiety stanowiły 54,5% ogółu, zatem struktura, według wieku tylko w niewielkim stopniu zmieniła się na 

korzyść tej płci. Zaobserwowano dalsze zmiany w strukturze ludności według wieku, świadczące o postępującym procesie starzenia się popula-

cji: odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym obniżył się w obserwowanym okresie o 2,0 p. proc., do poziomu 14,1%, wzrósł natomiast udział 

osób w wieku poprodukcyjnym, i to znacznie, bo o 2,8 p. proc. I ukształtował się na poziomie 22,0%. Bardzo korzystne zmiany dokonały się  

w strukturze mieszkańców według poziomu wykształcenia, widoczne szczególnie dzięki dynamicznemu wzrostowi odsetka osób z wykształce-

niem wyższym, który osiągnął wartość 22,7%, co oznacza wzrost między datami obu spisów o 8,1 p. proc. Jednocześnie o połowę zmalał 

udział osób o najniższych kwalifikacjach. Liczba gospodarstw domowych zmniejszyła się o 7,7%, do poziomu 324,9 tys., w tym gospodarstw 

jednoosobowych o 15,5 tys., tj. o 12,4%. Odnotowano również spadek w liczbie gospodarstw wieloosobowych (3 i 4 osobowych) o 14,9 tys., 

tj. o 12,9%. Wzrosła natomiast liczba gospodarstw dwuosobowych - o 1,4%. Liczba rodzin wyniosła 214,1 tys., co oznacza spadek w ciągu 

dziesięciu lat o 4,7%. Liczba małżeństw z dziećmi zmniejszyła się o 19,0%, jednocześnie odnotowano wzrost o 2,7 tys., tj. o 5,0% liczby  

samotnych matek. Wśród ogółu rodzin wyraźnie wzrosła liczba związków partnerskich -z 6,9 tys. w 2002 r. do 10,7 tys. W ramach samooceny 

stanu zdrowia mieszkańców ustalono, że populacja osób niepełnosprawnych (łącznie prawnie i biologicznie) wyniosła 117,1 tys., w tym 66,5 

tys. kobiet. Odsetek osób określających się jako posiadające ograniczenia zdrowotne wzrósł w okresie między spisami o 8,1% i wzrost ten  

w większym stopniu dotyczył kobiet, w grupie których wyniósł 10,4%. Analiza danych dotyczących statusu mieszkańców na rynku pracy do-

wodzi, że poziom ich aktywności zawodowej nie uległ istotnej zmianie, warto jedynie odnotować niewielki wzrost udziału osób biernych za-

wodowo, z 46,3% do 46,7%. 

 

Przeprowadzone dotąd spisy powszechne dostarczyły także szereg innych użytecznych informacji. Zainteresowani tematyką spisową mogą 

sięgnąć do publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Łodzi, a także skorzystać z Banku Danych Lokalnych 

GUS. 

Dziesięciolecie, które upłynęło od spisu powszechnego 2011, było okresem dynamicznych przemian w sferze demograficznej, edukacyjnej 

oraz w sferze ekonomicznej, wyrażających się powstaniem nowych rodzajów działalności, zmianą w strukturze gospodarczej, upowszechnie-

niem nowych form zatrudnienia i wielu innych. Tym ciekawsze będą dla odbiorców wyniki NSP 2021. 

 

Tegoroczna edycja spisu potrwa do 30 września. 

 

Anna Jaeschke  

Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych  

Urząd Statystyczny w Łodzi 

GUS | NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BRRO20200330001  Rumuński dystrybutor z rozwiniętą siecią dystrybucji w Rumunii i Republice Mołdawii poszu-

kuje dostawców i producentów sprzętu i instrumentów z zakresu monitorowania i ochrony 

środowiska w celu sprzedaży swoich produktów (np. samodzielne detektory, systemy monito-

rowania gazu, systemy ostrzegające o trzęsieniu ziemi, przyrządy do pomiaru właściwości 

fizycznych, takie jak dyfuzyjność cieplna, dyfrakcja rentgenowska i in.).  

2. BRDE20200610001  Niemiecka firma stała się jednym z wiodących europejskich producentów drobnych szczotek. 

Produkty firmy są przeznaczone do pielęgnacji włosów i ciała, gospodarstwa domowego 

i zwierząt domowych. W związku z dużym zapotrzebowaniem na jej produkty firma poszukuje 

partnerów do zawarcia umów produkcyjnych.  

3. BRRU20200616001  Rosyjska firma jest dystrybutorem urządzeń i wyrobów medycznych czołowych rosyjskich 

producentów. Firma poszukuje dostawców technologii endoprotez oraz producentów endopro-

tez kolana i biodra.  

4. BOLT20200619001  Litewska firma oferuje profesjonalne usługi projektowania kuchni dla firm z sektora HoReCa. 

Firma oferuje również produkcję i usługi instalacji niestandardowych mebli oraz ich części.  

5. BOIT20200526004  Włoska firma z Palermo, zajmująca się przetwarzaniem marmuru, kamieni naturalnych, tra-

wertynu i granitu poszukuje partnerów do umów agencji handlowych, dystrybucji oraz produk-

cyjnych. Firma przetwarza i sprzedaje materiały (płyty oraz gotowe produkty). Może też wy-

konywać prace budowlane jako podwykonawca.  

6. BOIE20200514001  Irlandzka firma z sektora MŚP od lat jest pionierem tworzenia wyrobów wolnych od chemika-

liów i plastiku dla sektorów leśnego i ogrodniczego. Firma stworzyła bezpieczny i skuteczny 

produkt zapobiegający powstawaniu mchu oraz zielonych plam na twardych powierzchniach. 

Firma poszukuje dystrybutorów.  

7. BOHU20200421001  Węgierska firma z 35-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji akcesoriów samochodo-

wych poszukuje dystrybutorów swojego nowego produktu, ekologicznego samochodowego 

kosza na zakupy.  

8. BORU20200528002  Rosyjska firma produkuje wyroby z lnu: długie i krótkie włókna, czesanka, kable itp. Materia-

ły te są szeroko stosowane w produkcji tkanin stosowanych w sektorze budowlanym. Firma 

poszukuje dystrybutorów.  

9. BOIT20200525002  Włoska winiarnia ze stuletnią tradycją, położona na wzgórzach Monferrato w północno-

zachodniej części kraju, będącej ważnym ośrodkiem produkcji wina, jest zarządzana przez tę 

samą rodzinę od czterech pokoleń. Firma poszukuje dystrybutorów win szczepów Barbera  

i Grignolino.  

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.  

200 lat Umowy Zgierskiej 
Podstawą zawarcia umowy zgierskiej było postanowienie rządu Królestwa Polskiego z 1816 r. o osiedlaniu się w kraju „pożytecznych 

cudzoziemców”, którzy mieli możliwość korzystania z licznych przywilejów. Ustanowiono specjalny fundusz, z którego finansowano budowę 

fabryk, domów dla rzemieślników, pożyczki i zapomogi oraz zwrot cła do Komisji Skarbu od zakupionych maszyn i surowców sprowadzanych 

przez nowych osadników1. Realizacji tego zadania podjął się Rajmund Rembieliński, pełniący funkcję Prezesa Komisji Województwa Mazo-

wieckiego, odpowiadający za przygotowanie zaplecza infrastrukturalnego pod budowę przemysłu włókienniczego w Polsce. Rekomendował 

Łódź i Zgierz jako najbardziej odpowiednie pod budowę fabryk włókienniczych. Postanowienie weszło w życie 30 marca 1821 r., kiedy podpi-

sano tzw. Umowę Zgierską, regulującą zasady osiedlenia się na terenie Zgierza 300 zagranicznych sukienników, którzy zobowiązali się do 

wybudowania budynku mieszkalnego na wskazanym placu oraz prowadzenia warsztatów sukienniczych. Umowa odegrała kluczową rolę dla 

rozwoju włókiennictwa i miast włókienniczych w Polsce. Była kamieniem węgielnym dla rozwoju osadnictwa w Królestwie Polskim podpo-

rządkowanego przemysłowi włókienniczemu i stanowiła wzór dla innych miast. Przypominając te wydarzenia, odkrywamy na nowo wielokul-

turowość Łodzi i Zgierza oraz zalety wynikające z szeroko rozumianej różnorodności i współpracy między narodami. 

Upamiętniając to wydarzenie, Rada Miasta Zgierza ustanowiła 2021 rok – Rokiem Umowy Zgierskiej. 
ŁK 

1 K. Kubiak, Dzień włókniarza i tradycje włókiennictwa w Polsce, „Zgierz – moja przestrzeń”, nr 5/2021 (63), s. 14-15.  




