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Wstęp 

 

Zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązywał się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego 

i przeniesienia własności tego lokalu, albo do przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość do dnia 

1 lipca 2022 r. będzie regulowała ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

zwana dalej: „ustawą uchylaną”. Od tej daty zacznie obowiązywać nowa ustawa regulująca zasady ochrony praw nabywcy na tzw. rynku pier-

wotnym – ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Fundu-

szu Gwarancyjnym, zwaną dalej „nową ustawą”. 

W uzasadnieniu do projektu nowej ustawy, projektodawca wyjaśnił, że wprowadzenie tej regulacji było odpowiedzią na negatywne wydarze-

nia na rynku nieruchomości w latach poprzedzających jej uchwalenie – zwłaszcza upadłości firm deweloperskich i związane z tym straty finan-

sowe osób, które nabywały lokale mieszkalne albo domy. Mając na uwadze społeczną i rynkową wagę tej regulacji, jak wskazuje autor projektu, 

zdecydowano się na ciągły system monitorowania sytuacji na rynku nieruchomości, co powinno przekładać się na odpowiednie zmiany w prze-

pisach. Dlatego też począwszy od 2012 r. do 2021 r. dokonywano oceny funkcjonowania ustawy uchylanej w praktyce. Skutkowało to ustale-

niem, że znowelizowana regulacja ma przede wszystkim: poprawić skuteczność ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzin-

nego, poprawić bezpieczeństwo obrotu prawnego, przynieść wzrost poziomu akceptacji regulacji po stronie przedsiębiorców1. 

W prasie branżowej wskazuje się, że od stycznia do września 2021 na 6 największych rynkach (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trój-

mieście, Poznaniu i Łodzi) deweloperzy sprzedali więcej mieszkań niż w całym 2020 r. Kolejny raz deweloperzy sprzedali więcej mieszkań niż 

zdołali w tym samym czasie wprowadzić na rynek. Rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja przyciągała do biur sprzedaży kolejnych nabywców 

pragnących uchronić swoje oszczędności przed utratą wartości, ale już widać, że ograniczona oferta i rosnące ceny zaczynają wpływać na liczbę 

sprzedawanych mieszkań2.  

Czy wcześniej opisana zmiana normatywna wpłynie negatywnie czy pozytywnie na sytuację mieszkaniową, w szczególności obejmującą 

mieszkania w regionie łódzkim? Czy ustawodawca za pomocą uchwalenia nowej ustawy dokona realizacji założonych celów? 

 

Zmiany wprowadzane przez nową ustawę deweloperską 

 

Tytułowy akt prawny wprowadza wiele istotnych zmian w stosunku do derogowanej ustawy.  

 

Po pierwsze, wprowadza szeroki katalog umów, zawartych między nabywcą a deweloperem, do których mają zastosowanie przepisy nowej 

ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 nowej ustawy, przepisy ustawy stosuje się do umów, w których deweloper zobowiązuje się do:  

1) wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw nie-

zbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę; 

2) ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego 

lokalu na nabywcę; 

3) przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu; 

4) zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i prze-

niesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednoro-

dzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości 

wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych; 

5) przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej 

części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych.  

Natalia Ogrodniczak-Kowalska 

NOWA „USTAWA DEWELOPERSKA” 

1 Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, Druk nr 985, https://orka.sejm.gov.pl/

Druki9ka.nsf/0/6FA9ABE1B360398AC125868C004D4882/%24File/985.pdf, dostęp: 13.01.2022.  
2 K. Kirejczyk, E. Tęczak, Rynek mieszkaniowy w Polsce – III kw. 2021, https://www.jll.pl/pl/trendy-i-analizy/badanie/rynek-mieszkaniowy-w-polsce, dostęp: 13.01.2022.  
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Przepisy nowej ustawy stosuje się również do umów zawartych między nabywcą a deweloperem, w których deweloper zobowiązuje się do: 

1) wybudowania budynku i przeniesienia własności lokalu użytkowego, 

2) przeniesienia własności lokalu użytkowego, 

3) wybudowania budynku i przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego, 

4) przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego 

- w przypadku, gdy umowy te są zawierane wraz z jedną z umów, o których mowa powyżej i dotyczą tego samego przedsięwzięcia dewelo-

perskiego lub zadania inwestycyjnego.  

Przepisy nowej ustawy stosuje się również do umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do zawarcia jednej z umów wskaza-

nych powyżej. 

 

Po drugie, nowa ustawa reguluje treść umów rezerwacyjnych, które są dzisiaj powszechnie zawierane przez deweloperów przed zawarciem 

umowy deweloperskiej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 nowej ustawy, umowa rezerwacyjna to umowa między deweloperem albo przedsiębiorcą innym 

niż deweloper a osobą zainteresowaną ofertą sprzedaży, zwaną dalej "rezerwującym", której przedmiotem jest zobowiązanie do czasowego wyłą-

czenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego. Dalsze przepisy (art. 30 nowej usta-

wy) regulują formę i treść umowy rezerwacyjnej. Ma być ona zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz określać 

w szczególności: strony, miejsce i datę zawarcia umowy; cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego 

z oferty sprzedaży; wysokość opłaty rezerwacyjnej, jeżeli taka opłata została przewidziana przez strony; okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom 

jednorodzinny wybrany przez rezerwującego będzie wyłączony z oferty sprzedaży; określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku; 

określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, powierzchni i układu pomieszczeń. Ważną cechą nowego 

rodzaju umowy jest to, że strony, zgodnie z art. 31 ustawy nowej, zawierają ją na czas określony. W przypadku ubiegania się przez rezerwującego 

o kredyt (a tak się dzieje często w praktyce), czas ten powinien uwzględniać okres niezbędny do uzyskania przez rezerwującego decyzji kredyto-

wej, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipoteczne-

go i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320), lub przyrzeczenia udzielenia kredytu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy. 

 

Po trzecie, nowa ustawa ma usprawnić istniejące regulacje dotyczące stwierdzania wad przedmiotu sprzedaży na etapie jego odbioru3. 

Nowa ustawa powiela dotychczasowe regulacje, jednocześnie precyzując je w określonym zakresie, a ponadto przewiduje dodatkowe upraw-

nienia nabywcy. Poprzednia regulacja (art. 27 ustawy uchylanej) umożliwiała nabywcy dokonanie oględzin lokalu mieszkalnego (domu jedno-

rodzinnego) będącego przedmiotem umowy deweloperskiej i wykrycie wadliwości tego przedmiotu przed jego nabyciem na podstawie umowy 

rozporządzającej. Jednym z większych zastrzeżeń zgłaszanych do ustawy uchylanej było brzmienie art. 27 ust. 6, zgodnie z którym w zakresie 

nieuregulowanym w przepisach art. 27 ust. 1-5 do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o rękojmi. Lakoniczne sformułowanie powodowało 

rozbieżne stanowiska co do wykładni tego przepisu. Jak wskazuje T. Czech, w myśl pierwszego poglądu ten przepis odsyła do przepisów o 

rękojmi, które stosuje się do umowy o dzieło (art. 637–638 k.c.). Pogląd ten uzasadnia okoliczność, że w umowie deweloperskiej – podobnie 

jak w umowie o dzieło – zobowiązanie dewelopera obejmuje stworzenie nowego przedmiotu (lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego). 

Stosownie do drugiego poglądu, w komentowanym artykule zamieszczono odesłanie do przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 

556 i n. k.c.). Według trzeciego poglądu zakres odesłania zależy od treści umowy deweloperskiej i jej kwalifikacji prawnej (charakteru). Zależ-

nie od okoliczności odesłanie może prowadzić do przepisów o rękojmi przy sprzedaży albo przepisów o rękojmi w ramach umowy o dzieło4.  

Nowa regulacja nie zawiera już odesłania do Kodeksu cywilnego. Art. 41 nowej ustawy przewiduje autonomiczną regulację odnoszącą się 

do zasad ochrony nabywcy. Jest to bardzo szczegółowa regulacja - przepis zawiera 19 ustępów. Do zasadniczych zmian należy zaliczyć między 

innymi możliwość wyznaczenia nowego terminu na usunięcie wady przez samego nabywcę (ust. 8), po którego bezskutecznym upływie, na-

bywca będzie mógł usunąć wadę na koszt dewelopera, czy także możliwość odmowy dokonania odbioru, w przypadku stwierdzenia wady 

istotnej lokalu albo domu jednorodzinnego w sytuacji, gdy deweloper odmówi uznania jej w protokole (ust. 9). 

 

Po czwarte, nowa ustawa wprowadza instytucję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego według art. 46 ustawy wyod-

rębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Na ten rachunek mają być wpłacane między innymi środki: ze składek 

należnych od deweloperów odprowadzanych od wartości wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy w związku 

z realizacją umowy deweloperskiej lub innej umowy objętej zakresem przedmiotowym ustawy (art. 47 w zw. z art. 49), czy także z wpływów z 

tytułu zaspokojenia się masy upadłości dewelopera (art. 47). Środki Funduszu przeznacza się przede wszystkim na zwrot wpłat nabywców 

dokonanych na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w związku z realizacją umowy deweloperskiej lub innej umowy objętej zakresem 

przedmiotowym ustawy (art. 48 ust. 1). 

 

NOWA USTAWA „DEWELOPERSKA” 

3 J. Baranowski, Nowa ustawa deweloperska – co się zmienia?, https://codozasady.pl/p/nowa-ustawa-deweloperska-co-sie-zmienia-, dostęp: 13.01.2022.  
4 T Czech., Art. 27, Ustawa deweloperska. Komentarz, wyd. II, Lex/el. 2018, Teza IV pkt. 29. 
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Podsumowanie 

 

Przeprowadzona w artykule analiza nie omawia wszystkich zmian wprowadzonych nową umową deweloperską. Choć ustawa została 

uchwalona, ma ona obowiązywać od lipca 2022 r., co daję czas na zapoznanie się z jej treścią przez deweloperów jak i nabywców. Ustawo-

dawca przewidział także przepisy intertemporalne, z którymi należy się zapoznać. 

Wydaje się, że za wcześnie jest na stawianie jednoznacznych odpowiedzi na pytania postawione na wstępie artykułu. Należy jednak pod-

kreślić, że niektóre zmiany normatywne należy ocenić pozytywnie. Na uwagę zasługuje jednoznaczne unormowanie zasad odbioru lokali 

i roszczeń z tym związanych, wobec wątpliwości, jakie się pojawiały w prawoznawstwie. Stanowi to o pewności obrotu gospodarczego, 

wzmacnia pozycję nabywcy lokalu oraz jest odzwierciedleniem realizacji konstytucyjnej zasady pewności prawa stosowanego. 
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r. pr. Natalia Ogrodniczak-Kowalska 
konsultant EEN 

 

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 

NOWA USTAWA „DEWELOPERSKA” 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Dotacje na innowacje dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność w otoczeniu zbiorników wodnych 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w schemacie 

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”. Program finansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowe-

go, którego celem jest zmniejszenie ekonomicznych i społecznych dysproporcji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program ma 

stymulować i rozwijać współpracę gospodarczą pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami z Norwegii. 

Dofinansowanie uzyskają projekty zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze wód śródlądo-

wych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów, usług, procesów lub rozwiązań które przełożą 

się na wzrost przychodu, zysku, zatrudnienia i jednocześnie zmniejszenia zanieczyszczenia w środowisku naturalnym.  

Dotację można przeznaczyć na: 

 inwestycje (m.in. w portach morskich lub śródlądowych): 

 zakup maszyn i urządzeń, 

 roboty budowlane, 

 zakup wartości niematerialnych i prawnych, 

 dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska, 

 eksperymentalne prace rozwojowe, 

 usługi doradcze. 

Ważnym elementem projektu jest partnerstwo z podmiotami z Norwegii. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi 

punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu. Zgodnie z regulaminem konkursu, przedsiębiorcę oraz partnera norweskiego powinien 

łączyć ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma zostać zrealizowany poprzez projekt. Partnera można znaleźć wykorzystując specjalną 

bazę danych: http://www.innovasjonnorge.no/eea-norway-grants oraz ogólnodostępne portale jak: www.purehelp.no, www.brreg.no, a w przy-

padku poszukiwania konkretnych „zielonych” technologii, rządowy portal www.theexplorer.no. Przedsiębiorców zainteresowanych nawiąza-

niem partnerstwa z norweską firmą zapraszamy również do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

oferujemy bezpłatną pomoc w znalezieniu partnerów handlowych i technologicznych w ponad 60 krajach świata.  

Minimalna kwota dotacji wynosi równowartość 200 tys. euro, a maksymalna – 2 mln euro. 

Poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy, lokalizacji projektu i rodzaju wydatku: 

 na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,  

 na inwestycje: od 30% do 70% wartości wydatków kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębior-

stwa - premia 20%, średnie przedsiębiorstwa - premia 10%), 

 na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych, 

 na inwestycję w portach morskich lub śródlądowych - do 80% wartości kosztów kwalifikowanych, 

 na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska - do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy 

oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa). 

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. 

Przedsiębiorców zainteresowanych konkursem zapraszamy 19 lutego na szkolenie Nordic Intro - Norwegia organizowane przez Skandy-

nawsko-Polską Izbę Gospodarczą. Dla przedsiębiorców współpracujących z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości udział w szkoleniu jest 

bezpłatny. Swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej w Norwegii podzielą się eksperci Polskiej Agencji Han-

dlu i Inwestycji oraz kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie gospodarczym obowiązującym w Norwegii. Szczegóły dostępne na stro-

nie: https://www.spcc.pl/images/file/0_2021/Nordic_Intro_PDF_Final.pdf . 

Dokumentację konkursową można pobrać ze strony: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-

morskich-i-srodladowych?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp#opis  

 
ŁK 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 

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 

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet przy wsparciu finansowym Citi Foundation w No-

wym Jorku oraz wsparciu merytorycznym Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga 

zaprasza do udziału w projekcie „Biznes w kobiecych rękach”. Jest to program akceleracyj-

ny adresowany do kobiet, które mają pomysł na biznes i zobowiążą się do założenia firmy 

w trakcie udziału w projekcie. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących wieku, statusu na 

rynku pracy, czy miejsca zamieszkania. Młode przedsiębiorczynie, aby dostać się do pro-

jektu muszą przebrnąć przez dwuetapowy proces rekrutacji, obejmujący przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz krótką prezentację swoje-

go pomysłu przed komisją rekrutacyjną (sesja pitchingowa). Formularz zgłoszeniowy powinien zostać przesłany do 31 stycznia 2022 r., osta-

teczna lista uczestniczek będzie znana do 28 lutego 2022 r. 

Przy wyborze uczestniczek do programu, jury kieruje się następującymi kryteriami: 

1. konkretny, skrystalizowany pomysł na biznes, 

2. pasja i determinacja, 

3. orientacja na sukces, 

4. innowacyjność, 

5. kreatywność, 

6. otwartość na współpracę. 

Dodatkowym atutem będzie dobroczynny charakter pomysłu na biznes. 

 

Uczestniczki zakwalifikowane do programu mogą liczyć na wsparcie eksperckie oraz mentoringowe w formie: 

 warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla początkujących przedsiębiorców obejmujących m.in.: tworzenie dobrej relacji mentoringo-

wej, modele biznesowe, marketing startupów, finanse, sprzedaż, aspekty prawne, autoprezentację, 

 spotkań networkingowych online w gronie uczestniczek oraz społeczności Sieci Przedsiębiorczych Kobiet umożliwiających poznanie 

się, nawiązanie relacji, współpracę, 

 mentoringu biznesowego obejmującego 10 godzin sesji one-to-one z Mentorką. 

To już ósma edycja programu, w siedmiu zrealizowanych edycjach powstało 295 nowych firm. Na stronie konkursu można zapoznać się 

z podsumowaniem wcześniejszych edycji: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/bwkr/  

Przedsiębiorcze kobiety zapraszamy również do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, 

m.in. pomagamy w znalezieniu partnerów handlowych za granicą oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań: https://www.frp.lodz.pl/een/ . 

 

Źródło: 

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/bwkr/ 
ŁK 

Biznes w kobiecych rękach  

program wsparcia dla przedsiębiorczych kobiet 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskie firmy z branży energetycznej do skorzystania z polskiego stoiska narodowe-

go, które zostanie zorganizowane podczas międzynarodowych targów Middle East Energy, odbywających się w dniach 7-9 marca 2022 r. 

w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 

Middle East Energy to największe na Bliskim Wschodzie targi dla branży energetycznej, w tym OZE, od lat będące miejscem spotkań eks-

pertów, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji działających w tej branży. Tegoroczna 47. edycja poświęcona jest następującym obszarom: 

 Inteligentne rozwiązania (Smart solutions), w szczególności w dziedzinie transformacji cyfrowej (automatyzacja, internet rzeczy, cy-

berbezpieczeństwo, uczenie maszynowe, big data). 

 Odnawialna i czysta energia (energia słoneczna, wiatrowa, wodna, zielony wodór, technologie związane z magazynowaniem energii i 

produkcją baterii). 

 Zasilanie awaryjne i zapasowe (Critical and back-up power). 

 Transmisja i dystrybucja. 

 Konsumpcja i zarządzanie energią. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: https://www.middleeast-energy.com/en/home.html 

 

Zainteresowanym firmom umożliwiamy: 

 prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery, gadżety itp.), 

 wyświetlanie materiałów audio-wizualnych dostępnych na nośnikach multimedialnych (filmy promocyjne, prezentacje, itp.), 

 spotkania z partnerami biznesowymi w strefie b2b lub VIP room-ie. 

Informujemy, że zainteresowane firmy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania oraz biletów wejściowych na 

targi Middle East Energy. 

Stoisko jest zorganizowane w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki 

– Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

Źródło: www.een.org.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KK 

Polskie stoisko narodowe na targach  

Middle East Energy w Dubaju  
7 – 9 marca 2022 r. 

DLA PRZESIĘBIORCÓW 

Źródło: Obraz ze strony https://www.middleeast-energy.com/en/home.html 
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Ogłoszono drugi otwarty nabór uczestników do projektu inkubatora nowej generacji REACH z programu Horyzont 2020, prowadzonego 

przez Uniwersytet Deusto w Bilbao (Hiszpania). Wybrany beneficjent może otrzymać: 

 grant do 120 000 EUR, 

 dostęp do dużych korporacji i ich zasobów danych, 

 dostęp do umiejętności cyfrowych i biznesowych, 

 dostęp do narzędzi REACH dla bezpiecznych i zaufanych łańcuchów danych, 

 infrastrukturę do przetwarzania dużych zbiorów danych, 

 dostęp do inwestorów prywatnych. 

Projekt zapewni uczestnikom 4 intensywne etapy technicznego i biznesowego szkolenia (EXPLORE, EXPERIMENT, EVOLVE i EXPOSE) 

w czasie 11 miesięcy oraz przejście 3 rund inkubacji podczas jego trwania (3,5 roku). Z uwagi na pandemię zachowane będą wszelkie środki 

bezpieczeństwa, a w przypadku niemożliwości bezpośrednich spotkań i szkoleń usługi inkubacji będą realizowane w trybie online. 

Konsorcjum realizujące projekt we współpracy z czołowymi europejskimi hubami innowacji cyfrowych (EDIH) zdefiniowało tematy trans-

sektorowych łańcuchów danych (DVC) do podjęcia przez uczestników. Bieżący nabór dotyczy następujących sektorów: gospodarka obiegu 

zamkniętego, produkcja/przemysł, energia, zdrowie, marketing cyfrowy, rolnictwo i sprzedaż, turystyka i rozrywka, opieka zdrowotna i ubez-

pieczenia. 

Uczestnik może wybrać temat z katalogu projektu lub spośród tematów oferowanych przez 13 partnerów (hiszpańskie i międzynarodowe 

korporacje, samorządy regionalne i miejskie). 

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej https://www.reach-incubator.eu/open-calls/startups/ 

 

Termin naboru upływa 22 lutego 2022 r.  

 
KK 

Granty do 120 000 EUR dla startupów i MŚP  

z sektora Big Data 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Źródło:  https://www.reach-incubator.eu/open-calls/startups/ 
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Misja biznesowa do Brazylii 
 2 – 7 kwietnia 2022 r. 

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) we współpracy z FecomercioSP, największą federacją handlu i usług w Brazylii, organizuje 

dla polskich przedsiębiorców wielosektorową misję biznesową do São Paulo w dn. 2–7 kwietnia 2022 r. 

Celem misji jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych spotkań B2B (w siedzibach firm lub wirtualnie), zgodnie ze zgłoszo-

nym zapotrzebowaniem. Organizatorzy zapewniają wiedzę o regionie, informacje podatkowe, celne i certyfikacyjne, bogaty networking i wie-

loletnie doświadczenie, jak również wsparcie logistyczne na miejscu. 

Koszt udziału jednej osoby wynosi 3 890 EUR + VAT (koszt udziału drugiej osoby jest niższy). 

Oferta obejmuje m. in.: 

 przelot w klasie ekonomicznej Warszawa - São Paulo – Warszawa, 

 transfery lotnisko/hotel/lotnisko, 

 pobyt w 4* hotelu w centrum São Paulo, ze śniadaniem, 

 ubezpieczenie podróżne, w tym Covid-19, 

 umówienie 6 – 10 indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi partnerami i klientami w São Paulo oraz okolicach, 

 organizację kolacji networkingowej z lokalnym środowiskiem biznesowym oraz seminarium nt. specyfiki rynku, 

 opieka przedstawiciela PPCC podczas misji (w tym niezbędne tłumaczenia). 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://forms.gle/wb3HLVtE6XuQE2PTA 

Termin rejestracji do 7 lutego 2022 r. Termin płatności do 10 lutego 2022 r.  

 

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w misji. Liczba miejsc jest ograniczona (do 6 firm). PPCC zastrzega 

sobie prawo do odwołania misji, jeśli nie zostanie zebrana minimalna liczba uczestników lub z powodu sytuacji pandemicznej. 

 

Więcej szczegółów o misji (metodologia, referencje) udzieli organizator: 

Pan Wojciech Baczyński, Dyrektor Generalny PPCC – wb@ppcc.pl, tel. 696 760 925.  

 
KK 

DLA PRZESIĘBIORCÓW 
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NASZE PROJEKTY 

Wirtualne spotkania brokerskie Horizon Europe Cluster 3 

Civil Security for Society 
Madryt, 22 – 23 lutego 2022 r.  

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Madri+d organizuje wirtualne spotkania kooperacyjne poświęcone tematyce obrony 

cywilnej, w szczególności konkursowi z programu Horizon Europe Cluster 3 Civil Security for Society. Wydarzenie odbędzie się podczas mię-

dzynarodowych targów z dziedziny bezpieczeństwa SICUR, które co dwa lata mają miejsce w Madrycie.  

 

Główne tematy spotkań: 

 zwalczanie przestępstw i terroryzmu, 

 efektywne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE, 

 odporna infrastruktura, 

 zwiększone cyberbezpieczeństwo, 

 społeczeństwo odporne na klęski, 

 badania i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Adresatami spotkań są: 

 firmy typu start-up i spin-off 

 małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 duże firmy 

 uczelnie, centra badawcze 

 inne organizacje poszukujące partnerów handlowych, technologicznych i badawczych. 

 

Udział bezpłatny. Dalsze informacje oraz rejestracja online na stronie: https://sicur2022.b2match.io 

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem spotkań. Przy rejestracji prosi-

my wskazać Fundację jako Local Support Office. 

 
KK 
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NASZE PROJEKTY 

L.p. Data  Nazwa Branża Strona internetowa 

1. 27-28.01.2022  Health Tech Hub Styria  

Graz, Austria   

Medyczna  https://www.hth-styria.com  

2. 22-23.02.2022  Virtual BE SICUR 2022 Horizon Europe 

Cluster 3 Civil Security for Society,  

Madryt, Hiszpania  

Technologie 

bezpieczeństwa  

https://sicur2022.b2match.io  

3. 22-24.02.2022  Virtual Qatar Matchmaking & Exhibition 

2022, Doha, Katar  

Wielobranżowe  https://matchmaking.qdb.qa  

4. 1-8.03.2022  MWC Open Innovation Challenge B2B 

hybrid event  

Barcelona, Hiszpania  

ICT  https://mwc2022.b2match.io  

5. 9-10.03.2022  INNOFORM 2022 Tools & Plastic  

Processing, Hybrid BE  

Bydgoszcz, Polska 

Tworzywa 

sztuczne  

https://innoform.2022.b2match.io  

7. 10-13.05.2022  ISE Open Innovation Challenge 

Barcelona, Hiszpania  

ICT  https://ise-congress-open-challenge.b2match.io  

6. 15-18.03.2022  SIVAL-VIBE 2022  

Angers, Francja  

Rolnictwo  https://vibe2022.b2match.io  

8. 30.05-

02.06.2022  

Technology & Business Cooperation 

Days 2022  

Hanower, Niemcy  

Wielobranżowe  https://technology-business-cooperation-days-
2022.b2match.io  

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. Do wirtualnych spotkań uczestnicy wybierają potencjalnych 

partnerów. Osoba kontaktowa: Krzysztof  Kucharski, tel. 42 630 36 67.  

Spotkania kooperacyjne szansą  

na znalezienie partnera zagranicznego 
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http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) organizuje 18 stycznia sesję informacyjną on-line dotyczącą dolegli-

wości układu mięśniowo-szkieletowego wynikających z telepracy. Spotkanie jest adresowane do ambasadorów EU-OSHA oraz służb bhp. 

Po wprowadzeniu do tematu będą zaprezentowane materiały promocyjno-informacyjne do wykorzystania w przedsiębiorstwach. 

Przedstawiciele FRP wezmą udział w tym spotkaniu. 

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i telepraca 

Wskazówki dotyczące pracy przy komputerze 

Na stronie Kampanii Dźwigaj z głową, wśród materiałów informacyjnych, znajduje się infografika 5 skutecznych wskazówek organizacji 
stanowiska komputerowego (5 conseils efficaces pour aménager son poste informatisé), opracowana przez Unisanté, Centrum Medycyny Ogól-

nej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Lozannie (Szwajcaria). Wskazówki są następujące: 

1. Stopy spoczywają na ziemi 

Dostosuj wysokość krzesła, aby ustawić kolana pod kątem 90° lub nieco szerszym 

2. Dolna część pleców (lędźwiowa) prosta i dobrze podparta 

Dostosuj wysokość, napięcie i nachylenie oparcia Jeśli to możliwe, wyreguluj głębokość siedziska 

3. Łokcie na tym samym poziomie co klawiatura, tworząc w ten sposób kąt 90° 

Dostosuj wysokość blatu 

Jeśli powierzchnia robocza jest zbyt wysoka, użyj podnóżka 

4. Oczy powyżej górnej części ekranu 

Monitor skierowany w stronę użytkownika w minimalnej odległości jednego ramienia 

5. Nadgarstki wyrównane z przedramionami 

Klawiatura umieszczona płasko na powierzchni roboczej, skierowana w stronę użytkownika 

 

Infografika zawiera także rady dotyczące pracy z laptopem: 

korzystanie z laptopa przez ponad 2 godziny wymaga zastosowania akcesoriów (pochylona podstawka + dodatkowa klawiatura) lub korzy-

stania ze stacji bazowej 

oraz pracy w pozycji stojącej: 

dostosuj wysokość biurka tak, aby było w jednej linii z ramionami ustawionymi pod kątem 90°. 

 

Więcej informacji: 

https://healthy-workplaces.eu/pl/tools-and-publications/practical-tools/5-effective-tips-designing-your-computer-workstation 

https://www.unisante.ch/sites/default/files/inline-files/DSTE_Ergo_5%20conseils%20am%C3%A9nager%20poste%20informatis%C3%

A9_2020.pdf 
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Ograniczenie kontaktów w pracy w czasie COVID-19 

Seria filmów Napo … i roboty w pracy jest związana z coraz szerszym wykorzystaniem digitalizacji i automatyzacji w firmach. Skutkiem 

może być poprawa warunków pracy, ale także zagrożenia. Film przekazuje informacje na temat bezpieczeństwa stosowania robotów, przesta-

wia niektóre z nowych technologii, mogące powodować zagrożenia lub wypadki, podpowiada, jak im zapobiegać.   

Seria obejmuje następujące części: 

Bezpieczeństwo produkcji  
Współpraca z robotem 
Pomocna dłoń 
Zapakowany przez technologię 
 

Więcej informacji: https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-in-robots-at-work 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Źródła: 
https://osha.europa.eu 

https://www.napofilm.net 

https://healthy-workplaces.eu 

https://www.unisante.ch 

https://www.ciop.pl 

https://imp.lodz.pl/ 
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Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) przygotował infografikę Jak ograniczyć kontakty w pracy 
w czasie COVID-19? Zalecenia są stępujące: 

Zachowaj odległość min. 1,5 m 

Skróć czas kontaktu do max. 15 min. 

Zmniejsz liczebność zespołów 

Ustal przerwy rotacyjne 

Korzystaj ze zdalnych form komunikacji 

Korzystaj z pracy rotacyjnej lub zdalnej 

 

Infografikę można pobrać pod adresem: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91271/20201119112058&001-infografika-dystans-kolor.pdf 

Nagroda im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumia-

nej ochrony pracy i zdrowia człowieka w środowisku pracy. 

Za osiągnięcia w 2021r. otrzymało ją dziesięciu laureatów, wśród nich Pani prof. dr hab. Beata Świątkowska, kierownik Ośrodka Referen-

cyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. 

Gratulujemy! 

Nowe filmy z Napo 

Laureaci Nagrody im. Haliny Krahelskiej 2021 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BORO20201216001  Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji wygodnych piżam (typ „street” i „lounge”) z satyny, natu-

ralnego jedwabiu i bawełny. Piżamy dostępne są w małych seriach. Firma chce rozszerzyć swój rynek 

zbytu i pozyskać nowych, partnerów biznesowych, zainteresowanych sprzedażą oferowanych produktów 

w ramach umowy dystrybucji.  

2. BOKR20201221001  Koreańska firma, specjalizująca się w opracowywaniu i sprzedaży urządzeń do komunikacji bezprzewo-

dowej, poszukuje partnerów do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Główne produkty 

firmy są stosowane do budowy sieci komunikacyjnych i obejmują złącza (LTE / 5G), zespoły kabli połą-

czeniowych i zasilających, elementy pasywne (rozgałęźniki i dzielniki mocy oraz sumatory) oraz elemen-

ty wyposażenia sieci 5G. Preferowani są doświadczeni dystrybutorzy z silnymi sieciami lub dostawcy 

rozwiązań sieciowych.  

3. BOCH20210108001  Szwajcarski start-up agrotechniczny opracował niedrogi system pod klucz do czysto biologicznego prze-

twarzania obornika. Dzięki opatentowanym bakteriom obornik przekształca się w wodę, ciekły azot 

i stały fosfor. System jest idealny dla dużych ferm trzody chlewnej i krów lub biogazowni produkujących 

duże ilości nadmiaru obornika. Firma poszukuje partnerów marketingowych / handlowych posiadających 

odpowiednie kontakty w zakresie rolnictwa na podstawie umowy handlowej lub finansowej.  

4. BRDE20210108001  Niemiecki producent materacy poszukuje dostawców pianki poliuretanowej z Europy Wschodniej.  

5. BRDE20201216001  MŚP zlokalizowane w Saksonii działające od 2004, zatrudniające obecnie 14 osób, specjalizujące się 

w sprzętach wewnętrznych do muzeów i galerii poszukuje podwykonawcy mniej więcej tej samej wiel-

kości do produkcji i montażu w zakresie konstrukcji wystawienniczych / targowych. Wymagane jest 

doświadczenie w produkcji CNC i biegła obsługa oprogramowania CAD.  

6. BRDE20201110001  Firma niemiecka - dystrybutor części samochodowych, zainteresowany uruchomieniem i utworzeniem 

sieci dystrybucji poszukuje partnerów dostarczających części do samochodów osobowych, użytkowych, 

ciężarowych i autobusów, a także do pojazdów przemysłowych i rolniczych. Niemiecka firma oferuje 

dystrybucję tych produktów w Europie. Współpraca opierałaby się na umowach dostaw.  

7. BRDE20201208001  Przedsiębiorca niemiecki działający w sektorze konstrukcji poszukuje podwykonawców, oferujących 

usługi malowania, tynkowania, sztukaterii lub montażu płyt gipsowo-kartonowych dla projektów budow-

lanych w północnych i zachodnich Niemczech oraz Saksonii-Anhalt. Celem jest nawiązanie długotermi-

nowej współpracy z podwykonawcami ze wschodnich Niemiec.  

8. BRMK20201216001  Przedsiębiorstwo z Macedonii działające jako importer i dystrybutor różnego rodzaju produktów spożyw-

czych, takich jak mrożone mięso i produkty mięsne (kurczak, indyk, wołowina i cielęcina, wieprzowina 

i owoce morza) poszukuje europejskich partnerów biznesowych (producentów i hurtowników) w celu 

zawarcia umowy agencyjnej i dystrybucyjnej.  

9. BRGR20210107001  Grecki start-up pracuje nad udoskonaleniem konstrukcji silnika spalinowego. U podstaw tej technologii 

leży opatentowany mechanizm, który przekształca ruch posuwisto-zwrotny w ruch obrotowy, będący 

zamiennikiem tradycyjnej konstrukcji wału korbowego. Firma poszukuje powłok takich jak ceramika 

itp., które zapewniają dobrą twardość, niskie zużycie i niski współczynnik tarcia do zastosowania w po-

wyższym mechanizmie. Rozważane rodzaje partnerstwa to umowa z dostawcą lub o podwykonawstwo.  

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.  

Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2015-2020, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2021 (Analizy Staty-

styczne). 

W oparciu o najnowsze dane statystyki publicznej, autorzy raportu przedstawili procesy demograficzne, społeczne i gospodarcze zachodzą-

ce na terenie województwa łódzkiego w latach 2015-2020. Raport obejmuje następujące obszary: ludność, gospodarstwa domowe i rodziny 

(struktura ludności, ruch naturalny, dochody), opieka instytucjonalna nad dzieckiem, piecza zastępcza, świadczenia rodzinne i świadczenia z 

programu „Rodzina 500+” (wydatki) oraz pomoc społeczna (struktura instytucjonalna, wydatki, osoby korzystające z pomocy społecznej). 

Dane w raporcie przedstawiono w ujęciu dynamicznym od 2015 do 2020 r. oraz częściowo w układzie przestrzennym (powiaty i gminy woje-

wództwa łódzkiego), co pozwala na dostrzeżenie zachodzących zmian w regionie.  

Opracowanie wzbogacono tablicami, prezentacją graficzną w postaci map i wykresów oraz tłumaczeniem na język angielski.  

 

Źródło: Przedmowa 

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji 
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