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Wraz z nowym rokiem sporej zmianie uległ system podatkowy w Polsce. Powodem zmian jest wejście w życie ustawy z dnia 29 październi-

ka 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 23 listopada 2021 r., poz. 2105; dalej Polski Ład). 

Jednym z założeń Polskiego Ładu jest podwyższenie składki zdrowotnej oraz sposobu jej obliczania, ale także nałożenie obowiązku płacenia 

ZUS przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełniących swoje funkcje na podstawie powołania uchwałą. Wcześniej 

takiego obowiązku nie było i było to popularne rozwiązanie, aby nie płacić składek do ZUS. 

 

Składki na ZUS i zdrowotne w spółce komandytowo-akcyjnej 

 

W związku ze zmianami na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu, od początku 2022 r. zwiększa się zainteresowanie spółką komandytowo-

akcyjną (dalej SKA). Zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320; dalej KSH) 

SKA jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co 

najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. 

W SKA jej wspólnik nie ma obowiązku płacenia składek na ZUS, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne. W art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834; dalej u.s.u.s.), wymienione są podmioty, które podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie znajdują się tam wspólnicy SKA. Oczywiście, jeżeli wspólnik SKA jest osobą fizyczną 

wymienioną w art. 6 ust. 1 u.s.u.s. np. jest pracownikiem, wtedy podlega takim ubezpieczeniom, jednak nie z tytułu bycia wspólnikiem SKA, ale 

z powodu statusu pracownika, a składki odprowadza za niego jego pracodawca.  

Natomiast w art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2021, poz. 2120; dalej u.ś.o.z.f.ś.p) wymienione są podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tym katalogu 

również nie znajduje się wspólnik SKA. Jeżeli jednak wspólnik SKA zdecyduje się na nieopłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, zosta-

nie on pozbawiony dostępu do publicznego systemu ochrony zdrowia. 

 

Istota jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej 

 

Z przywołanej definicji SKA znajdującej się w przepisie art. 125 KSH wynika, że co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń za 

zobowiązania spółki (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Zdaniem niektórych, z definicji SKA znajdującej 

się w art. 125 KSH nie wynika, aby ta spółka musiała być założona przez minimum dwóch wspólników. W doktrynie znajdujemy różne stanowi-

ska co do możliwości założenia jednoosobowej SKA. Mateusz Rodzynkiewicz podkreśla, że możliwe jest zawiązanie jednoosobowej SKA, 

tj. gdy jedyny komplementariusz podpisujący statut jest zarazem jedynym akcjonariuszem (Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. M. 

Rodzynkiewicz, komentarz do art. 129, uwaga nr 4. LEX/el). 

Odmiennego zdania jest Andrzej Kidyba, który kwestionuje możliwość powstania jednoosobowej SKA (Kodeks spółek handlowych. Komen-

tarz. red. A. Kidyba, M. Dumkiewicz, komentarz do art. 129, uwaga nr 4. LEX/el). 

Problem jest istotny, ponieważ niektórzy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze chcieliby uniknąć podwyższe-

nia podatków wynikających z Polskiego Ładu oraz płacenia składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne, ale nie chcieliby zakładać spółki, która 

jest co najmniej dwuosobowa. Nadal chcieliby działać jednoosobowo. 

Wydaje się, że stanowisko prezentowane przez Mariusza Rodzynkiewicza jest słuszne. Z przepisów prawa nie wynika jednoznacznie, że 

SKA musi zostać założona przez co najmniej dwóch wspólników, a żaden z przepisów nie wprowadza zakazu tworzenia jednoosobowych SKA. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością tego stanowiska jest fakt, że jednoosobowe SKA powstają i są rejestrowane od wielu 

lat przez sądy rejestrowe. Nikt nie odmawia ich rejestracji. 

 

Marcin Kozłowski 

ZUS I OPODATKOWANIE  
W JEDNOOSOBOWEJ  
SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ 
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Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej 

 

Warto jednak wiedzieć, że SKA podlega tzw. podwójnemu opodatkowaniu. Oznacza to, że SKA płaci podatek od przychodu, a wspólnicy 

płacą podatek od kwot im wypłacanych przez spółkę jako dywidenda. Oznacza to, że od tych samych pieniędzy trzeba zapłacić dwa razy podatek. 

Co do zasady wypłata dywidendy wspólnikom podlega opodatkowaniu w wysokości 19% (PIT lub CIT). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 24, 64; dalej ustawa o PIT) Za przychody z kapitałów pie-

niężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (…). 

Analogiczne rozwiązanie, jak w ustawie o PIT, przyjęto w art. 7b ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106, 2269, 2427; dalej ustawa o CIT). Przepisy ustawy o PIT znajdują zastosowanie do osób 

fizycznych będących komplementariuszami w SKA, a przepisy ustawy o CIT odnoszą się do osób prawnych będących komplementariuszami w SKA. 

Wspólnik będący komplementariuszem w SKA, ma jednak możliwość niepłacenia podatku od otrzymanej dywidendy. Komplementariusze 

są uprawnieniu do zmniejszenia swojego podatku od dywidendy o kwotę podatku, którą zapłacił spółka za rok podatkowy, z którego przychód 

z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Jeżeli SKA zapłaci 19% podatku, to komplementariusz ma prawo zmniejszyć swój podatek, który 

również wynosi 19%, właśnie o tę wartość (według art. 30a ust. 6a i 6b ustawy o PIT). Doprowadzi to do tego, że komplementariusz zapłaci 

jedynie 19% podatku. Z podobnego rozwiązania mogą skorzystać tylko wspólnicy będący komplementariuszami. 

W przypadku gdy SKA jest jednoosobowa, w praktyce to jeden podmiot płaci podatki od przychodu spółki oraz podatek od wypłaconej 

dywidendy. Przedstawione rozwiązanie nie jest traktowane jako optymalizacja podatkowa - wynika ono wprost z przepisów prawa. 

 

Podsumowanie 

 

Pomimo różnicy poglądów w doktrynie, w obecnym stanie prawnym możliwe jest założenie jednoosobowej SKA. Umożliwia ona niepła-

cenie składek na ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca prowadzący jednooso-

bową działalność gospodarczą założył taką spółkę. 

Należy jednak mieć na uwadze, że prowadzenie SKA wiąże się z wyższymi kosztami księgowymi, czy też obowiązkowym prowadzeniem 

rejestru akcjonariuszy, którego prowadzenie należy powierzyć profesjonalnemu podmiotowi i zapłacić za to. Zgodnie z art. 3281 §1 KSH Akcje 

spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Przepisy o spółce akcyjnej stosuje się odpowiednio do 

SKA, jeżeli przepisy odnoszące się bezpośrednio do SKA nie stanowią inaczej (art. 126 KSH). 

Warto również pamiętać, że komplementariusz podnosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, czyli podobnie 

jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. 
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r. pr.  Marcin Kozłowski 

EWS Legal 

ZUS I OPODATKOWANIE W JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ 

 

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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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Pożyczka antyinflacyjna z gwarancją  

Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. działając na rzecz walki z negatywnymi skutkami inflacji  wprowadziła do oferty nowy produkt –  

pożyczkę antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Pożyczkę można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działal-

ności gospodarczej (pożyczka obrotowa) lub dokończenie rozpoczętych inwestycji. 

Pożyczka adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających następujące warunki: 

 przychody powyżej 4 mln zł, 

 nie znajdowały się w trudnej sytuacji na koniec 2019 r., 

 posiadają dodatnie wyniki za 2021 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), 

 prowadzą pełną księgowość. 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę w kwocie od 800 tys. zł do 10 mln zł. Okres spłaty wynosi maksymalnie 48 miesięcy przy 

pożyczce obrotowej i 120 miesięcy przy pożyczce inwestycyjnej. 

Pożyczka antyinflacyjna ma szereg zalet: 

 koszty zabezpieczenia w postaci Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego ponosi ARP S.A., 

 możliwość karencji w spłacie kapitału, 

 brak prowizji za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty, czy od przedterminowej spłaty, 

 dla wniosków złożonych do 31 marca 2022 r. pożyczka będzie udzielana bez prowizji (po 31.03.2022 r. prowizja będzie wynosić 

0,2%). 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje przedsiębiorcom również inne instrumenty finansowe: 

 pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, 

 pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń, 

 leasing z karencją w spłacie środków transportu ciężkiego, 

 leasing #REMaszyneria z karencją w spłacie, na refinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń, 

 leasing #Maszyneria na zakup maszyn i urządzeń (zwrotny i odtworzeniowy), bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie, 

 pożyczkę na spłatę rat leasingowych w ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażer-

skich. 

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego składają wniosek do Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie. 

 

Szczegóły dostępne na stronie: https://arp.pl/pl/ . 

 

Przedsiębiorców poszukujących finansowania bieżącej działalności gospodarczej lub projektów inwestycyjnych zapraszamy na bezpłatne 

konsultacje do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. 

 
ŁK 
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Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla 

 
we współpracy z  

 
 
 
 
 
 

 

zapraszają na webinarium 
 

Wsparcie dla przedsiębiorców - pożyczka antyinflacyjna z gwarancją EFG  
 

dnia 24 marca 2022 r., godz. 10.00 

 
W programie m.in.:  

1. Nowy Produkt dla przedsiębiorców z sektora SME  - Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG. 

2. Oferta ARP S.A. dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym: 

 pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, 

 pożyczka obrotowa na wypłatę wynagrodzeń w MŚP, 

 leasing operacyjny z karencją w spłacie dla MŚP, które wykorzystują samochody ciężarowe lub autokary w swojej działalności  

gospodarczej, 

 leasing operacyjny na zakup maszyn i urządzeń, 

 pożyczka dla autobusowych przewoźników pasażerskich na spłatę rat w komercyjnych firmach leasingowych, 

 leasing operacyjny z karencją w spłacie na refinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń. 

3. Składanie wniosków on-line na portalu klienta ARP. 

4. Sesja pytań i odpowiedzi. 

 
Webinarium poprowadzi:  

Renata Pomorska-Grzechnik – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie ARP S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie 

w dziedzinie bankowości korporacyjnej oraz we współpracy z przedsiębiorstwami (MŚP). Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą, wdraża-

nia rozwiązań dla klienta firmowego oraz optymalizacji procesów biznesowych.  

 
Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na stronie:: https://www.frp.lodz.pl/webinaria/  
W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: fundacja@frp.lodz.pl 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Fundusz Ideas Powered for Business jest inicjatywą Komisji Europejskiej na rzecz wspar-

cia ochrony własności intelektualnej mikro, małych i średnich firm (MŚP). Kolejną edycję pro-

gramu uruchomiono w styczniu 2022r. 

MŚP mogą uzyskać dofinansowanie do 2250 euro na koszty związane z własnością intelek-

tualną. Program częściowo refunduje te koszty w formie voucherów/bonów. Voucher/bon 1 o 

wartości 1500 euro jest przeznaczony na wstępną diagnostykę własności intelektualnej  

(IP scan), ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych (na poziomie krajowym, 

regionalnym i unijnym), opłaty za znak towarowy i wzór przemysłowy poza granicami Unii 

Europejskiej. Voucher/bon 2 o wartości 750 euro dotyczy opłat za krajową ochronę patentową. 

Firma może wnioskować o jeden voucher/bon 1 i 2. 

Poziom dofinansowania jest następujący: 

 diagnostyka własności intelektualnej: 90% (zgodnie z  tabelą  maksymalnych kwot wartości i dofinansowania IP scan – Zał. 1 do za-

proszenia do składania wniosku - polskie firmy nie mogą korzystać z tej części programu), 

 znaki towarowe i wzory przemysłowe krajowe, regionalne, europejskie (UE): 75%, 

 znaki towarowe i wzory przemysłowe poza Unią Europejską: 50%, 

 patenty krajowe: 50%. 

Wnioski składa się on-line na stronie https://euipo.europa.eu/sme-fund/user/login. Przy aplikowaniu będą potrzebne następujące dokumen-

ty: potwierdzenie posiadania rachunku bankowego (bank certificate), zaświadczenie VAT lub REGON/KRS oraz w przypadku składania wnio-

sku przez osobę upoważnioną w tej sprawie - oświadczenie właściciela  lub osoby reprezentującej firmę. 

Wnioski można składać w sposób ciągły do 16 grudnia 2022 r., ale decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania budżetu projektu (16 mln 

euro, w tym 15 mln euro na voucher/bon 1 i 1 mln euro na voucher/bon 2). Wnioski są zbierane do piątku każdego tygodnia (cut-off). 

Komisja dokonuje oceny i decyduje o udzieleniu dotacji w ciągu 10 dni. Przyznane vouchery/bony należy aktywować w ciągu 4 miesięcy, 

z możliwością przedłużenia terminu o kolejne dwa miesiące. Oznacza to, że należy wystąpić z wnioskiem o wybrane działania/usługi związane 

z własnością intelektualną. Wniosek o refundację składa się po dokonaniu płatności. Nie można rozliczyć kosztów poniesionych przed złoże-

niem wniosku o przyznanie bonów. Refundacja następuje w ciągu 30 dni. 

Program realizuje Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – European Union Intellectual Property Office). 

 

Więcej informacji: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund 

 
MKS 

 

 

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 

Bony na ochronę własności intelektualnej MŚP 
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Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla 

we współpracy z Urzędem Patentowym RP 
 

zaprasza na webinarium 
 

Własność intelektualna w MŚP 
znaczenie, korzyści, dofinansowanie 

 
dnia 15 marca 2022 r. godz. 13.00 

 

W programie m.in. 

 system ochrony własności intelektualnej - cele i funkcje ochrony, rola i zadania Urzędu Patentowego RP w systemie 

 najważniejsze akty i zasady prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej 

 korzyści i koszty ochrony własności intelektualnej 

 przedmioty własności przemysłowej 

 procedury uzyskiwania praw własności przemysłowej za granicą 

 ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 

 prawo autorskie – najważniejsze elementy 

 budowa strategii ochrony własności intelektualnej 

 Własność intelektualna w Twojej firmie - projekt UPRP, który dofinansuje ochronę własności intelektualnej w mikro, małych i śred-

nich firmach 

 działania ośrodka Enterprise Europe Network na rzecz promocji i wspierania własności intelektualnej oraz ochrony jej praw, np. Eu-

ropejski IP Helpdesk 

 sesja pytań i odpowiedzi 

 

Prelegenci:  

przedstawiciele Urzędu Patentowego RP 

konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network 

 

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na stronie: https://www.frp.lodz.pl/webinaria/ 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Ośrodki Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zapraszają do udziału 

w seminarium, które odbędzie się 24 marca 2022 r. przy okazji targów medycznych SALMED w Poznaniu. 

Spotkania typu business mixer adresowane są do polskich i norweskich przedsiębiorców, startupów oraz instytucji otoczenia biznesu oferu-

jących innowacyjne rozwiązania i procesy związane z medycyną w obszarach: 

 sprzęt IT i telemetryczny, 

 sprzęt, aparatura i instrumenty medyczne, 

 sprzęt laboratoryjny i rehabilitacyjny, 

 sprzęt dla pogotowia ratunkowego, 

 wyposażenie medyczne i meble dla szpitali i klinik i gabinetów medycznych, 

 sprzęt jednorazowego użytku, 

 sprzęt chirurgiczny, 

 aparatura USG. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Podczas sesji seminaryjnej zapewnione jest tłumaczenie polsko-angielskie. Oficjalnym językiem spo-

tkań będzie język angielski. 

 

Rejestracja do dnia 17 marca 2022r. poprzez formularz na stronie: https://www.een.org.pl/component/parpevents/?view=details&id=2394  

 
KK 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskie firmy z sektora medycznego do skorzystania z promocji na krajowym stoisku 

informacyjno-promocyjnym, które zostanie zorganizowane na targach ExpoMED 2022 w Stambule w dniach 17-19 marca 2022 r. 

Celem organizacji stoiska jest promocja oferty polskich firm działających w branży medycznej wśród zagranicznych odbiorców, w tym 

potencjalnych inwestorów i klientów. Zainteresowanym firmom oferowana jest nieodpłatnie możliwość: prezentacji drukowanych materiałów 

informacyjno-promocyjnych, wyświetlania filmów promocyjnych, korzystania ze stoiska w celu organizacji spotkań z wybranymi partnerami 

biznesowymi. 

 

Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem:  

https://medical.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/315840,polskie-stoisko-na-targach-expomed-2022-.html 

  

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas targów ExpoMED 2022 zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Polską Agen-

cję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży sprzętu medycznego na lata 2020-2022, w ramach poddziałania 3.3.2 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 

Źródło: https://www.een.org.pl 
KK 

Seminarium Sprzęt medyczny a postęp technologii  

i aspekty prawne, SALMED  
Poznań, 24 marca 2022 r. 

Polskie stoisko promocyjne na targach ExpoMED 
Stambuł (Turcja), 17 – 19 marca 2022 r.  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz pierwszy zorganizuje krajowe stoisko na festiwalu South by South West (SXSW), który 

jest wyjątkowym połączeniem wydarzeń kulturalnych, w tym: festiwalu filmowego, konferencji i targów wystawienniczych.  

 

Termin: 13-16 marca 2022 r. 

Strona wydarzenia: https://www.sxsw.com/exhibitions/creative-industries-expo 

Lokalizacja: Austin, Teksas, USA 

 

Zaproszenie do skorzystania ze stoiska adresowane jest do polskich firm reprezentujących sektor IT, w szczególności dostawców technolo-

gii interaktywnych i innowacyjnych rozwiązań dla rozrywki. Termin zgłoszeń do 18 lutego 2022 r. 

Celem organizacji stoiska jest promocja oferty polskich firm IT (również startupów) wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych 

inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest wystawcą na danym wydarzeniu, czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych 

form nieodpłatnej promocji na polskim stoisku. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy, których przedstawiciele nie biorą osobistego 

udziału w imprezie. 

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku umożliwiamy: 

 skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań biznesowych, 

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

 wyświetlanie filmów promocyjnych. 

Targi Creative Industries Expo zostaną zorganizowane na terenie Austin Convention Center, w samym centrum miasta. Wszystkich zainte-

resowanych prosimy o kontakt: magdalena_zwolinska@parp.gov.pl 

 

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas Creative Industries Expo w ramach SXSW 2022 zostanie zorganizowane w ramach realizowane-

go przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2022, w ramach poddziała-

nia 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 

Źródło: https://www.een.org.pl 

 
KK 

 

 

 

 

 

 

DLA PRZESIĘBIORCÓW 

Polskie stoisko promocyjne na targach  

Creative Industries Expo w ramach festiwalu SXSW  
Austin (Teksas, USA), 13-16 marca 2022 r. 

SXSW Trade Show 2019 - Photo by Merrick Ales  
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Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowych spotkaniach 

kooperacyjnych „Futurebuild – Drive Net Zero in the Build Environment”, które odbędą się 2 marca 2022 r. przy okazji targów Futurebuild 

w Londynie. 

Futurebuild to trzydniowe targi organizowane dla sektora zrównoważonego budownictwa, skupiające producentów i dostawców innowa-

cyjnych technologii, produktów i usług z branży budowlanej. Termin: od 1 do 3 marca 2022 r.   

Udział w spotkaniach kooperacyjnych umożliwi polskim przedsiębiorcom nie tylko nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych, ale 

również zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą. 

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w szeroko pojętej branży związanej z inteligentnym 

budownictwem, w tym w następujących sektorach: 

 Budownictwo energooszczędne. 

 Efektywność energetyczna. 

 Materiały. 

 Infrastruktura miejska. 

 

Udział w giełdzie jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie. 

 

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski. 

 

Rejestracja poprzez stronę: https://futurebuild-matchmaking-2022.b2match.io  

Spotkania B2B dla branży budowlanej podczas targów 

Futurebuild 2022, 2 marca 2022 r. 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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NASZE PROJEKTY 

L.p. Data  Nazwa Branża Strona internetowa 

1. 22-23.02.2022  Virtual BE SICUR 2022 Horizon Euro-

pe Cluster 3 Civil Security for Society, 

Madryt, Hiszpania  

Technologie  

bezpieczeństwa  

https://sicur2022.b2match.io  

2. 22-24.02.2022  Virtual Qatar Matchmaking & Exhibi-

tion 2022, Doha, Katar  

Wielobranżowe  https://matchmaking.qdb.qa  

3. 1-8.03.2022  MWC Open Innovation Challenge B2B 

hybrid event, Barcelona, Hiszpania  

ICT  https://mwc2022.b2match.io  

4. 1-31.03.2022  Cycling Europe 2022 Cycklingworld 

Duesseldorf, Niemcy  

Rowerowa  https://cycling-europe.b2match.io  

5. 2.03.2022  Futurebuild 2022 Drive Net Zero  

in the Built Environment, Londyn,  

Wielka Brytania  

Budowlana  https://futurebuild-matchmaking-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-

2.06.2022  

Technology & Business Coopera-

tion Days 2022, Hanower, Niemcy  

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

9. 27-29.09.2022  INNOFORM 2022 Tools & Plastic 

Processing, Hybrid BE, Bydgoszcz  

Tworzywa 

sztuczne  
https://innoform.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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Ośrodek Enterprise Europe Network  

zaprasza przedsiębiorców z regionu łódzkiego na najbliższe 

imprezy wystawiennicze  

NASZE PROJEKTY 

Data Tytuł Lokalizacja 

23 - 24 lutego Fashion We are 
ATLAS Arena Łódź 

Al. Bandurskiego 7 

10 – 12 marca Międzynarodowe Targi Branży Obuwniczej 
Ptak Warsaw EXPO Nadarzyn 

 Al. Katowicka 62 

11 – 13  marca 
Na styku Kultur 2022   

Targi Turystyczne 

ATLAS Arena Łódź 

Al. Bandurskiego 7 

11- 13 marca 
INTERBUD 2022  

Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 

EXPO Hall Łódź 

Al. Politechniki 4 

23 – 25 marca 

SALMED 2022  

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia 

Medycznego 

MTP Poznań 

ul. Głogowska 14 

1 - 3 kwietnia 

FILM VIDEO FOTO 2022  

Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video 

oraz Technik Multimedialnych 

ATLAS Arena Łódź 

Al. Bandurskiego 7 

5 – 7 kwietnia 
STOM TOOL 

Salon Technologii Obróbki Metali 
Targi Kielce ul. Zakładowa 1 

26 - 28 kwietnia 
Warsaw Pack 2022  

Targi Techniki Pakowania i Opakowań 

Ptak Warsaw EXPO Nadarzyn 

 Al. Katowicka 62 
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http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Konkurs Dobrych Praktyk organizuje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) we współpracy z krajowymi 

punktami centralnymi (w Polsce Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy). Bieżąca edycja konkursu wyłania organi-

zacje o doskonałym i innowacyjnym podejściu do zdrowia i bezpieczeństwa pracy poprzez zapobieganie chorobom układu mięśniowo-

szkieletowego w miejscu zatrudnienia i zarządzanie nimi. Konkurs jest dwuetapowy – etap pierwszy, krajowy, a następnie etap międzynarodowy. 

Jury krajowe nagrodziło następujące rozwiązania: 

I miejsce: Program ergonomiczny, Bridgestone Poznań Sp. z o.o., 

II miejsce: Poprawa ergonomii w obszarze produkcji maści, GlaxoSmithKline Parmaceuticals SA, Poznań, 

III miejsce: Zmiany organizacji pracy i redukcji ryzyka dla pracowników magazynu w obszarze wysyłek, Kimball Elektronics Poland  

Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne 

i przyznało trzy równorzędne wyróżnienia za 

Zastosowanie układaka gontów papowych, Izolacja Matizol Sp. z o.o., Grupa Selena, Gorlice, 

Ograniczenie narażenia na wysiłek fizyczny i poprawa ergonomii pracy poprzez wprowadzone rozwiązania techniczne i organizacyjne, 

Żywiec Zdrów SA, Grupa Danone, Cięcina, 

Wyeliminowanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego za pomocą rozwiązań projektowych, ProElite Sp. z o.o., Łask. 

Do etapu europejskiego zakwalifikowało się 39 projektów – z Polski dwa, które uzyskały I i II miejsce w konkursie krajowym. Ogłoszenie 

wyników konkursu międzynarodowego jest przewidziane w kwietniu 2022 r.  

 

Więcej informacji: 

https://healthy-workplaces.eu/pl/get-involved/good-practice-awards 

https://osha.europa.eu/pl/highlights/39-companies-compete-healthy-workplaces-good-practice-awards 

https://osha.europa.eu/pl/campaigns-and-awards/awards/good-practice-awards 

Kampania Dźwigaj z głową 

Konkurs Dobrych Praktyk – edycja krajowa rozstrzygnięta 
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Profilaktyka zaburzeń mięśniowo-szkieletowych  

– ćwiczenia w pracy 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przygotowała dokument Zapobieganie zaburzeniom układu mięśnio-

wo-szkieletowego oraz zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy: Strategie UE i przyszłe wyzwania. Wskazano w nim, że czynniki psy-

chospołeczne i organizacyjne zwiększają ryzyko występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza w połączeniu 

z zagrożeniami fizycznymi. Ten materiał konsultacyjny zawiera przegląd występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w Europie, 

unijne dyrektywy, strategie i polityki oraz europejskie inicjatywy mające na celu zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego 

związanym z pracą (np. kampania EU-OSHA na lata 2020–2022 Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową). Podkreśla potrzebę 

całościowego i wielodyscyplinarnego podejścia do zarządzania zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i zapobiegania im.  

Informacje na ten temat zawierają także wyniki najnowszego Europejskiego badania warunków pracy (EWCS – European Workin Condi-

tion Surveys) i Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER - European Survey of Enter-

prises on New and Emerging Risks).   

Badania dotyczyły związku wykonywanej pracy (np. czynników biomechanicznych i psychospołecznych) oraz działań w zakresie bhp 

w przedsiębiorstwie z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i samopoczuciem. 

 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/publications/prevention-musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-risks-workplace-eu-strategies-and-future-challenges 

https://osha.europa.eu/pl/publications/musculoskeletal-disorders-and-psychosocial-risk-factors-workplace-statistical-analysis-eu-wide-survey-data 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Związek zburzeń układu mięśniowo-szkieletowego  

i zagrożeń psychospołecznych 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) przygotował propozycję ćwiczeń na każdy dzień tygodnia. 

Ulotka Poćwicz w pracy! prezentuje łatwe, kilkuminutowe ćwiczenia  

 

Poniedziałek 

Rozruszaj odcinek szyjny kręgosłupa - Powoli i delikatnie obróć głowę: a) w prawo i w lewo, b) w górę i w dół. Powtórz oba ruchy kilka razy. 

Rozluźnij kręgosłup - Usiądź na krześle w lekkim rozkroku, pochyl się, schowaj głowę między nogami, rękami sięgaj jak najdalej. Pozo-

stań w tej pozycji kilka sekund. 

Rozciągnij tylną część nóg - Usiądź na krześle w lekkim rozkroku, pochyl się, schowaj głowę między nogami, rękami sięgaj jak najdalej. 

Pozostań w tej pozycji kilka sekund. 

Wtorek 

Rozruszaj kręgosłup - Stań w lekkim rozkroku, złącz dłonie na wysokości klatki piersiowej, wykonuj skręty tułowia w prawo i w lewo, 

biodra utrzymuj nieruchomo. 

Rozciągnij klatkę piersiową - Stań z rozstawionymi, lekko ugiętymi nogami, oprzyj dłonie o oparcie krzesła, pochyl się, schowaj głowę 

między ramionami. Pogłębiaj skłon do uczucia rozciągania klatki piersiowej. Pozostań w tej pozycji kilka sekund. 

Rozruszaj stawy biodrowe - Stań w lekkim rozkroku, ręce połóż na biodrach, wykonaj kilka swobodnych krążeń bioder w jedną i w drugą stronę. 

Środa 

Rozciągnij mięśnie odcinka szyjnego kręgosłupa - Przyciągnij prawe ucho do prawego barku, pomóż sobie ręką, lewe ramię kieruj do 

dołu. Wytrzymaj kilka sekund i zmień stronę. 

Rozciągnij mięśnie tułowia - Jedną rękę oprzyj na biodrze, drugą wyciągnij nad głowę, wykonaj skłon w bok. Wytrzymaj kilka sekund i 

zmień stronę. 

Rozruszaj nogi - Wspinaj się na palce, a następnie przenieś ciężar ciała na pięty. Jeśli masz problem z równowagą, oprzyj się rękami o 

krzesło. Powtórz kilka razy. 

Czwartek 

Rozruszaj odcinek szyjny kręgosłupa - Cofnij głowę maksymalnie do tyłu (do utworzenia drugiego podbródka). Możesz lekko popychać 

brodę palcem. Zostań w tej pozycji 2 sekundy. Powtórz kilka razy. 
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Rozciągnij klatkę piersiową i obręcz barkową - Stań w futrynie drzwi w lekkim rozkroku, ułóż dłonie po obu stronach futryny, pochyl 

klatkę piersiową do przodu aż poczujesz jej rozciąganie. Pozostań w tej pozycji kilka sekund. 

Rozciągnij mięśnie pośladkowe - Oprzyj prawą nogę na udzie lewej nogi. Prawe kolano kieruj w dół. Pomóż sobie ręką. Utrzymuj plecy 

proste. Jeśli nie czujesz rozciągania z prawej strony, delikatnie pochyl tułów do przodu. Wytrzymaj w pozycji kilka sekund i zmień nogę 

Piątek 

Rozruszaj obręcz barkową - Wykonaj kilka obszernych ruchów krążenia barkami w przód, a następnie w tył. 

Rozciągnij mięśnie przedramion - W pozycji stojącej oprzyj dłonie o biurko, palce skieruj w swoją stronę. Poczuj rozciąganie w nad-

garstkach i przedramionach. Utrzymaj tę pozycję kilka sekund. 

Rozciągnij mięsień trójgłowy ramienia (triceps) - Podnieś prawą rękę i ugnij ją w łokciu, spróbuj dotknąć ręką łopatki. Pomóż sobie 

drugą ręką. Pozostań w tej  pozycji kilka sekund i zmień rękę. 

 

Więcej informacji: 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300004576& 

html_tresc_id=300012982&html_klucz=19558&html_klucz_spis 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/93937/2022011994846&Cwiczenia-ULOTKA.pdf 

Dokumentacja powypadkowa on-line  
Na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) znajdują się formularze 

on-line do przygotowania i wydrukowania dokumentacji powypadkowej. Są to następujące dokumenty: 

 Karta rejestracji wypadku 

 Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy 

 Postanowienie powypadkowe/Polecenie powypadkowe 

 Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 

 Wyjaśnienia poszkodowanego/Informacje uzyskane od świadka wypadku 

 Statystyczna karta wypadku 

Serwis gwarantuje poufność - zapisane dane nie są zapamiętywane. 

 

Więcej informacji:  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P11000593471342264089430 

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem 

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day), w tym roku po raz dwu-

dziesty drugi. Święto zostało ustanowione w 2000 r. podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem 

w Paryżu. Ta inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie milionom zgonów każdego roku poprzez podnosze-

nie świadomości na temat nowotworów i edukację onkologiczną. 

Ostatni raport Krajowego Rejestru Nowotworów (dane z 2019 r.) wskazuje, że w Polsce rocznie odno-

towujemy ponad 171,2 tys. nowych zachorowań na nowotwory oraz ponad 100,3 tys. zgonów będących ich konsekwencją. Ok. 25% to zgony 

spowodowane nowotworami złośliwymi (druga przyczyna zgonów). Jest to poważny problem u osób w wieku produkcyjnym (25–64 lat).  

 

Więcej informacji: 

https://www.worldcancerday.org 

Europejski kodeks walki z rakiem:  

https://www.cancer.eu/wp-content/uploads/2018/01/ecac_pl.pdf  

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/pl/dowody-naukowe 

http://onkologia.org.pl 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 
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Źródła: 

https://osha.europa.eu 

https://healthy-workplaces.eu 

https://roadmaponcarcinogens.eu 

https://roadmaponcarcinogens.eu 
https://www.cancer.eu 

https://cancer-code-europe.iarc.fr 
https://www.worldcancerday.org 

https://www.ciop.pl  
Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka, BP nr 1 (604) styczeń 2022, CIOP-PIB 

https://imp.lodz.pl 
 

MKS 

DM 

Nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z pracą w Unii Europejskiej. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku od 

2016r. sześć organizacji europejskich (w tym EU-OSHA) podpisało zobowiązanie do dobrowolnych działań w celu podnoszenie wiedzy na 

temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych w  pracy oraz do wymiany wiedzy i dobrych praktyk w tej 

dziedzinie. W 2019r. przystąpiły do tej inicjatywy kolejne instytucje. 

Przygotowano strategię na lata 2020-2024, która zakłada: 

 pobudzanie wśród przedsiębiorstw i pracowników świadomości zagrożeń związanych z narażeniem na substancje rakotwórcze oraz 

konieczności działań zapobiegawczych w całej Europie, 

 udzielanie przedsiębiorstwom i pracownikom pomocy w zakresie zapobiegania narażeniu na czynniki rakotwórcze w firmach oraz 

minimalizowania ich wpływu na personel, 

 mobilizowanie zainteresowanych podmiotów i zwiększenie zaangażowania decydentów w celu intensyfikacji działań w całej Europie, 

 działania na rzecz innowacji, aby niwelować rozbieżność między wynikami badań i potrzebami przedsiębiorstw. 

 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens 

https://roadmaponcarcinogens.eu 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi prowadzi Centralny rejestr danych o narażeniu na substancje chemiczne, ich 

mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Instytut udziela informacji i konsultacji 

(bezpośrednich, telefonicznych, mailowych) na temat tych substancji oraz prowadzenia wymaganych prawem ich rejestrów oraz rejestrów osób 

narażonych w zakładach pracy.  

Ostatnia aktualizacja wykazu substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym: 28.01.2022r. 

 

Więcej informacji: 

https://www.imp.lodz.pl/centralny-rejestr-danych-o-narazeniu-na-substancje-chemiczne-ich-mieszaniny-czynniki-lub-procesy-technologiczne-

o-dzialaniu-rakotworczym-lub-mutagennym-3075 

Przeciwdziałanie nowotworom pochodzenia zawodowego  

Rejestr danych o narażaniu na substancje chemiczne  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Komisja Europejska ogłosiła konkurs Horizon Impact Award 2022. O nagrodę mogą ubiegać się badacze lub zespoły naukowe – benefi-

cjenci zakończonych projektów  w ramach 7. Programu Ramowego lub programu Horyzont 2020. 

Założeniem konkursu jest prezentacja i wyłonienie projektów, których badawcze lub/i innowacyjne rezultaty mają najistotniejsze znaczenie 

społeczno-ekonomiczne i inspiracja beneficjentów do maksymalizacji tego znaczenia/wpływu (impact). Organizatorzy liczą na zwiększenie 

zastosowania innowacyjnych, naukowych rezultatów w praktyce, tworzenie wzorców do naśladowania oraz wzbudzenie zainteresowania inte-

resariuszy. 

W konkursie przewidziano 6 nagród, każda o wartości 25 tys. euro. 

Wnioski można składać on-line poprzez portal Funding&Tenders Opportunities do 8 marca 2022 r. Do wniosku należy dołączyć list popie-

rający od potencjalnych użytkowników innowacyjnego, naukowego rozwiązania, wskazujący na jego pozytywny wpływ na społeczeństwo/

gospodarkę. 

 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-impactprize 

 

Obraz: https://www.kpk.gov.pl 

 

MKS 

Trzecia edycja konkursu Horizon Impact Award 



20 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BRRO20201118001  Rumuński producent kosmetyków bazujących na mydle dla dorosłych i dzieci ze 100-letnią tradycją zain-

teresowany jest w dotarciu do partnerów biznesowych zdolnych do dostarczenia kosmetycznych kompo-

zycji zapachowych. Współpraca ze zidentyfikowanymi partnerami oparta będzie na umowach produkcyj-

nych.  

2. BOIL20201102001  Izraelska firma opracowuje rozwiązania w zakresie żywności i kształtowania krajobrazu w ekosystemie 

miejskim, promując żywe ściany i rolnictwo wertykalne. Żywe ściany zapewniające dobre samopoczucie 

i redukcję emisji dwutlenku węgla oraz pojemniki glebowe do upraw pionowych. Firma poszukuje 

współpracy projektowej w zakresie kształtowania krajobrazu miejskiego w ramach umowy joint venture. 

Ponadto firma poszukuje dystrybutorów instytucjonalnych przemysłu spożywczego w ramach umowy 

dystrybucyjnej.  

3. BRNL20210129001  Holenderska firma projektuje, produkuje oraz sprzedaje ręcznie robione skórzane torebki, paski i akceso-

ria dla kobiet. Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Z powodu wysokiego 

popytu na jej nowy produkt - sandały greckie - firma poszukuje producentów, będących w stanie wypro-

dukować tego rodzaju obuwie.  

4. BONL20210119001  Holenderska firma z sektora MŚP specjalizuje się w foto- i chromoterapii, które poprawiają wydolność 

sportowców i dobrostan ludzi przy użyciu światła i technologii. Ich opatentowana technologia pomaga 

ludziom lepiej spać, czuć więcej energii oraz pozwala ludziom pracującym w trybie zmianowym na unik-

nięcie problemów zdrowotnych. Firma poszukuje dystrybutorów.  

5. BOFI20210208001  Fiński producent maszyn do tworzenia podciśnienia oraz czyszczących kanały wentylacyjne chce zwięk-

szyć swoją obecność na rynku europejskim. Urządzenia poprawiają jakość powietrza podczas budowania 

i remontowania budynków, magazynów itp. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów handlowych z 

doświadczeniem, będących w stanie zająć się również obsługą posprzedażową.  

6. BOFI20210115001  Fińska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją mebli do magazynów poszukuje dystrybutorów 

szafek z elektrycznymi zamkami, które mogą być stosowane w obiektach sportowych, szkołach, firmach, 

centrach handlowych itp. Szafki są dostosowywane do potrzeb klienta, w celu wybrania rozwiązań naj-

bardziej adekwatnych do wymagań danego sposobu ich użytkowania.  

7. BOMT20201221001  Maltańska firma, która projektuje oraz produkuje zestawy baterii LI-Ion, ładowarki, systemy energetycz-

ne zasilane bateryjnie oraz inwertery oferuje swoje usługi firmom z sektora MŚP, zajmującym się pro-

dukcją urządzeń zasilanych bateryjnie, takich jak rowery i skutery elektryczne, narzędzia ogrodnicze, 

urządzenia czyszczące, lampy uliczne oraz generatory.  

8. BONL20210127001  Holenderska firma produkuje rum i likiery w swojej destylarni od 2009 roku. Firma szuka dys-

trybutorów w Europie i chce zaoferować umowę dystrybucyjną.  

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.  

Biblioteka Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z nowymi numerami FIBRES & TEXTILES in Eastern  

Europe, July/August 2021, Vol. 29, No. 4 (148) 2021, September/October 2021, Vol. 29, No. 5 (149) 2021, November/December 2021,  

Vol. 29, No. 6 (150), Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi (ISSN 1230-3666). 

 

FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe to angielskojęzyczne czasopismo naukowe o zasięgu światowym wydawane od 1993 r. przez 

Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Obecnie publikowane jest jako dwumiesięcznik do-

stępny w postaci drukowanej oraz w Internecie (jako „open access”). 

Artykuły w czasopiśmie dotyczą wytwarzania i przetwarzania polimerów włóknotwórczych, włókien, wyrobów włókienniczych oraz włók-

nistych, w tym papierniczych. Szczególną uwagę poświęca się bio- i nano-technologii, biodegradacji oraz ochronie środowiska. Czasopismo 

posiada międzynarodową Radę Naukową złożoną z wybitnych osobistości ze świata nauki. 

Tytuł czasopisma ma jedynie znaczenie historyczne, obecnie publikowane są artykuły autorów z całego świata. 

Czasopismo jest indeksowane na Liście Filadelfijskiej (Master Journal List Clarivate Analytics, znana poprzednio jako Thomson Reuters 

ISI Master Journal List) i w bazie naukowej IC Journals Master List. Od 2001 r. posiada Impact Factor (IF), natomiast od 2009 r. Index  

Copernicus (ICV). 

Zawiera polskojęzyczne streszczenia artykułów oraz pełnokolorowe reklamy wydarzeń branżowych. 

Pełna informacja o czasopiśmie (indeks alfabetyczny autorów, numery archiwalne, wyszukiwarka artykułów lub autorów) na stronie: 

www.fibtex.lodz.pl 

 

KK 

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji 
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