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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która może zostać założona przez minimum jednego wspólnika. Oznacza 

to, że obrocie gospodarczym mogą występować jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których wszystkie udziały należą do 

jednego podmiotu. Jednak większość spółek z o.o., to spółki co najmniej dwuosobowe. Każdy ze wspólników spółki z o.o. posiada określoną 

liczbę udziałów, których jest właścicielem. 

Pomimo tego, że wspólnik jest współwłaścicielem spółki, przepisy ustawy z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) 

przewidują możliwość jego wykluczenia w określonych przypadkach np. w przypadku gdy działa na niekorzyść spółki. Jest to w pełni uzasad-

nione. Jednak ustawodawca postanowił pójść dalej i ma zamiar wprowadzić możliwość wywłaszczenia wspólnika, posiadającego nawet  

25% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynika to z projektu ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Projekt KSH). Wspomniany projekt został przedstawiony do podpisu do Prezydenta RP. 

Oczywiście, nie w każdej spółce z o.o., w której będzie wspólnik posiadający 75% udziałów, będzie można skorzystać z tego uprawnienia – 

będzie to możliwe w spółkach należących do grup kapitałowych, w których występują spółki zależne i spółka dominująca. 
 

Udział prawem własności wspólnika 
 

W przypadku spółek z.o.o. wieloosobowych, każdy ze wspólników posiada określoną liczbę udziałów, dzięki czemu jest współwłaścicielem 

danej spółki. W umowie spółki można postanowić, że określone decyzje mogą zostać podjęte przez spółkę jedynie za zgodą wszystkich wspólni-

ków np. zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego określoną kwotę. Wtedy niezależnie od tego ile udziałów posiadają wspólnicy, ich głosy są 

tak sam ważne i konieczna jest jednomyślność przy podejmowaniu konkretnej decyzji. Tego typu rozwiązania są powszechne kiedy mamy do 

czynienia ze spółkami zależnymi i spółką dominującą. 

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia ze spółką zależną, czy inną, wspólnik posiadający udziały w spółce z o.o. jest właścicielem tych 

udziałów i teoretycznie może z nimi zrobić co zechce. Oczywiście, umowa spółki może wprowadzać określone ograniczenia np. dotyczące 

sprzedaży udziałów. Zgodnie z art. 182 §1 k.s.h. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki 

może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Jest to uzasadnione uprawnienie, ponieważ pozostali wspólnicy muszą mieć 

pewność, że z kolejnym wspólnikiem będą mieli zbieżne cele dotyczące dalszego funkcjonowania spółki. 

W przypadku gdyby spółka nie zagwarantowała sobie prawa wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów przez wspólnika, mogłoby dojść do 

niekontrolowanej przez nią sprzedaży udziałów, a w konsekwencji do wrogiego przejęcia spółki. 
 

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. 
 

Dobrowolna sprzedaż udziałów przez wspólnika nie jest jedynym sposobem zmiany udziałowców w spółce z o.o. Istnieje również możli-

wość wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. przez sąd, w przypadku gdy zachodzą ważne przyczyny dotyczące tego wspólnika. W takiej sytuacji 

wyłączenia wspólnika może dokonać sąd na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia 

stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego (art. 266 k.s.h.). 

W doktrynie podkreśla się, że ważne powody nie muszą być wcale zawinione przez wspólnika. Jako przykłady podaje się: działanie na szko-

dę spółki, niewykonywanie przez wspólnika uchwał, podejmowanie działań konkurencyjnych, nadużywanie prawa indywidualnej kontroli, 

naruszenie zasad lojalności wobec spółki, brak współdziałania przy podejmowaniu uchwał, choroba, wyjazd za granicę (Kodeks spółek handlo-

wych. Komentarz. red. M. Dumkiewicz, A. Kidyba. Komentarz do art. 266, uwaga nr 1, LEX/el). 

Wymienione czynności bez wątpienia mogą spowodować problemy w prawidłowym funkcjonowaniu spółki, dlatego też pozostali wspólnicy 

muszą mieć możliwość obrony swoich interesów. 
 

Wywłaszczenie 25% wspólnika ze spółki 
 

Wyłączenie wspólnika ze spółki na podstawie art. 266 k.s.h. jest z reguły uzasadnione jego nieodpowiednim zachowaniem. Oczywiście, 

decyzję podejmuje sąd, przed którym każda ze stron przedstawia swoje racje oraz argumenty. 

Marcin Kozłowski 

WYWŁASZCZENIE WSPÓLNIKA 
MNIEJSZOŚCIOWEGO  
(25% UDZIAŁÓW) ZE SPÓŁKI 
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Ustawodawca ma zamiar jednak wprowadzić możliwość wywłaszczenia ze spółki z o.o. wspólnika, który posiada nawet 25% udziałów. 

Taka ilość udziałów nie jest iluzoryczna, nie można traktować takiego wspólnika jako mikroskopijnego lub nieznaczącego, a jednak ustawo-

dawca ma zamiar wprowadzić przepisy umożliwiające pozbycie się takiego wspólnika ze spółki. 

Zgodnie z Projektem KSH możliwe będzie przymusowe wykupie udziałów wspólnika reprezentującego nie więcej niż 10% kapitału zakła-

dowego spółki. Do wykupienia uprawniona będzie spółka dominująca (art. 2111 §1 Projektu KSH). 

Powyższe uprawnienie może zostać zmodyfikowane w ten sposób, że umowa spółki zależnej może przewidywać, iż uprawnienie wykupu 

przysługuje spółce dominującej, która bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje w spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek mniej niż 

90% kapitału zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego kapitału (art. 2111 §2 Projektu KSH). 

Z Projektu KSH jasno wynika, że spółka (udziałowiec) posiadająca minimum 75% udziałów w innej spółce, może mieć zagwarantowane 

prawo do wykupienia pozostałych udziałowców reprezentujących 25% kapitału zakładowego. Cała procedura może odbywać się w ramach 

grupy kapitałowej, w której mamy do czynienia ze spółką dominującą i spółkami zależnymi. 

 

Naruszenie konstytucyjnego prawa własności 

 

Zmiana przewidywana w Projekcie KSH wywołuje spore poruszenie, ponieważ narusza konstytucyjne prawo do własności. Zgodnie 

z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (dalej Konstytucja RP) Każdy ma prawo do własności, innych praw 

majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Z ust. 3 art. 64 Konstytucji RP wynika, że prawo własności może być ograniczone jedynie ustawą 

i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. 

Możliwość pozbawianie wspólnika posiadającego 25% udziałów w spółce z o.o. wydaje się naruszać istotę prawa własności. Uzasadnione 

jest, aby spółka miała możliwość prawidłowego funkcjonowania, a może się zdarzyć, że brak zgody na działanie pochodzi od wspólnika posia-

dającego najmniej udziałów. Jednak wspólnik posiadający 25% udziałów nie jest mikroskopijnym wspólnikiem. Co do zasady, z jego głosem 

należy się liczyć i nie można umożliwiać wywłaszczenia go tylko, dlatego że ma odmienne zdanie. 

 

Podsumowanie 

 

Prawo własności nie jest prawem absolutnym, jednak wprowadzana możliwość wywłaszczenia udziałowca w istotny sposób narusza istotę 

prawa własności. Ustawodawca nie pokusił się o uzasadnienie, dlaczego akurat przyjął wartość 25%, a nie mniejszą lub większą. Wskazana 

wielkość jest przyjęta całkowicie arbitralnie. 

Oczywiście, podejmując decyzję o wykluczeniu wspólnika posiadającego 25% udziałów, należy ją w sposób prawidłowy i rzetelny uzasad-

nić, ponieważ wspólnik będzie miał prawo zaskarżyć uchwałę do sądu. Takie uprawnienie przewiduje art. 249 k.s.h. i bez wątpienia pokrzyw-

dzony wspólnik będzie mógł z niego skorzystać. Oczywiście, przed zaskarżeniem uchwały, mniejszościowy wspólnik będzie musiał przeanali-

zować czy zaskarżenie takiej uchwały koresponduje z jego celami biznesowymi lub gospodarczymi, a także czy jest to uzasadnione prawnie. 

 

Bibliografia: 

 

1. Druk sejmowy nr 1515 Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. 

2. Ustawa z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2320). 

3. Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz. red. M. Dumkiewicz, A. Kidyba, LEX/el. 

4. Ustawa z 2 kwietni 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., poz. 946). 

 

r. pr.  Marcin Kozłowski 

EWS Legal 

WYWŁASZCZENIE WSPÓLNIKA MNIEJSZOŚCIOWEGO (25% UDZIAŁÓW) ZE SPÓŁKI 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla 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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Wprowadzenie 

 

Wprowadzenie Polskiego Ładu skutkowało nowelizacją kilkudziesięciu aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (zwanej dalej: „p.p.”). Zasadniczą zmianą wymagającą podkreślenia jest zmniejszenie limitu jednorazowej wartości transakcji, 

od którego zależy obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przez przedsiębiorców. 

 

Przed nowelizacją 

 

Przed zmianami dokonanymi w 2021 r., art. 19 p.p. stanowił, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną 

działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy: 

1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 

2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwo-

ty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 

Według E. Komierzyńskiej-Orlińskiej, wskazany w cytowanym artykule obowiązek przedsiębiorcy jest związany z zapewnieniem pewno-

ści obrotu gospodarczego i ułatwieniem kontroli podatkowej. Jego istotą jest stworzenie warunków umożliwiających większą przejrzystość 

gospodarki finansowej prowadzonej przez przedsiębiorców i ograniczenie możliwości uchylania się od zapłaty podatków. Odgrywa również 

istotną rolę w prawie cywilnym, chroniąc wierzyciela przed działaniami dłużnika-przedsiębiorcy, który ukrywa bądź usuwa swoje aktywa1. 

Treść art. 19 p.p. wskazuje na przesłanki, które muszą być spełnione łącznie – dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych 

z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, gdy stroną transakcji, z której wynika płat-

ność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł 

lub równowartość tej kwoty.  

 

Po nowelizacji 

 

Art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-

chodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa nowelizująca”) wprowadza zmianę w art. 19 p.p. wyłącznie 

w zakresie kwoty, tj. 15 000 zł zostało obniżone do 8 000 zł. Vacatio legis zostało określone do dnia 1 stycznia 2023 r., co oznacza, że zmniej-

szona kwota będzie obowiązywała dopiero od nowego roku kalendarzowego.  

 

Sankcja 

 

Ustawodawca przewidział konsekwencje prawnopodatkowe za nierespektowanie treści art. 19 p.p. przez przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz bardzo zbliżonym art. 22p ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej 

części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 p.p. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została 

dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę 

Natalia Ogrodniczak-Kowalska 

NOWY LIMIT TRANSAKCJI  
GOTÓWKOWYCH W ŚWIETLE  
USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW 

1 Zob. E. Komierzyńska-Orlińska, Art. 19, [w:] Komentarz do ustawy – Prawo przedsiębiorców, LEX/el. 2019, Teza 1 i powołana tam literatura.  
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towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub pomimo zawarcia na 

fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokona-

na z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy. 

 

Podsumowanie 

 

Niewątpliwie nowelizacja ta budzi zainteresowanie wśród przedsiębiorców, ale i konsumentów. Zmniejszenie limitu płatności gotówko-

wych to odzwierciedlenie procesu cyfryzacji i stopniowego odchodzenia od „pieniądza papierowego”. Takie działania są charakterystyczne dla 

państw zachodnich, takich jak Szwecja, gdzie planuje się do 2030 r. zrezygnować z tego sposobu płatności2.  

 

Bibliografia: 

 

1. https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie. 

2. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/szwecja-pierwszym-bezgotowkowym-krajem-na,200,0,1980872.html. 

3. Komierzyńska-Orlińska E., Art. 19, [w:] Komentarz do ustawy – Prawo przedsiębiorców, LEX/el. 2019 

4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 29 października 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 2021 r. poz. 2015).  

7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.). 

 

 

 

r.pr. Natalia Ogrodniczak-Kowalska 

konsultant EEN 

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla  

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 

2 https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/szwecja-pierwszym-bezgotowkowym-krajem-na,200,0,1980872.html.  

NOWY LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH W ŚWIETLE USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Ponad 30 firm koreańskich z branż transformacji cyfrowej, półprzewodników i zielonej energii planuje przyjechać do Lizbony 22 czerwca 

na Globalny Szczyt Innowacji 2022. Koreańscy partnerzy Enterprise Europe Network, aby ułatwić nawiązanie kontaktów swoich klientów 

z firmami europejskimi, przygotowali platformę „Innovation with South Korea” do wstępnych wirtualnych spotkań B2B, które zaplanowano na 

10 i 11 maja 2022r. Spotkania adresowane są do firm, instytucji badawczych i uczelni z krajów objętych programem Eureka. 

Rejestracja bezpłatna na stronie: https://south-korea-partnering-system.b2match.io 

 

Na platformie znajdują się profile kooperacyjne firm koreańskich. 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Platforma współpracy badawczej z firmami koreańskimi – 

wirtualne spotkania kooperacyjne  

przed Korea Eureka Day 2022, 10 – 11 maja 2022 r. 
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DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowania Energii i Środowiska – SAPE Polska, organizuje w ramach projektu UE H2020 RoundBaltic: 
 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NA PIERWSZYM MIEJSCU  

- ENERGY EFFICIENCY FIRST (EE1) 
 

25 maja 2022 r., środa, 8:45 – 16:00 

(networking do 18:00) 
 

Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 
 

Rejestracja otwarta do 23 maja 2022 r.  

na stronie (tam też aktualny program): https://sape.org.pl/roundbaltic-drugi-okragly-stol/ 
 

Wydarzenie organizowane jest w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich oraz Ambasadą Królestwa Danii w Polsce.  
 

KK 

Drugi Krajowy Okrągły Stół  

nt. finansowania efektywności energetycznej w Polsce 

Warszawa, 25 maja 2022 r. 

Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne organizuje 31 maja 2022 r Konferencję 

regionalną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w ramach  III Kongresu Demograficznego nt.:  
 

SAMORZĄD TERYTORIALNY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH 

Przemiany demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego w XXI w. 

O potrzebie regionalnych i lokalnych polityk ludnościowych 
 

Konferencja jest okazją do wzajemnego networkingu, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat sytuacji demograficznej w regionie 

i Polsce.  

Wśród tematów znajdują się następujące : 

1.Sytuacja społeczno-demograficzna regionu w świetle danych statystycznych,  

2. Zjawisko depopulacji w województwie łódzkim,   

3. Suburbanizacja i działania miejskich obszarów funkcjonalnych na terenie województwa łódzkiego,   

4. Wyzwania demograficzne w dokumentach strategicznych samorządu województwa  

Konferencji towarzyszy panel dyskusyjny pt. „Rola i zadania samorządu wojewódzkiego w zakresie wspierania lokalnych samorządów 

w zakresie polityki ludnościowej.  

 
DJ 

III Kongres Demograficzny 2022 

Polska XXI w. – wyzwania demograficzne  
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NASZE PROJEKTY 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla jest partnerem w międzynarodowym pro-

jekcie ARIEES - Alliance for Responsible and Impactful Investment in Eastern Europe (Koalicja na rzecz odpo-

wiedzialnego inwestowania uwzględniającego ochronę środowiska i społeczeństwo w Europie Wschodniej). 

Celem projektu jest wsparcie uczelni wyższych i ośrodków szkoleniowych poprzez uzupełnienie kursów 

przedsiębiorczości o koncepcję impact investment, która mówi o lokowaniu środków tak, by przynosiły zyski 

i jednocześnie zmieniały świat na lepszy. 

Coraz częściej inwestorzy zwracają uwagę nie tylko na zysk, ale również pozytywne oddziaływanie na 

środowisko i społeczeństwo.  

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w konsorcjum międzynarodowym: 

 Uniwersytet Łódzki – koordynator projektu 

 European Business Angel Network (Bruksela, Belgia)  

 ISQ e-learning, SA (Oeiras, Portugalia) 

 Universitatea de vest din Timisoara (Timisoara, Rumunia) 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla (Łódź, Polska) 

 Helixconnect Europe S.R.L (Timisoara, Rumunia) 

Projekt zakłada: 

 opracowanie programu kursu na temat skutecznego i odpowiedzialnego inwestowania, który uzupełni ofertę zajęć z przedsiębiorczości 

uczelni wyższych i instytucji szkoleniowych. Do 31 maja 2022 r. partnerzy projektu opracowali program kursu oraz materiały szkole-

niowe (prezentacje, skrypty oraz testy). Kurs został podzielony na trzy główne moduły: możliwości zastosowania koncepcji impact 

investment (założenia koncepcji, szanse i możliwości zastosowania, typy inwestorów, wskaźniki pomiaru wpływu, rola lidera, kwestia 

etyki w realizacji przedsięwzięć z pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo), zasoby (źródła finansowania projektów, 

ocena efektywności) oraz zasady realizacji przedsięwzięcia impact investment (dostosowanie modelu biznesowego, planowanie i zarzą-

dzanie projektem, zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie inwestorów). Fundacja była zaangażowana w prace nad programem kursu oraz 

opracowała materiały szkoleniowe do 5 tematów. 

 organizację 6 webinariów dla studentów, startupów i inwestorów (pilotaż). Jedno z webinariów będzie organizowane przez Fundację 

Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla. Webinaria zaplanowano od listopada 2022 r. do lutego 2023 r.  

 opracowanie programu kursu dla trenerów przedsiębiorczości na temat wykorzystania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w nauce 

przedsiębiorczości. W ramach pilotażu zostaną przeprowadzone 3 webinaria obejmujące: zapewnienie wysokiej jakości w edukacji 

przedsiębiorczości opartej na oferowaniu wiedzy ogólnie dostępnej w ramach open educational resources, działania na rzecz zaangażo-

wania i motywowania osób uczących się przedsiębiorczości online oraz promocję edukacji włączającej. Fundacja jest odpowiedzialna 

za realizację tego zadania. Opracowano program kursu, a do końca czerwca powstaną materiały szkoleniowe. Eksperci Fundacji opra-

cują 3 tematy i przeprowadzą jedno webinarium do końca roku. 

 rozwój mikropoświadczeń w wymiarze cyfrowym dostosowanych do istniejących europejskich ram kwalifikacji EntreComp/DigComp. 

 stworzenie platformy Impact Investment Hub. Portugalski partner jest odpowiedzialny za stworzenie platformy internetowej łączącej 

różne grupy interesariuszy – studentów, trenerów przedsiębiorczości, przedsiębiorców i inwestorów, umożliwiającej dostęp do specjali-

stycznej wiedzy oraz wymianę doświadczeń i kontaktów. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla jest również odpowiedzialna za opracowanie metodologii zarządzania jako-

ścią i ewaluację działań projektowych, w tym wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim za monitoring osiągnięcia założonych wskaźników.  

9 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt -  z uwagi na wciąż trwającą pandemię miało formę zdalną. Organizatorem spo-

tkania był Uniwersytet Łódzki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich. Każdy z partnerów opowiedział 

kilka słów o swojej organizacji i roli w projekcie. Prof. T. Bartosz Kalinowski w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił zadania projektu 

oraz harmonogram działań.  

Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Z rezultatami projektu będzie można się wkrótce zapoznać poprzez stronę internetową 

https://ariees.eu/ 

 

 

 

Projekt jest realizowany w programie Erasmus+ Działanie KA220-HED : Współpraca 

partnerska w szkolnictwie wyższym. Projekt jest finansowany ze środków Komisji 

Europejskiej.  
ŁK 
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NASZE PROJEKTY 

Smart & Technical Textiles - platforma współpracy dla firm 

z branży tekstyliów technicznych,  

1 czerwca – 30 września 2022 r.  

Niemiecki partner Enterprise Europe Network z Nadrenii Północnej-Westfalii (ZENIT GmbH) organizuje platformę, która przez cztery 

miesiące będzie narzędziem do kojarzenia partnerów wspierającym targi tekstyliów technicznych i włóknin TechTextil we Frankfurcie  

(21–24 czerwca 2022 r.) oraz Międzynarodową Konferencję Inteligentnych Tekstyliów InMotion w Weimarze (21–23 września 2022 r.).  

Zainteresowane podmioty (firmy sektora tekstyliów technicznych, instytucje badawcze) mogą bezpłatnie rejestrować swoje profile koope-

racyjne i wybierać rozmówców do spotkań dwustronnych na stronie: https://smart-tech-textiles.b2match.io 

Termin rejestracji do 20 września 2022 r. 

Na platformie dostępne będą również panele ekspertów i webinaria na aktualne tematy i nowe trendy w branży. 

Regionalny ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem wspierającym platformę jako 

członek działającej w sieci Grupy Sektorowej Textiles. 

 

Organised by: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KK 



12 

 

 

NASZE PROJEKTY 

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 

L.p. Data  Nazwa Branża Strona internetowa 

1. 4-6.05.2022  Textile Connect 2022 Virtual  

Matchmaking, Kowno, Litwa  

Tekstylna  https://textile-connect-2022.b2match.io  

2. 10-13.05.2022  ISE Open Innovation Challenge,  

Barcelona, Hiszpania  

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

3. 11-12.05.2022 BE@Mediterranean Microwave  

Symposium 2022, Pizzo Calabro,  

Włochy  

Technologie mi-

krofalowe  

https://mms2022.b2match.io  

4. 18.05.2022  Med2Meet, Warszawa  Medyczna  https://med2meet2022.b2match.io  

6. 24-25.05.2022  Applied AI Conference Hybrid B2B, 

Wiedeń, Austria  

ICT  https://aaic2022.b2match.io  

7. 30.05-2.06.2022 Technology & Business Cooperation 

Days 2022, Hanower, Niemcy  

Wielobranżowe  https://technology-business-cooperation-days-

2022.b2match.io  

9. 1-3.06.2022  VI Solar Energy Hybrid Business Mixer 

B2B, Warszawa  

Fotowoltaika  https://vi-solar-energy-business-mixer.b2match.io  

10. 20-30.06.2022  Smart Building Levant Virtual B2B, 

Portici, Włochy  

Budowlana  https://smart-building-levante-2022.b2match.io  

11. 5-6.07.2022  Hybrid B2B-Meetings  

at automotive2022, Linz, Austria  

Samochodowa  https://b2b-automotive2022.b2match.io  

12. 7-9.07.2022  B2Worth@Torino Fashion Match,  

Turyn, Włochy  

Tekstylna  https://torino-fashion-match-2022.b2match.io  

13. 27-29.09.2022  INNOFORM 2022 Tools & Plastic 

Processing, Hybrid BE, Bydgoszcz  

Tworzywa  

sztuczne  

https://innoform.2022.b2match.io  

5. 18-20.05.2022  Tech Industry 2022, Ryga, Łotwa  Wielobranżowe  https://tech2022,b2match.io  

8. 1.06-30.09.2022  Smart & Technical Textiles, virtual 

platform, Frankfurt, Wiemar,  

Niemcy  

Tekstylna  https://smart-tech-textiles.b2match.io  
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http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Program prewencyjny Zdobądź dyplom PIP 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi prowadzi program prewencyjny Zdobądź dyplom PIP dla pracodawców firm z różnych branż, zatrud-

niających do 20 pracowników. Program obejmuje 4 etapy: zgłoszenie do Okręgowego Inspektoratu Pracy (telefonicznie, listownie, pocztą elek-

troniczną lub osobiście), szkolenie, realizację i audyt. Program bezpłatnego szkolenia zawiera m.in. działania samokontrole z wykorzystaniem 

listy sprawdzającej, obowiązki pracodawcy przy nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy, podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, obowiązki 

pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy i prewencję wypadkową. Etap realizacji polega na identyfikacji ewentualnych nieprawidłowo-

ści, ocenie skali problemów/zagrożeń i ich wyeliminowaniu. Podczas audytu inspektor pracy oceni stopień dostosowania firmy do obowiązują-

cych przepisów.   

Bezpłatne materiały szkoleniowe (m.in. Lista kontrolna z komentarzem, Ocena ryzyka w pięciu krokach) ułatwią zapewnienie firmie dzia-

łania zgodnie z prawem pracy). 

 

Więcej informacji: 

https://lodz.pip.gov.pl/pl/Aktualnosci/135210,-zdobadz-dyplom-pip-2022.html 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w latach 2022-2024 strategię kontroli i prewencji w budownictwie. Jest to branża, w której dochodzi 

do największej liczby wypadków przy pracy i częściej niż w innych branżach są to wypadki ciężkie. 

Kampania Budowa. STOP wypadkom! ma następujące cele: 

zwiększenie świadomości o zagrożeniach zawodowych w budownictwie, szczególnie związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy 

obsłudze maszyn budowlanych,  

budowanie zaangażowania grup docelowych i interesariuszy w działania na rzecz poprawy standardów bhp, 

popularyzacja i podnoszenie wiedzy na temat stosowania środków ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej, 

promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie. 

PIP przygotowała materiał Bezpiecznie i zgodnie z prawem - listę kontrolną z komentarzem dla małych i średnich firm budowlanych. Pla-

nowane są szkolenia na budowach i doradztwo dla pracodawców. 

 

Więcej informacji: 

https://www.bhpnatak.pl 

Kampania Budowa. STOP wypadkom! 

Źródło: 

https://pip.gov.pl 

https://www.bhpnatak.pl  
 

MKS 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Kampania Dźwigaj z głową 

Strona internetowa Kampanii: https://healthy-workplaces.eu/pl 
 
Biuletyn Kampanii: https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter 
 

Informacje o działaniach i wydarzeniach w mediach społecznościowych: 

    #EUhealthyworkplaces  

Promowanie zdrowego układu mięśniowo-szkieletowego 

w szkole 
Odnotowuje się niepokojąco wysoki odsetek zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i młodzieży, a także u młodych pracowni-

ków. Zapobiec temu może zaangażowanie szkół w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Włączenie bezpieczeństwa i zdrowia do edukacji 

ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju kultury prewencji wśród uczniów. W nowym sprawozdaniu przedstawiono podejścia do „szkoły promu-

jącej zdrowie” i przykłady dobrych praktyk w Europie mające na celu nakłonienie ludzi do ruchu oraz zapobieganie zaburzeniom układu mię-

śniowo-szkieletowego. W sprawozdaniu przedstawiono czynniki sukcesu i przeszkody, a także przeanalizowano, w jaki sposób szkoły mogą 

przyczynić się do długoterminowej profilaktyki na wczesnym etapie. 

Więcej informacji: https://osha.europa.eu/en/publications/better-schools-promoting-musculoskeletal-health  

https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-

measures  

Europejski Tydzień Walki z Rakiem odbywa się w dniach 25-31 maja, a jego celem jest zmobilizowanie organów państwowych, organiza-

cji i osób prywatnych do walki z chorobami nowotworowymi. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wspólnie 

ze Stowarzyszeniem Europejskich Lig Walki z Rakiem podejmuje wysiłki na rzecz wdrożenia europejskiego planu walki z rakiem. Ten unijny 

program profilaktyki i leczenia raka oraz opieki onkologicznej uwzględnia problem nowotworów związanych z pracą oraz podkreśliła znacze-

nie powrotu do pracy dla pacjentów onkologicznych, osób po przebytej chorobie nowotworowej i całego społeczeństwa. 

Jedną z inicjatyw Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem jest webinarium organizowane przez EU-OSHA. Celem spotkania jest zwięk-

szenie świadomości na temat nowotworów związanych z pracą oraz zaproponowanie konkretnych działań i zaleceń niwelujących lub eliminu-

jących czynniki szkodliwe skutkujące chorobami nowotworowymi.  

 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_342 

https://osha.europa.eu/pl/highlights/united-cancer-free-workplaces-time-action 

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 
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Dzień Europy 2022 – Europa dla pokoju 

Źródła:  

https://healthy-workplaces.eu 

https://www.ilo.org 

https://osha.europa.eu/ 

https://europeday.europa.eu/index_en 
 

Na podstawie newslettera OSHmail 236, Maj 2022  

ŁK 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

9 maja obchodzony jest Dzień Europy, w którym europejczycy świętują pokój i jedność 

w całej Europie. Dzień upamiętnia rocznicę historycznej deklaracji z 1950 r. francuskiego mini-

stra spraw zagranicznych Roberta Schumana, w której wyobrażał sobie Europę wolną od wojen 

i opartą na ideałach współpracy i dzielenia się zasobami. Jesteśmy obecnie świadkami decydu-

jącego momentu we współczesnej historii Europy i pojawiają się pytania, czy Europa wychodzi 

z epoki „długotrwałego pokoju”. 

Ten dzień to też okazja, aby EU-OSHA wraz z siecią agencji UE wyraziła solidarność  

z Ukrainą, i zwróciła uwagę na pokój jako siłę napędową praw człowieka, dobrobytu i nadziei. Dzię-

ki swojej pracy agencje UE mają codziennie wpływ na życie ponad 440 mln obywateli UE. 

 

Więcej informacji: 

https://europeday.europa.eu/index_en  

Zaawansowana robotyka i sztuczna inteligencja  

w miejscu pracy 

Automatyzacja w miejscu pracy jest coraz powszechniejsza. Chociaż postęp technolo-

giczny otwiera nowe możliwości, stwarza również nowe wyzwania dla przyszłości bezpie-

czeństwa i higieny pracy. 

W ramach swojego 4-letniego programu badawczego dotyczącego cyfryzacji EU-OSHA 

opublikowała wstępny raport, w którym przedstawiono rodzaje i definicje sztucznej inteligencji 

i zaawansowanej robotyki do automatyzacji zadań w miejscu pracy. W raporcie opisano obecne 

i potencjalne zastosowania w różnych sektorach i zadaniach – od robotów przemysłowych 

i magazynowych po oprogramowanie sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej. 

 

 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/publications/advanced-robotics-artificial-intelligence-and-automation-tasks-definitions-uses-policies-and-strategies-

and-occupational-safety-and-health-0  

https://osha.europa.eu/pl/publications/advanced-robotics-artificial-intelligence-and-automation-tasks-definitions-uses-policies-and-strategies-

and-occupational-safety-and-health  
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BOGR20210416001  Grecka firma specjalizuje się w handlu wysokiej jakości profesjonalnymi środkami czyszczącymi, zgod-

nymi z normami UE, do użytku domowego i przemysłowego. Oferuje swoim partnerom biznesowym 

swoje produkty i usługi w zakresie optymalizacji wydajności higienicznej, bezpieczeństwa, siły roboczej 

i zasobów, także przeciwko Covid-19. Chcąc rozszerzyć swoją obecność na rynkach zagranicznych, fir-

ma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umów agencyjnych lub umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych.  

2. BOAT20210416002  Innowacyjna austriacka firma, pionier w produkcji 100% naturalnych produktów i specjalistycznych 

biostymulantów, jak również mikroelementów dla ludzi i zwierząt, poszukuje partnerów do dystrybucji z 

bardzo dobrymi kontaktami z klientem końcowym (weterynarze, farmaceuci, rynki detaliczne, sklepy 

internetowe, lekarze i osoby pracujące w obszarze zdrowia/rolnictwa). Firma preferuje współpracę 

z polskimi dystrybutorami doświadczonymi w produktach dla zwierząt.  

3. BOAT20210412001  Austriacki producent ekologicznych napojów cytrusowych bez dodatku cukru i innych substancji dodat-

kowych poszukuje partnerów dystrybucyjnych. Asortyment produkcji obejmuje cztery różne marki 

i rodzaje napojów: Producent oferuje organiczne i musujące soki, aromatyzowaną wodę niegazowaną, 

bezalkoholowe aperitify oraz nieklarowany tonik.  

4. BRNL20210521001  Holenderska firma z sektora MŚP poszukuje nowych marek modowych dla kobiet i mężczyzn z całego 

świata, które byłyby zainteresowane sprzedażą swoich ubrań poprzez jej platformę internetową. Firma 

oferuje usługi agenta handlowego.  

5. BRFR20210420001  Francuska firma działająca w branży projektowania silników elektrycznych i generatorów poszukuje 

podwykonawców. Firma dostosowuje swoje produkty do wymagań klientów, toteż pragnie poszerzyć 

gamę proponowanych rozwiązań.  

6. BOFR20210504001  Francuski projektant tekstyliów chce nawiązać nową relację partnerską w związku ze swoją najnowszą 

działalnością: haftowanymi motywami na poduszkach, zasłonach, roletach. Rozważana jest współpraca 

na zasadach umowy dystrybucyjnej lub agencji handlowej.  

7. BOIL20200930003  Izraelska firma jest najstarszym, nadal aktywnym, projektantem i producentem kamizelek kuloodpornych 

w kraju. Firma wiedzie prym w dostarczaniu praktycznych rozwiązań innowacyjnych, w produkcji i do-

stawie sprzętu ochronnego, zwłaszcza przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i in. Wśród ich 

odbiorców znajdują się różne formacje sił bezpieczeństwa (m.in. Izraelskie Siły Obronne - IDF). Podmiot 

ten poszukuje partnerów do dystrybucji, produkcji i umowy franczyzowej.  

8. BRLT20210524001  Przedsiębiorstwo litewskie produkujące szeroką gamę produktów z plastiku poszukuje partnerów bizne-

sowych, zdolnych do wyprodukowania i dostarczenia tłoczonych profili PVC (polichlorek winylu).  

9. BRAL20210429001  Duży albański producent najwyższej jakości odzieży roboczej o zdolności produkcyjnej 4 mln sztuk mie-

sięcznie poszukuje doświadczonych dostawców materiałów o składzie 60% poliester i 40% bawełna. 

Potencjalni partnerzy biznesowi powinni mieć siedzibę w Europie. Oferowana jest umowa dostawy.  

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, w Łodzi 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.  

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji 

Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2016 - 2020, Urząd Statystyczny w Łodzi, seria Analizy statystyczne, Łódź 2022. 

Wydawnictwo to, należące do serii regionalnych opracowań analitycznych, prezentuje dane statystyczne dotyczące jednostek terytorial-

nych powiązanych, w sensie przestrzennym, bezpośrednio ze stolicą województwa łódzkiego. Zespół autorski z Łódzkiego Ośrodka Badań 

Regionalnych w składzie Anna Gierlich, Magdalena Hochman i Aneta Matysiak pracował pod kierunkiem Katarzyny Szkopieckiej. 

Na potrzeby publikacji przyjęto kształt Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zgodny z opisanym w Strategii Rozwoju Województwa Łódz-

kiego 2020. Obszar kształtowania się powiązań funkcjonalnych aglomeracji łódzkiej uzyskano w wyniku delimitacji, będącej rezultatem prac 

Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. 

W opracowaniu dokonano sumarycznej charakterystyki Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W celu zwiększenia przejrzystości, analizę 

zaprezentowano w podziale na poszczególne działy tematyczne (13 rozdziałów: powierzchnia, leśnictwo, ochrona środowiska, ludność, rynek 

pracy, infrastruktura komunalna, zasoby mieszkaniowe, budownictwo mieszkaniowe, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, dochody i wydatki 

budżetów gmin, podmioty gospodarki narodowej). Uzupełnienie stanowią mapy (publikacja zawiera 34 mapy) oraz 28 tablic, które prezentują 

najistotniejsze zagadnienia w przekroju terytorialnym. 

Uzupełnienie publikacji stanowi zbór tablic w formie elektronicznej, w których zamieszczono wybrane dane, dostępne dla wszystkich gmin 

wchodzących w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Prezentacja wyników w poszczególnych latach będących przedmiotem analizy 

umożliwia szczegółowe prześledzenie zmian, które miały miejsce na wskazanym obszarze w latach 2016 – 2020. 

Publikacja jest dostępna na stronie internetowej http://lodz.stat.gov.pl 

 

Źródło: Przedmowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi dr. Piotra Ryszarda Cmeli  




