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A naliza sprawozdań finanso-
wych jest przeprowadzana po 
zamknięciu roku obrotowego - 
po zamknięciu ksiąg obrachun-

kowych, gdyż informacje pochodzą z róż-
nych składników sprawozdania finansowego 
i dotyczą przeważnie okresu 12-tu miesięcy. 
Roczna analiza finansowa jest skierowana do 
wielu grup użytkowników, do których 
można zaliczyć: 

1. kierownictwo przedsiębiorstwa - 
informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, a następnie w analizie 
finansowej są wykorzystywane dla 
potrzeb bieżącego zarządzania, ponadto 
na podstawie wygenerowanych infor-
macji możliwe jest również planowanie 
działalności w przyszłości, 

2. obecni właściciele i potencjalni inwe-
storzy - są oni zainteresowani pozio-
mem rentowności działalności przed-
siębiorstwa, 

3. pożyczkodawcy oraz kontrahenci - 
będą analizowali poziom zadłużenia, 
jak również płynność podmiotu, gdyż 
wpływa to na powstanie ryzyka ewen-
tualnej niewypłacalności, 

4. pracownicy przedsiębiorstwa - grupa ta 
jest również zainteresowana wypłacal-
nością swojego pracodawcy, 

5. agendy rządowe - wykorzystujące 
informacje sporządzane na podstawie 
sprawozdań finansowych do kontroli 
podatkowych, a także do celów staty-
stycznych, 

6. konkurenci - są zainteresowani kondy-
cją finansową firmy, poznając jej 
mocne i słabe strony. 

 Sprawozdania finansowe są podstawo-
wym źródłem informacji o działalności 
przedsiębiorstwa dla jego kierownictwa, 
a także otoczenia. Do podstawowych spra-
wozdań finansowych należą bilans, rachunek 
zysków i strat, rachunek przepływów pie-
niężnych i zestawienie zmian w kapitale 
własnym.  

Analiza bilansu 

 Bilans jest podstawowym sprawozda-
niem finansowym, które zawiera informacje 
o zasobach ekonomicznych kontrolowanych 
przez jednostkę (aktywach) oraz o źródłach 
jego finansowania (pasywach). Aktywa 
bilansu są ułożone w bilansie zgodnie 
z zasadą wzrastającej płynności, natomiast 

pasywa bilansu zgodnie z zasadą wzrastają-
cej wymagalności. Każdy składnik majątku 
przedsiębiorstwa ma określoną wartość, 
która jest ustalana według odpowiednich 
zasad wyceny.  

 Bilans jest sprawozdaniem, które 
obrazuje sytuację finansowo - majątkową 
przedsiębiorstwa na określony moment 
(koniec roku obrotowego), jest więc spra-
wozdaniem o charakterze statycznym. 
Majątek ujęty w aktywach bilansu może być 
finansowany kapitałem własnym i zobowią-
zaniami, czyli kapitałem obcym.  

 Z punktu widzenia zarządzania finan-
sami i analizy finansowej bilans jest jednym 
z podstawowych źródeł informacji. 
W systemie rachunkowości jest w pewnym 
sensie aktem wyrażającym zamknięcie 
jednego okresu działalności gospodarczej 
i zainicjowanie kolejnego. Przedmiotem 
analiz są poszczególne pozycje bilansu 
najczęściej w odniesieniu do kilku okresów. 

Iwona Maciejczyk-Bujnowicz 

Analiza sprawozdań  

finansowych 

na przykładzie bilansu 
CZĘŚĆ I 
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F undacja Rozwoju Przedsiębiorczości - ośrodek Enterprise Europe Network oraz Izba Adwokacka w Łodzi 
zapraszają osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą do korzystania z bezpłatnych porad 

prawnych, w tym również w zakresie prowadzenia działalności na rynku międzynarodowym. 
 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 prawnych  
prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl. 

 
Pro bono 

Dyżury adwokatów w Fundacji! 

 

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

Struktura bilansu 

Źródło: na podstawie „Ustawa o rachunkowości po jej nowelizacji w dniu 9 listopada 2000 r., Dz. U. nr 113, poz. 1186. 
 
 

Autor: dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 

AKTYWA PASYWA 

A. Aktywa trwałe 

I. Wartości niematerialne i prawne 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 

III. Należności długoterminowe 

IV. Inwestycje długoterminowe 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

A. Kapitał własny 

I. Kapitał podstawowy 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość 

ujemna) 

III. Udziały własne (wielkość ujemna) 

IV. Kapitał zapasowy 

V. Kapitał z aktualizacji wyceny 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 

VII. Zysk/ strata z lat ubiegłych 

VIII. Zysk/strata netto 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 

B. Aktywa obrotowe 

I. Zapasy 

II. Należności krótkoterminowe 

III. Inwestycje krótkoterminowe 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

B. Kapitał obcy 

I. Rezerwy na zobowiązania 

II. Zobowiązania długoterminowe 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 

Aktywa razem Pasywa razem 

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BILANSU 

mailto:fundacja@frp.lodz.pl
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NASZE PROJEKTY 

K lastry regionu Berlin-Brandenburg 
z sektorów tworzyw sztucznych, 
chemii, przemysłu spożywczego, 

zdrowia i turystyki wraz z innymi organiza-
cjami gospodarczymi zaprosiły na 2. Konfe-
rencję Biogospodarki w Poczdamie. W wy-
darzeniu, wspieranym przez władze regionu 
oraz Enterprise Europe Network, wzięło 
udział ponad 120 uczestników z 11 krajów. 

 Tematem tegorocznej konferencji było 
zagospodarowanie odpadów i przekształcanie 
ichw wartościowe surowce wtórne. W sesji 
plenarnej eksperci dyskutowali na temat zna-
czenia biogospodarki dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. W trzech równoległych 
sesjach warsztatowych omawiano wykorzy-
stanie produktów odpadowych w przemyśle 
spożywczym, możliwości rynkowe bio-
produktów z przemysłu chemicznego i two-

2. Konferencja Biogospodarki 

i spotkanie partnerskie w Poczdamie 
27-28 kwietnia 2017 r. 

rzyw sztucznych, a także innowacyjnego 
recyklingu w przemyśle turystycznym. Spe-
cjalna sesja informacyjna połączonaz indywi-
dualnym doradztwem poświęcona była finan-
sowaniu projektów, w tym z programu Hory-
zont 2020. Jednym z głównych prelegentów 
był dr Andrzej Siemaszko, doradca marszał-
ka województwa łódzkiego, który przedsta-
wił dobre praktyki z Polski, w tym kongres 
biogospodarki, który miał miejsce 6 listopada 
2016r. w Łodzi. 

 Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
był partnerem spotkań kooperacyjnych pod-
czas konferencji zorganizowanych przez 
lokalnego partnera sieciowego – Korporację 
Rozwoju Gospodarczego Brandenburgii 
(WFBB). Następnego dnia po konferencji 
delegacja z Fundacji miała okazję złożyć 

wizytę w siedzibie partnera. Spotkanie po-
zwoliło na poznanie zakresu działalności 
swoich organizacji, wymianę doświadczeń 
i dobrych praktyk realizowanych w sieci oraz 
zaplanowanie przyszłej współpracy, szcze-
gólnie w zakresie organizacji spotkań koope-
racyjnych firm niemieckich z polskimi. 

 Więcej informacji o programie konfe-
rencji oraz lista uczestników na stronie: 
https://www.b2match.eu/biobased2017 

KK 
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Szkolenie w Neapolu 

15-19 maja 2017 r. 

S zkolenie w ramach projektu Tra-
inERGY: Training for Energy 
Efficient Operations odbyło się  

15-19 maja 2017 r. na Uniwersytecie Neapo-
litańskim im. Fryderyka II w Neapolu we 
Włoszech. W kolejnym etapie szkolenia 
wzięli udział uczestnicy z 4 krajów partner-
skich – Wielkiej Brytanii, Polski, Włoch oraz 
Grecji. 

 Celem cyklu warsztatów jest rozwój 
kompetencji z zakresu zrównoważonego 
rozwoju oraz efektywności energetycznej. 
W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się 
z narzędziami do modelowania biznesowego 
(SCEnAT, http://www.scenat.com/, baza 
Ecoinvent http://www.ecoinvent.org/), które 
umożliwiają mapowanie łańcucha dostaw 
oraz zidentyfikowanie obszarów krytycz-
nych, tzw. hot-spotów, odpowiedzialnych za 
największą emisję CO2 w całym cyklu życio-
wym produktu. Każda grupa była ponadto 
zobowiązana do scharakteryzowania dobrych 
praktyk dla firm, tym razem w kontekście 

raportowania oraz „zielonych wskaźników”. 

 W ciągu szkolenia wzięliśmy udział w 
wykładach na temat systemów zarządzania 
bazami danych, celów środowiskowych 
i wskaźników realizacji oraz działalności 
sprawozdawczej. Wykłady prowadzili wykła-
dowcy z Uniwersytetu Sheffield (Dr Andrea 
Genovese), Uniwersytetu Neapolitańskiego 
im. Fryderyka II (Prof. Giuseppe Bruno) oraz 
Uniwersytetu Łódzkiego (dr Anna Wronka).  

Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia 
udziału w konferencji przedstawiającej głów-
ne założenia projektu Trainergy oraz zagad-
nienia dotyczące poprawy efektywności ener-
getycznej i zrównoważonego rozwoju. 

 Podczas szkolenia nasza grupa zajęła 
się mapowaniem produkcji i dystrybucji 1m2 
pojedynczego okna w aluminiowej ramie, 
wytwarzanego przez jedną z firm zlokalizo-
wanych w Łodzi. Przy użyciu oprogramowa-
nia SCEnAT, w cyklu życiowym produktu 
stwierdzono 1 hot-spot: użycie aluminiowej 
ramy w procesie produkcji okien. Następnie 
zaproponowano 2 scenariusze mające na celu 
redukcję emisji CO2 na etapie produkcji szkła 
i okna. Pierwszy scenariusz dotyczył zmiany 
surowca do produkcji okna z aluminiowej 
ramy na ramę z włókna szklanego oraz wpro-
wadzenia alternatywnego źródła energii w 

postaci biogazu. Drugi natomiast polegał na 
zastąpieniu aluminiowej ramy, ramą z drew-
na oraz użycie paneli solarnych i nowocze-
snych palników tlenowo-gazowych w celu 
redukcji ilości konwencjonalnej energii elek-
trycznej niezbędnej na wszystkich etapach 
produkcji. Obydwa rozwiązania wpłynęły na 
znaczną redukcję emisji CO2. 

 W przypadku omówienia dobrych prak-
tyk nasza grupa skupiła się na polskiej kopal-
ni Bogdanka, której raporty przygotowywane 
są z niezwykłą starannością, zawierają różno-
rodne wskaźniki przedstawiane na tle kilku 
lat wraz z podaniem przyczyn, które związa-
ne są z osiągniętymi rezultatami. 

 W wyniku sesji treningowej został 
opracowany raport dotyczący studium przy-
padku oraz dwie dobre praktyki. 

 Wyniki naszych prac zaprezentowane 
przez p. Mateusza Ogrodniczaka zostały 
bardzo dobrze ocenione przez mentorów 
i ekspertów. Z ramienia Fundacji w szkoleniu 
również wzięli udział p. Alina Krukouskaya, 
p. Joanna Leszczyńska, p. Agata Bednarek 
i p. Łukasz Kielan.  

 Organizacja szkolenia była bardzo 
dobra. Dzięki szkoleniu zapoznaliśmy się 
z wieloma innowacyjnymi metodami przy-
datnymi przy usprawnianiu procesów pro-
dukcyjnych, mieliśmy też okazję zbadać 
wpływ poszczególnych gałęzi przemysłu na 
zanieczyszczenie środowiska. Zapewniono 
nam komfortowe warunki pracy oraz przyja-
zną atmosferą. Wsparcie udzielone przez 
mentorów pomogło w realizacji przydzielo-
nego nam zadania. Wykłady zostały przepro-
wadzone w sposób klarowny i zorganizowa-
ny. Fundusze zagwarantowane uczestnikom 
projektu umożliwiły nam nie tylko wykona-
nie raportu, ale i poznanie lokalnej kultury 
i zwiedzenie Neapolu. 

AK 
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Wizyta studyjna w ośrodku Enterprise Europe Network 

przy Centrum Badawczym ENEA w Portici k/ Neapolu 

15 maja 2017 r. 

E NEA to włoska narodowa agencja nowych technologii, energii i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego. Zrzesza ponad 2 500 naukowców i technologów w 14 cen-
trach badawczych i laboratoriach. Jedno z centrów zlokalizowane jest w Portici pod 

Neapolem. Centrum specjalizuje się w materiałach, komponentach 
i systemach dla energetyki solarnej, elektronice organicznej, efektyw-
ności energetycznej i oddziaływaniu na środowisko. Centrum powsta-
ło w 1989r. Zajmuje 4 budynki (laboratoria o powierzchni 3 700 m2). 
Zatrudnia 155 pracowników (w tym 100 badaczy). Jako ośrodek En-
terprise Europe Network Centrum Transferu Technologii w Portici 
jest koordynatorem jednego z sześciu konsorcjów sieci obejmujących 
południowe Włochy wraz z Sycylią. 

 Wizyta pozwoliła partnerom na poznanie zakresu działalności 
swoich organizacji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk realizo-
wanych w sieci oraz zaplanowanie przyszłej współpracy, szczególnie 
w zakresie kojarzenia firm włoskich z polskimi. 

KK 

ZAPROSILI NAS 

Gala jubileuszowa 

z okazji 25 lat 

Fundacji  

Edukacyjnej  

Przedsiębiorczości 

27 maja 2017 r. 
Hotel Polonia w Warszawie 

NASZE PROJEKTY 
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F ińskie ośrodki Enterprise Europe 
Network organizują spotkania koope-
racyjne podczas konferencji branży 

spożywczej Food Business Summit 2017 
Więcej informacji o konferencji, programie, 
lokalizacji i kosztach udziału na stronie inter-
n e t o w e j  h t t p : / / a g r o b i o t a l o u s . f i /
agrobiotalouden-piilaakso-/food-business-
summit-english 
 Przy okazji szczytu w Uniwersytecie 
Nauk Stosowanych w Seinӓjoki odbędzie się 
spotkanie partnerów europejskiego projektu 

Spotkania kooperacyjne  

podczas Food Business Summit 2017 

Seinӓjoki (Finlandia), 7-8 czerwca 2017 r. 

SME Organics z programu Interreg. Polskim 
partnerem w projekcie jest Urząd Marszał-
kowski województwa łódzkiego (http://
www.interregeurope.eu/smeorganics) 
 Firmom z regionu łódzkiego bezpłatną 
pomoc w przygotowaniu profili współpracy 
oferuje Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w 
Łodzi, oficjalny partner spotkań.  
Kontakt: tel: + 42 630-36-67;  

e-mail: fundacja@frp.lodz.pl 
KK 

M oskiewskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców (MEA) i Rosyj-
ska Fundacja Wspierania Ma-

łych Innowacyjnych Przedsiębiorstw (lider 
rosyjskiego konsorcjum Enterprise Europe 
Network) zapraszają na kolejną edycję forum 
współpracy biznesowej. Udział jest bezpłat-
ny. W poprzednich edycjach uczestniczyło 
1 314 firm rosyjskich i 463 zagraniczne, 
przeprowadzono 3 079 spotkań B2B. 

 Agenda forum w dniu 29 czerwca obej-
muje debatę przy okrągłym stole nt. 
„Europejskie MŚP w Rosji. Prowadzenie 
biznesu w Rosji” moderowaną przez Pana 

TARGI, GIEŁDY, MISJE 

Firmom z regionu łódzkiego wsparcia w przygotowaniu oferty/

zgłoszenia na targi/wystawy udziela Ośrodek Enterprise Europe  

Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Kontakt: tel. 42 630 36 67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl 

Orlina Efremova, przewodniczącego komite-
tu MŚP, Stowarzyszenie Europejskie Bizne-
sy, www.aebrus.ru. Wyniki dyskusji będą 
przedstawione na sesji plenarnej „Wspieranie 
współpracy przemysłowej pomiędzy Rosją 
a Unią Europejską” (moderator Pan Sergei 
Poliakov, dyrektor generalny Fundacji 
Wspierania Małych Innowacyjnych Przedsię-
biorstw). 

 Na 30 czerwca planowane są bezpo-
średnie spotkania rosyjskich i europejskich 
firm, inwestorówi europejskich organizacji 
promujących inwestycje. 

X. Forum „Rosja – Europa. Współpraca bez granic” 

Moskwa, 9-30 czerwca 2017 r. 

Rejestracja poprzez stronę internetową fo-
rum: www.regionomica-moscow.ru. Możli-
wa jest pomoc w uzyskaniu wizy. Regiono-
mica LLC jest autoryzowanym operatorem 
MEA, świadczącym usługi identyfikacji po-
tencjalnych partnerów biznesowych i bezpo-
średnich inwestorów zagranicznych w Rosji. 

KK 
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA  

I ZDROWIA W PRACY W POLSCE 

http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  

I ZDROWIE W PRACY 

C entralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy organizuje 31 maja 
w Katowicach konferencję Zarządzanie wiekiem i kształtowanie polityki prozdrowot-
nej w firmach i organizacjach. W programie prelekcje dotyczące integracji międzypo-

koleniowej, budowania efektywności zespołów zróżnicowanych wiekowo, kształtowania po-
staw prozdrowotnych, równowagi między sferą prywatną i zawodową, ilustrowane przykłada-
mi. Konferencja jest częścią kampanii EU-OSHA Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. 
Zgłoszenia przez stronę internetową: http://bezpieczni.ciop.pl. 

MKS 

Konferencja nt. zarządzania wiekiem  

i kształtowania postaw prozdrowotnych 

B 
iuletyn co miesiąc przekazuje najnowsze informacje z całego świata, prezentuje publikacje, wskazuje 

zmiany w przepisach UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową 

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail 

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  

http://bezpieczni.ciop.pl
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PROGRAMÓW  

BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

P ieczęć doskonałości - Seal of Excellence to certyfikat Komisji Europejskiej dla projektów w programie Horyzont 2020, które został bar-
dzo dobrze ocenione podczas ewaluacji przez czterech ekspertów, ale nie uzyskały dofinansowania z powodu braku środków. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które startowały do konkursu Instrument MŚP (faza II) i zdobyły Seal of Excellence, mogą aplikować 
do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie swojego pomysłu - badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
(B+R). NCBiR przeznaczyło na ten cel w tym roku 50 mln zł. 

Termin składania wniosków: od 19 czerwca do 29 grudnia 2017 r.  

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/seal-of-excellence2017 

„Szybka ścieżka” dla zdobywców Pieczęci doskonałości  

R obert Jan Smits, dyrektor generalny ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, przypomina w liście otwartym do instytucji i naukow-
ców, realizujących projekty Horyzontu 2020, o obowiązku zapewnienia otwartego dostępu do wyników badań finansowanych w ra-
mach tego programu (zgodnie z art. 29.2 umowy grantowej). Jednocześnie wskazuje możliwość wyboru sposobu otwartego dostępu: 

tzw. drogę zieloną (udostępnianie artykułów w bezpłatnych repozytoriach) lub tzw. drogę złotą (publikowanie artykułów w otwartych czasopi-
smach). 

Treść listu: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/170406_open-access_en.pdf 

Komisja Europejska przypomina o konieczności  

publikowania wyników prac badawczych w H2020 

R egionalny Punkt Kontaktowy Programów Badaw-
czych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie 
Łódzkim organizuje we współpracy z ośrodkiem 

Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przed-
siębiorczości dzień informacyjny dotyczący konkursów 
i projektów SME Instrument w programie Horyzont 2020. 
Spotkanie zaplanowano na 19 czerwca 2017 r.  

Więcej na stronie: http://regionalny.uni.lodz.pl/ 

Spotkanie nt. Instrumentu MŚP 
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E uropejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI) ogłosiło nabór pro-
jektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 
2018. Ten dokument gromadzi kluczowe inicjatywy dla budowy nowoczesnej, wiodą-
cej bazy badawczej Unii Europejskiej – w dziedzinie nauk humanistycznych i społecz-

nych, środowiskowych i fizycznych, biomedycznych i e-infrastruktury. 

Zgłaszane projekty - infrastruktury muszą być unikalne, o ponadnarodowym charakterze i sta-
nowić odpowiedź na perspektywiczne potrzeby europejskiego środowiska naukowego. 

Propozycje projektów należy przesłać do Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w wersji elek-
tronicznej na adres: dariusz.drewniak@nauka.gov.pl do dnia 14 czerwca 2017 r. 

Więcej informacji: 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html 
http://www.esfri.eu/roadmap-2018 

Europejska Mapa Drogowa 

Infrastruktury Badawczej 2018  

S towarzyszenie IPMA Polska (International Project Management Association Polska) ogło-
siło konkurs o nagrodę Polish Project Excellence, która honoruje najbardziej spektakularne 
osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Konkurs wyróżnia najlepsze projekty i pro-

muje kompetencje realizujących je instytucji. Zgłoszenia są oceniane z wykorzystaniem modelu 
Project Excellence - narzędzia do ewaluacji procesu zarządzania projektem i jego rezultatów.  

 Można zgłaszać projekty ukończone (nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem aplikacji), róż-
nej wielkości i wartości, uwzględniające zaangażowanie podwykonawców wewnętrznych lub ze-
wnętrznych. Czas trwania projektu nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Zespół projektowy musi 
się składać z co najmniej 6 osób. Można zgłosić dowolną liczbę projektów. 

 Komisja oceni poziom doskonałości poszczególnych aspektów zarządzania projektem, tj. zarządzanie zespołem i interesariuszami, cele 
i procesy oraz rezultaty i zasoby. Asesorzy zwracają uwagę na wykorzystanie dobrych praktyk. 

Harmonogram konkursu: 

Konkurs na najlepiej zarządzany projekt 

do 5 czerwca  wypełnienie wniosku aplikacyjnego z podstawowymi informacjami o organizacji i projekcie 

10 czerwca bezpłatne webinarium dla aplikantów 

do 23 czerwca  przygotowanie ok. 20-stronicowego raportu aplikacyjnego na specjalnym formularzu IPMA 

18-19 września  wizyta studyjna 3-osobowego zespołu asesorów u aplikantów 

      Gala rozdania nagród na Konferencji Zarządzania Projektami 

Więcej informacji: https://ipma.pl/ppe-award/o-nagrodzie 

Źródło: 
http://ec.europa.eu 

http://www.kpk.gov.pl 
http://regionalny.uni.lodz.pl 

http://www.ncbr.gov.pl 
http://www.nauka.gov.pl 

http://www.esfri.eu 
https://ipma.pl 

 
MKS 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 
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OKIEM STATYSTYKA 

KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

Muzea w 2015 r. 

Kina w 2015 r. 

Biblioteki w 2015 r. 

Teatry i instytucje muzyczne w 2015 r. 

Imprezy artystyczno-rozrywkowe,  
interdyscyplinarne i sportowe w 2015 r. 

Galerie w 2015 r. 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BOIL20160530001 Izraelska firma jest dostawcą oprogramowania (SaaS) w dziedzinie bezpiecznej komunikacji. Główny 
produkt pozwala użytkownikom dzielić się plikami, dokonywać transakcji i podpisywać kontrakty w 
sposób bezpieczny i poufny z każdym partnerem na świecie, przy zachowaniu wymagań zgodności 
danych. Firma poszukuje dystrybutorów i/lub licencjobiorców. 

2. BOIT20160704001 Firma z południa Włoch działająca w konsorcjum produkującym świeże, ostre papryczki chilli, poszu-
kuje dystrybutorów i agentów handlowych w celu budowy nowych międzynarodowych kanałów sprze-
daży. Produkty, dzięki specjalnej charakterystyce podłoża, są szczególnie pikantne. 

3. BRRU20160816002 Rosyjska firma z regionu Kurska jest producentem ubrań dziecięcych i ubrań dla niemowląt. Firma 
poszukuje producentów tkanin hipoalergicznych w celu zawarcia umowy produkcyjnej. 

4. BRRU20160810001 Rosyjska firma z regionu Kurska specjalizuje się w produkcji tekstyliów do wyposażenia wnętrz. Firma 
poszukuje producentów tkanin, którzy zaopatrzą firmę w perkal, popelinę, satynę oraz flanelę. 

5. BRCN20160816001 Chiński producent wysokiej jakości karmy i zabawek dla zwierząt domowych oferuje umowę dystrybu-
cji firmom, które sprzedają zaawansowane produkty z tej branży. Chińska firma posiada ponad 10-
letnie doświadczenie w biznesie i eksportuje swoje produkty do Azji i Europy, firma posiada duży 
udział w lokalnym rynku. 

6. BRRU20160811002 Rosyjska firma produkująca naturalne kosmetyki do ciała i włosów dla ośrodków SPA poszukuje pro-
ducentów destylatów ziołowych w celu zawarcia umowy produkcyjnej. 

7. BRUK20160720001 Firma brytyjska z siedzibą w Londynie jest znanym biurem turystycznym, które szuka zagranicznych 
partnerów by dodać ich do swojej bazy klientów. Firma chciałaby zawrzeć umowę agencyjną z organi-
zacjami turystycznymi i z sektora dziedzictwa kulturowego. 

8. BORO20160103001 Rumuński producent wina eksploatuje ponad 850 ha najbardziej znanych winnic w kraju. Firma produ-
kuje szeroki wybór czerwonych, różowych i białych win, które otrzymały wyróżnienia w konkursach 
międzynarodowych. Producent poszukuje dystrybutorów na całym świecie. 

9. BOIL20160412001 Izraelska firma specjalizuje się w tworzeniu i produkcji suplementów żywności, witamin i minerałów o 
wysokich standardach jakości. Firma produkuje szeroki wachlarz suplementów diety i ziół leczniczych 
w formie miękkich żelowych kapsułek i oferuje innowacyjny produkt, multiwitaminową gumę do żu-
cia. Firma poszukuje dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i oferuje podwykonawstwo suplemen-
tów diety. 

10. BRJO20160619001 Firma z Jordanii specjalizująca się w produkcji sprężarek śrubowych poszukuje w Europie dostawcy 
komponentów dla swoich kompresorów poprzez porozumienie produkcyjne. 

11. BOIL20160904001 Izraelskie przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w innowacjach w dziedzinie łóżek i materacy, zapro-
jektowało łóżko rehabilitacyjne z wieloma kombinacjami ustawień. Jego przewaga nad dostępnymi 
obecnie łóżkami dotyczy możliwości uzyskania niezwykłych ustawień, łatwe czyszczenie itp. Firma 
poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli, agentów do zawarcia umów pośrednictwa handlowego. 

12. BOSE20160629001 Szwedzki producent i twórca lasera niskoenergetycznego do zastosowania w medycynie poszukuje 
dystrybutorów. Laser działa na baterie i jest poręczny, ale mimo to ma dużą moc. Może być używany 
przy leczeniu bólu u ludzi i zwierząt, wywołanego zapaleniem stawów, więzadeł i mięśni itp. Produkt 
ma konkurencyjną cenę w porównaniu z podobnymi produktami dostępnymi na rynku i oferuje możli-
wość dużego zysku dla dystrybutorów. 

F undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi w poszuki-
waniu partnerów handlowych i technologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i podanie 
numeru referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert. Formularz jest dostępny  
na stronie internetowej FRP w dziale projektu EEN w zakładce Wyszukiwarka ofert współpracy i wydarzeń. 

OFERTY KOOPERACJI 

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów w całym kraju 
i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie. 
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Praca zbiorowa w języku angielskim pod red. 
T. Dorożyńskiego, J. Świerkockiego Practical 
Aspects In Doing International Business, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2016. 
 Książka dedykowana jest studentom eko-
nomii i zarządzania, posiadającym podstawową 
wiedzę o ekonomii międzynarodowej, teoriach 
handlu międzynarodowego, bezpośrednich inwe-
stycjach zagranicznych, procesach w gospodarce 
międzynarodowej, instrumentach polityki han-
dlowej oraz kursach wymiany walut i mechani-
zmach działania na rynkach walutowych. Książ-
ka aktualizuje i porządkuje wiedzę z tych obsza-
rów i jest pomocna przy podejmowaniu decyzji 
menedżerskich, zwiększając szansę na osiągnię-
cie sukcesu za granicą. Jest ona również przydat-
na osobom pośrednio zaangażowanym w bizne-
sie międzynarodowym, pracownikom banków 
międzynarodowych i Izb Handlowych oraz fir-
mom konsultingowym działającym w sferze 
administracji publicznej różnych poziomów za 
granicą. Książka zawiera 7 rozdziałów, omawia-
jących etykietę biznesu, biznes plan, badania 
rynków zagranicznych, międzynarodowe trans-
akcje gospodarcze, ubezpieczenia w międzyna-
rodowych transakcjach gospodarczych, procedu-
ry celne w handlu zagranicznym oraz biznes 
elektroniczny.  

 Wśród autorów specjaliści z zakresu pro-
blematyki europejskiej, polityki regionalnej UE, 
funduszy strukturalnych (T. Dorożyński), anali-
zy i badań rynków międzynarodowych (W. Urbaniak), międzynarodowej polityki i transakcji gospodarczych oraz handlu międzynarodowego  
(B. Buczkowski), polityki handlowej i handlu elektronicznego (A. Kuna-Marszałek) oraz funkcjonowania Unii Europejskiej (J. Świerkocki). 

AK 

 

BIBLIOTEKA 

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji. 

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.  
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