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K 
adra medyczna w woje-

wództwie łódzkim 

 

 Pracownicy są jed-

nym z zasadniczych elementów systemu 

opieki zdrowotnej. W końcu 2013 r. do pra-

cowników medycznych w województwie 

łódzkim zaliczono: 6,3 tys. lekarzy, 933 leka-

rzy dentystów, 2,1 tys. farmaceutów, 13,0 

tys. pielęgniarek, 1,6 tys. położnych, 1,1 tys. 

fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz 715 

ratowników medycznych.  

 Pod względem liczby lekarzy przypa-

dających na 10 tys. ludności, łódzkie zajmuje 

drugą pozycję wśród województw, po mazo-

wieckim, natomiast liczba pielęgniarek na 

10 tys. ludności lokuje region na 10 pozycji.  

 Wśród ogółu lekarzy dwie trzecie sta-

nowili lekarze specjaliści. Najczęściej posia-

daną specjalizacją była specjalizacja z zakre-

su chirurgii, chorób wewnętrznych oraz me-

dycyny rodzinnej. Najmniej liczną grupę 

stanowili lekarze specjalizujący się w onko-

logii, medycynie pracy i dermatologii.  

 W większości dziedzin medycyny licz-

ba specjalistów pracujących z pacjentem 

rośnie z roku na rok, np. w dziedzinie chirur-

gii, psychiatrii czy medycyny rodzinnej. 

Zwiększone zapotrzebowanie na lekarzy 

niektórych specjalności, wynikające przede 

wszystkim z postępu w medycynie oraz 

z procesu starzenia się populacji, skłania 

Ministerstwo Zdrowia do wskazywania listy 

dziedzin medycyny uznawanych za prioryte-

towe. Opublikowana lista (Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.) 

obejmuje między innymi specjalizacje: chi-

rurgia onkologiczna, geriatria, hematologia, 

ginekologia onkologiczna oraz radioterapia 

onkologiczna. W województwie łódzkim 

występują szczególne niedobory kadrowe 

w tej grupie lekarzy specjalistów.  

 

S 
tacjonarna opieka zdrowotna 

w województwie łódzkim 

 W województwie  łódzkim 

w końcu 2013 r. funkcjonowały 

74 szpitale dysponujące 13,4 tysiącami łóżek. 

Pod względem liczby łóżek szpitalnych łódz-

kie zajmowało szóstą lokatę wśród woje-

wództw. Województwami z największą licz-

bą łóżek były mazowieckie i śląskie. W su-

mie szpitale w obu tych województwach 

dysponowały ponad 1/4 wszystkich łóżek 

szpitalnych. W przeliczeniu na liczbę miesz-

kańców liczba szpitali na 100 tys. ludności 

wyniosła w łódzkim 2,7 (przy przeciętnej dla 

Polski 2,5). Liczba łóżek na 10 tys. ludności 

kształtowała się na poziomie 53,4 i była 

znacznie wyższa niż przeciętnie w kraju 

(48,9). Pod względem dostępności łóżek 

w szpitalach, łódzkie ulokowało się na dru-

gim miejscu wśród województw, po śląskim, 

ze wskaźnikiem 56,3.  

 Prezentowane dane mają wyłącznie 

charakter ilościowy, nie uwzględniają cha-

rakteru placówek i stopnia wyposażenia 

w wyspecjalizowany sprzęt.  

 Struktura łóżek na poszczególnych 

oddziałach w szpitalach zlokalizowanych  

w województwie łódzkim nie odbiega zna-

cząco od struktury charakteryzującej szpitale 

przeciętnie w Polsce. W 2013 r. największą 

liczbą łóżek dysponowały oddziały  

o specjalnościach chirurgicznych – 21,2% 

wszystkich łóżek, oddziały chorób wewnętrz-

nych – 14,5% ogółu, oddziały ginekologicz-

no-położnicze – 9,7%, kardiologiczne – 

6,2%, pediatryczne – 4,2%, neurologiczne – 

4,2% i chorób płuc – 3,7%.  

 W szpitalach ogólnych w 2013 r. leczo-

no 665,4 tys. pacjentów, co oznacza, że na 

10 tys. ludności wskaźnik kształtował się na 

poziomie 2506, przy przeciętnej dla Polski 

2043 osoby. Warto przy tym dodać, że war-

tość wskaźnika lokowała łódzkie na pierw-

szym miejscu wśród województw. Dodatko-

wym wskaźnikiem opisującym działalność 

oddziałów szpitalnych jest liczba leczonych 

w odniesieniu do liczby łóżek. W wojewódz-

twie łódzkim na 1 łóżko we wszystkich ro-

dzajach oddziałów szpitalnych łącznie przy-

padało 49,6 leczonych (przy średniej dla 

Polski 45,3) i był to drugi pod względem 

wartości wskaźnik wśród województw, po 

województwie wielkopolskim (54,2). Średnio 

pobyt pacjenta na oddziałach szpitalnych 

trwał 5,0 dnia i był krótszy niż przeciętny 

w Polsce o 0,4 dnia. Przeciętne wykorzysta-

nie łóżka szpitalnego (iloraz osobodni i śred-

SYTUACJA ZDROWOTNA 

I OPIEKA MEDYCZNA  

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM* 
CZĘŚĆ II** 

Anna Jaeschke 

*  Dane statystyczne zawarte w raporcie opracowane zostały przez Główny Urząd Statystyczny i pochodzą z badań własnych GUS, danych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.  
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10 tys. ludności województwo łódzkie ze 

wskaźnikiem 6,8 lokuje się na 10 pozycji 

wśród województw. 

 W ciągu 2013 r. w województwie łódz-

kim w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

udzielono 21,1 mln porad (6,9% ogółu porad 

w Polsce). Spośród porad udzielonych przez 

lekarzy, w liczbie 18,9 mln, 61,4% udzielono 

w podstawowej opiece zdrowotnej, pozostałe 

w opiece specjalistycznej. Liczba porad sto-

matologicznych wyniosła 2,3 mln (6,7% 

porad w skali kraju).  

 Liczba porad lekarskich udzielonych w 

ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 

1 mieszkańca wyniosła 7,5, przy przeciętnej 

w skali kraju 7,1 (druga lokata wśród woje-

wództw, po województwie śląskim, dla któ-

rego wskaźnik przyjął wartość 7,6). Liczba 

porad stomatologicznych na 1 mieszkańca 

wyniosła 0,9. Wskaźniki wyższe notowano 

jedynie w województwach lubelskim i za-

chodniopomorskim. 

 W strukturze porad specjalistycznych 

największy udział dotyczył porad chirurgicz-

nych (prawie 1/5), ginekologiczno-

położniczych, okulistycznych, otolaryngolo-

gicznych, neurologicznych, dermatologicz-

niej liczby łóżek) w województwie łódzkim 

w 2013 r. wyniósł 250 dni (245 dni przecięt-

nie w Polsce) i był jednym z niższych wskaź-

ników wojewódzkich.  

 Oprócz szpitali ogólnych do infrastruk-

tury medycznej opieki stacjonarnej zalicza 

się zakłady opieki psychiatrycznej oraz pla-

cówki opieki długoterminowej i hospicyjnej. 

Wśród zakładów stacjonarnej całodobowej 

opieki psychiatrycznej wyróżnia się szpitale 

psychiatryczne, ośrodki leczenia odwykowe-

go alkoholowego oraz ośrodki rehabilitacyjne 

dla uzależnionych od substancji psychoak-

tywnych. Na koniec 2013 r. w województwie 

łódzkim szpitale psychiatryczne dysponowa-

ły 945 łóżkami, tj. 5,4% ogółu łóżek w tego 

rodzaju placówkach w Polsce. W ośrodkach 

leczenia odwykowego alkoholowego do dys-

pozycji pacjentów było 45 łóżek (3,9% ogółu 

w Polsce), a w ośrodkach rehabilitacyjnych 

dla uzależnionych 173 łóżka (7,0% ogółu 

łóżek w placówkach tego typu w Polsce). 

Opieka psychiatryczna realizowana jest także 

na oddziałach psychiatrycznych i odwyko-

wych w szpitalach ogólnych – w 2013 r. z tej 

formy leczenia skorzystało 8,8 tys. pacjen-

tów, mając do dyspozycji 613 łózek.  

 W ramach stacjonarnej opieki długoter-

minowej zakłady opiekuńczo-lecznicze woje-

wództwa łódzkiego dysponowały 1258 łóż-

kami (5,6% w skali Polski), a zakłady pielę-

gnacyjno-opiekuńcze 189 łóżkami (3,0% 

w skali Polski). Liczba łóżek w zakładach 

opiekuńczo-leczniczych na 10 tys. mieszkań-

ców w województwie łódzkim kształtowała 

się na poziomie 4,8 i lokowała region na 

siódmej pozycji. Liczba pacjentów na 10 tys. 

mieszkańców w tego rodzaju placówkach 

wyniosła 12,5 – trzecia lokata wśród woje-

wództw. W przypadku zakładów pielęgnacyj-

no-opiekuńczych odpowiednie wskaźniki 

kształtowały się następująco: łóżka na 10 tys. 

mieszkańców – 0,8 (11 lokata), pacjenci na 

10 tys. mieszkańców – 2,5 (również 11 loka-

ta).  

 

A 
mbulatoryjna opieka zdro-

wotna w województwie łódz-

kim 

 Pod względem liczby 

przychodni oraz praktyk lekarzy i lekarzy 

dentystów, realizujących świadczenia zdro-

wotne finansowane ze środków publicznych 

(w ramach umów z NFZ) w przeliczeniu na 

SYTUACJA ZDROWOTNA I OPIEKA MEDYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - CZĘŚĆ II 

Źródło: Microsoft.com 
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nych i kardiologicznych. Struktura porad 

specjalistycznych w łódzkim nie odbiegała 

znacząco od struktury przeciętnej dla kraju.  

 

R 
atownictwo medyczne i po-

moc doraźna w wojewódz-

twie łódzkim 

 Dla zapewnienia pomocy 

osobom w stanie nagłego zagrożenia zdro-

wotnego w Polsce został stworzony system 

Państwowego Ratownictwa Medycznego 

(PRM). Jednostkami systemu są zespoły 

ratownictwa medycznego (ZRM) oraz szpi-

talne oddziały ratunkowe (SOR). Z systemem 

współpracują jednostki organizacyjne szpitali 

wyspecjalizowane w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego, które zostały ujęte 

w wojewódzkich planach systemu PRM. Są 

to izby przyjęć, wyspecjalizowane oddziały 

szpitalne oraz centra urazowe.  

 Pomoc medyczna w razie nagłego wy-

padku udzielana jest przez co najmniej dwu-

osobowe podstawowe zespoły ratownictwa 

medycznego (ratownik medyczny, pielę-

gniarka) lub co najmniej trzyosobowe specja-

listyczne zespoły ratownictwa medycznego.  

 W województwie łódzkim w 2013 r. 

w ramach ratownictwa medycznego świad-

czeń udzielały 94 zespoły ratownictwa me-

dycznego, w tym 62 podstawowe i 32 zespo-

ły specjalistyczne. Zespoły ratownictwa me-

dycznego w województwie łódzkim stanowi-

ły 6,4% ogółu zespołów w skali Polski, 

w tym zespoły podstawowe – 7,2%, a specja-

SYTUACJA ZDROWOTNA I OPIEKA MEDYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - CZĘŚĆ II 

listyczne – 5,3%. Wskaźnikiem ilustrującym 

dostępność świadczeń udzielanych przez 

system ratownictwa medycznego jest liczba 

ZRM przypadająca na 1000 ludności. 

W województwie łódzkim wskaźnik ten 

kształtował się na poziomie 3,7 zespołu (przy 

rozpiętości od 5,2 w województwie warmiń-

sko-mazurskim do 3,3 w śląskim).  

 W województwie działa jeden zespół 

lotniczego ratownictwa medycznego z wy-

znaczonymi 17 lądowiskami dla śmigłowca.  

 W ramach ratownictwa medycznego 

w województwie łódzkim w 2013 r. zrealizo-

wano 218,2 tys. wyjazdów na miejsce zda-

rzenia (7,4% ogółu wyjazdów w skali Pol-

ski). Zdecydowaną większość (73,0%) stano-

wiły wyjazdy do domu pacjenta, a wyjazdy 

do zdarzeń zaistniałych w ruchu uliczno-

drogowym około 6%. Prawie 1/5 ze zrealizo-

wanych wyjazdów zespołów ratownictwa 

medycznego dotyczyło zdarzeń w miejscu 

pracy, szkole i innych obiektach użyteczności 

publicznej.  

 Liczba wyjazdów na 1000 ludności 

w województwie łódzkim w 2013 r. według 

miejsca zdarzenia wyniosła: dom – 64,1, ruch 

uliczno-drogowy – 6,3, pozostałe – 14,0. 

Wskaźniki o wyższej wartości odnotowano 

jedynie w dwóch województwach: śląskim  

i zachodniopomorskim.  

 Liczba osób, którym udzielono świad-

czeń w trakcie wyjazdów zespołów ratownic-

twa medycznego na terenie województwa 

wyniosła 219,5 tys. osób (7,3% ogółu osób, 

którym udzielono pomocy w Polsce). Struk-

tura według wieku osób, którym udzielono 

świadczeń nie ulegał większym zmianom 

w czasie i kształtuje się następująco: dzieci 

i młodzież do 18 roku życia – 6,4%, 18-64 

lata – 52,5%, osoby w wieku 65 lat i więcej – 

41,1%. Wśród osób, którym udzielono pomo-

cy większość (53,6%) stanowili mężczyźni.  

 Jednym z podstawowych mierników 

służących do oceny skuteczności funkcjono-

wania systemu PRM jest czas dotarcia zespo-

łu ratownictwa medycznego na miejsce zda-

rzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi, każdy wojewoda ma obowiązek takiej 

organizacji systemu PRM na terenie swojego 

obszaru działania, aby mediana czasu dotar-

cia nie była większa niż 8 minut w mieście 

powyżej 10 tys. mieszkańców i 15 minut 

poza tymi miastami. Dla województwa łódz-

kiego odpowiednie wskaźniki w 2014 r. wy-

nosiły odpowiednio 6 minut 52 sekund  

i 11 minut 21 sekund.  

 W celu sprawnego działania systemu 

województwo łódzkie podzielono na 20 rejo-

nów operacyjnych. Dla porównania ich licz-

ba w poszczególnych województwach kształ-

tuje się od 3 w świętokrzyskim do 31 w wiel-

kopolskim. W końcu 2013 r. w ramach syste-

mu ratownictwa medycznego w wojewódz-

twie łódzkim funkcjonowało 17 szpitalnych 

oddziałów ratunkowych (SOR) (7,8% w skali 

Polski). Ponadto z systemem PRM na terenie 

województwa łódzkiego w 2013 r. współpra-

cowało 12 izb przyjęć w szpitalach (8,1% 

ogółu tego typu jednostek w Polsce).  

Autor: Anna Jaeschke,  

Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd 

Statystyczny w Łodzi 
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NASZE PROJEKTY 

Drugie spotkanie partnerskie w projekcie  

Comparative Analysis of Differences  

in Financing Schemes of Healthcare Systems 

between Lodz (Poland, EU) and Lviv (Ukraine) Regions 

W 
 dniach 12-15 maja 2015 r. mia-

ło miejsce drugie spotkanie 

partnerskie w projekcie Compa-

rative Analysis of Differences in Financing 

Schemes of Healthcare Systems between Lodz 

(Poland, EU) and Lviv (Ukraine) Regions 

finansowanym z programu IncoNet Eastern 

Partnership (International Cooperation  

Network for Eastern Partnership Countries).  

 Partnerzy z Agencji Europejskich Inno-

wacji ze Lwowa przedstawili raport na temat 

systemu opieki zdrowotnej w obwodzie 

lwowskim, Ukraina. Następnie porównano 

wyniki raportu opracowanego przez partne-

rów z Ukrainy oraz raportu opracowanego 

w trakcie pierwszego spotkania partnerskiego 

w Łodzi, dotyczącego sytuacji opieki zdro-

wotnej w województwie łódzkim.  

 W spotkaniach brali udział dziekani 

i dyrektorzy katedr Lwowskiego Uniwersyte-

tu Narodowego im. Iwana Franki (m.in. 

z Wydziału Biologii), przedstawiciele Lwow-

skiego Narodowego Uniwersytetu Medycz-

nego, dyrektorzy szpitali miejskich oraz 

przedstawiciele Izby Lekarskiej i Komisji 

Lekarskiej ze Lwowa. Wymieniono doświad-

czenia i podjęto rozmowy nt. obszarów przy-

szłych wspólnych badań. 

 Ważną częścią wizyty na Ukrainie było 

pokazanie partnerom z Polski (Fundacja Roz-

woju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Łódz-

ki) zaplecza, jakim dysponuje służba zdrowia 

na Ukrainie. W tym celu odwiedzono liczne 

szpitale i kliniki (m.in. Klinika leczenia nie-

płodności, Klinika Medicover) oraz Lwowski 

Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danie-

la Halickiego. W trakcie spotkania omówio-

no plany dalszej współpracy w przyszłym 

projekcie, z którym wniosek został złożony 

w kwietniu na konkurs do programu RISE 

(Research and Innovation Staff Exchange). 

Wyniki konkursu będą znane we wrześniu. 
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Wielobranżowa misja gospodarcza firm słoweńskich  

do Polski oraz spotkania kooperacyjne 

23 kwietnia 2015 r. Łódź – Konstantynów Łódzki 

S 
łoweńska Izba Przemysłowo -

Handlowa (GZS), Agencja SPIRIT 

Slovenia oraz Ambasada Republiki 

Słowenii w Polsce byli organizatorami misji 

gospodarczej do naszego kraju. Plan misji 

obejmował dwustronne spotkania koopera-

cyjne z firmami polskimi podczas wizyt 

w Warszawie, Lublinie i Łodzi. GZS jako 

ośrodek Enterprise Europe Network zaprosiła 

Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości – ośro-

dek sieci w regionie łódzkim, do współ-

uczestnictwa w organizacji spotkań B2B 

naszym mieście w dniu 23 kwietnia 2015 r. 

Podobna misja z udziałem FRP odbyła się 

w październiku 2011 r., kiedy gospodarzem 

spotkań była firma Polfa Łódź SA. Miejscem 

tegorocz-nych spotkań były gościnne progi 

firmy Sensilab Polska Sp. z o. o. S. K. w jej 

nowej siedzibie na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim.  

 Do Łodzi przyjechało 11 przedstawi-

cieli firm słoweńskich z takich branż jak 

transport i spedycja, produkcja wina, części 

maszyn, elektronika użytkowa (systemy do-

stępu), materiały budowlane, nawozy, urzą-

dzenia elektryczne, wyposażenie wnętrz. 

Misji towarzyszył J.E. Ambasador Republiki 

Słowenii w Polsce Pan Robert Krmelj, który 

otworzył część oficjalną spotkania. Podkre-

ślił, że intencją kierownictwa politycznego 

i samorządu gospodarczego naszych krajów 

jest potrojenie dwustronnych obrotów han-

dlowych do poziomu blisko 2 mld EUR. 

Prezentacje wygłosili również Pan Samo 

Hribar Milič (GZS), Dr Zoran Stamatowski 

(SPIRIT Slovenia), Pani dyrektor Ewa Flor-

czyk (Departament Przedsiębiorczości Urzę-

du Marszałkowskiego Województwa Łódz-

kiego) oraz Pan Krzysztof Kucharski (FRP). 

Gospodarz spotkania Pan Marko Dolžan 

przedstawił działalność Grupy Sensilab, 

w tym Sensilab Polska Sp. z o.o. S.K.  

(d. Polfa Łódź SA), producenta farmaceuty-

ków i suplementów diety. Wspomniał też 

o stowarzyszeniu Klub Biznesu Triglav – 

Rysy, kultywującym współpracę słoweńsko-

polską, którego jest honorowym prezesem. 

 Spośród 22 obecnych polskich firm 

i organizacji do rozmów dwustronnych przy-

stąpiło 14 przedstawicieli. W czasie pięciu 

rund dwudziestominutowych spotkań prze-

prowadzono 24 rozmowy. Z zebranych an-

kiet od uczestników wynika, że organizacja 

i przydatność spotkań oceniana jest co naj-

mniej dobrze a nawiązane kontakty są szansą 

na przyszłą współpracę. 

KK 

NASZE PROJEKTY 
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 93-578 Łódź ul. Wróblewskiego 18/103 

 +48 42 280 11 00 

 sekretariat@trustit.pl, sprzedaz@trustit.pl 

MyIT obejmuje pełną opiekę nad użytkownikami komputerów,  

oprogramowaniem i całą infrastrukturą  IT w firmie, szczególnie: 

 stacjami roboczymi wraz z typowymi aplikacjami biurowymi, 

 siecią wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi i serwerami. 

Kompleksowa obsługa MyIT to również: 

 natychmiastowa pomoc użytkownikom świadczona przez telefon, skype, chat, e-mail, 

 helpdesk, 

 obsługa administracyjna sieci, serwerów, drukarek i komputerów użytkowników, 

 obsługa na miejscu w lokalizacji (lokalizacjach) Klienta oraz serwis – jeśli Klient wyrazi taką potrzebę. 

M y IT 
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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 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zagrożenia podczas pracy na wysokości  

P 
race na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, mogą zagrażać zdrowiu i życiu pracowników. Upadek z wysokości jest 

bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Podczas różnego rodzaju prac budowlanych, konserwatorskich, 

montażowych, wykonywanych na wysokości, należy zachować szczególną ostrożność i stosować środki ochrony. Zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. 

zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na 

wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat promuje bezpieczną pracę na wysokości 

przy wykonywaniu prac budowlanych poprzez kampanię społeczną „Bez upadku”.  

Więcej:  

http://www.ciop.pl BHP Info – Praca na wysokości  

http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97521/10%20ul%20prace%20na%20wysokosci.pdf  

http://www.bezupadku.pl  

MKS 

B 
ezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie to kampania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2013-2015. Jej adresatami są pracownicy i praco-

dawcy sektorów o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych - w szczególności przemysłu przetwórczego, w którym odnotowuje się 

najwięcej wypadków przy pracy.  

 Poprzez programy prewencyjne pracodawcy mogą otrzymać fachową pomoc związaną z zapewnieniem przestrzegania przepisów Kodeksu 

pracy i bhp w zakładzie pracy. Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia bezpłatne szkolenia, materiały edukacyjne i publikacje, jak również listę 

kontrolną, która pomoże przygotować zakład do audytu kończącego program. Ukończenie programów PIP może stać się przepustką do bezstre-

sowej pracy bez wypadków, realizacji nowych zleceń dla kontrahentów utrzymujących wysokie standardy bhp, jak również możliwości dofinan-

sowania przez ZUS inwestycji w poprawę warunków pracy.  

Więcej informacji: http://web.pip.gov.pl/bpzoc/kampania  

MKS 
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Publikacje EU OSHA  

E 
uropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy prowadzi bazę – bibliotekę wydawnictw z zakresu bez-

pieczeństwa i zdrowia w pracy. Baza obejmuje analizy i raporty z badań, e-fakty, przykłady i dobre praktyki 

przeznaczone do wykorzystania w miejscu pracy, publikacje dotyczące bhp w różnych branżach gospodarki. 

Można ją przeszukiwać według tematu, słowa kluczowego lub języka. Materiały są udostępniane nieodpłatnie.  

Więcej: https://osha.europa.eu/pl/publications  

Dzień bez papierosa  

31 
 maja to Światowy Dzień bez Papierosa. Tego dnia szczególnie mocno podkreśla się ryzyko dla zdrowia 

związane z paleniem tytoniu, nawołuje się do opracowania skutecznych strategii i podejmowania działań 

na rzecz ograniczenia używania tytoniu.  

 EU-OSHA wzywa wszystkich pracodawców i pracowników do wspólnej akcji wyeliminowania dymu tytoniowe-

go z miejsc pracy przez cały rok.  

 Poradniki dotyczące tworzenia miejsc pracy bez dymu tytoniowego:  

https://osha.europa.eu/en/publications?SearchableText=smoke&x=9&y=16&hideHighlights=True&typelist=&keywords=whp  

 

Film Napo a …. płuca w pracy  

https://www.youtube.com/watch?v=mvG8NpNxDII  

http://www.napofilm.net/pl/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-016-lungs-at-

work  

 

 Kampania Eks-palacze. Nic ich nie zatrzyma., została zainicjowana przez Komisję Europejską. Promuje osiągnięcia osób z całej Europy, 

które rzuciły palenie. Hasło kampanii to Eks-palacze wyglądają lepiej, pachną lepiej, lepiej się czują i mają więcej pieniędzy.  

http://www.exsmokers.eu/uk-en/index.html  

Więcej informacji: https://osha.europa.eu/pl/teaser/make-everyday-world-no-tobacco-day-eu-osha-for-smoke-free-healthy-workplaces  

MKS 

 EU-OSHA w mediach społecznościowych  

E 
U-OSHA wykorzystuje media społecznościowe do nawiązania kontaktu z szerszym gronem zainteresowanych, przekazywania i wymia-

ny informacji nt. BHP.  

Agencja ma swoje konta na platformach: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube i Slideshare.  

Więcej informacji: https://osha.europa.eu/pl/teaser/stay-connected-explore-our-social-networks  

MKS 

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  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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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! 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Wyniki najnowszego  

Innovation Union Scoreboard - 2015 

K 
omisja Europejska opublikowała 

wyniki  najnowszego Innovation 

Union Scoreboard, oceniającego 

innowacyjność poszczególnych krajów 

członkowskich UE, także na tle USA, Japo-

nii, Korei Południowej, Chin, Rosji, Indii 

oraz Brazylii. 

 W stosunku do zeszłorocznego raportu, 

miejsce lidera utrzymała Szwecja, zaś wśród 

liderów wzrostu innowacyjności znalazły się: 

Malta, Łotwa, Bułgaria, Irlandia, Wielka 

Brytania i Polska. Polska, z ogólnym, synte-

tycznym wskaźnikiem innowacyjności 0,313 

nadal znajduje się wśród krajów o umiarko-

wanej innowacyjności. Jakkolwiek suma-

ryczny wskaźnik dla polski stanowi 56,4% 

średniego wskaźnika dla krajów UE, odnoto-

wać należy tendencję wzrostową w stosunku 

do zeszłorocznego wskaźnika Polski, który 

wyniósł 50,4% średniego wskaźnika dla 28 

krajów UE. 

 Wśród relatywnie słabych stron Polski 

(wskaźniki poniżej średniej UE) wskazać 

należy udział zagranicznych doktorantów 

spoza UE, liczbę patentów z zakresu zmian 

społecznych, wydatki biznesu na badania i 

rozwój, przychody z licencji i patentów 

sprzedanych za granicą oraz liczbę nowo 

nadawanych tytułów doktorskich, współpracę 

innowacyjnych MSP z innymi podmiotami 

oraz wewnętrzne innowacje w MSP. 

 Relatywnie mocnymi stronami Polski 

(wskaźniki powyżej średniej UE) należą 

nakłady na innowacyjność nie obejmujące 

B+R, wysoki odsetek populacji z wyższym i 

średnim wykształceniem, czy rejestracja 

wzorów wspólnotowych. 

Więcej informacji na stronie: 

http:/ /ec.europa.eu/growth/industry/

innovation/facts-figures/scoreboards/

index_en.htm 

AJ 

Firmy rodzinne w gospodarce Polski 

P 
olska Konfederacja Pracodawców 

Prywatnych  Lewiatan opublikowała 

wyniki badania poświęconego fir-

mom rodzinnym w Polsce. Badanie przepro-

wadzono w roku 2014 wśród firm, w których 

pracują co najmniej 2 osoby (mikro, małe i 

średnie firmy). Wyniki wskazują, że 32,3% 

firm, to firmy rodzinne, a wśród nich 40% to 

mikroprzedsiębiorstwa, 46% to małe firmy, 

zaś 14% to firmy średnie.  

 Według badania, ponad 37% firm ro-

dzinnych funkcjonuje już na rynku od ponad 

20 lat, wiele z nich powstało jeszcze przed 

rokiem 1989 i skutecznie dostosowało się do 

nowych warunków gospodarki rynkowej. 

 Firmy rodzinne wytwarzają ponad 18% 

całości PKB w Polsce, a w sektorze przedsię-

biorstw ¼ PKB. W firmach rodzinnych pra-

cuje 24% zatrudnionych w sektorze przedsię-

biorstw ogółem, a wydatki na inwestycje firm 

rodzinnych stanowią ponad 21% wszystkich 

wydatków na inwestycje.  

 Wśród firm rodzinnych, najwięcej dzia-

ła w sektorze handlu hurtowego i detaliczne-

go – 22,6% zaś 18,6% w przemyśle. Firm 

rodzinnych jest także wiele w sektorze re-

stauracji i hotelarskim, zaś mniej w działal-

ności profesjonalnej, naukowej i technicznej. 

AJ 

Źródło: http://konfederacjalewiatan.pl/ 

mailto:fundacja@frp.lodz.pl
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Łódzcy naukowcy nagrodzeni w Paryżu 

W 
 niedzielę 10 maja 2015 zakoń-

czyły się 114. Międzynarodowe 

Targi Wynalazczości „Concours 

Lépine”, organizowane pod patronatem Pre-

zydenta Francji oraz Prefekta Policji, poświę-

cone transferowi technologii i wdrażaniu 

postępu technicznego. 9 maja, w Paryżu, 

odbyło się wręczenie nagród w Konkursie, w 

którym udział wzięło ponad 550 innowacyj-

nych rozwiązań wystawców z 13 krajów 

świata, w tym z Polski.  

 O nagrody ubiegało się 26 polskich 

rozwiązań. Firmom polskim przyznano 8 

spośród 49 medali złotych, 9 medali srebr-

nych (spośród 71 przyznanych) oraz 9 medali 

brązowych (na 93 przyznane) oraz kilka na-

gród dodatkowych. 

 Miło nam poinformować, iż wśród 

nagrodzonych są także naukowcy z regionu 

łódzkiego. Medalem srebrnym nagrodzono 

między innymi rozwiązania promowane 

przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego: 

 „Zmineralizowane formy chitozanowe do 

wykorzystania w inżynierii tkankowej, do 

regeneracji kości”, opracowane przez 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony 

Środowiska Politechniki Łódzkiej 

 „Bezściekowy i niskotemperaturowy 

sposób bielenia z jednoczesną dezynfek-

cją wyrobów celulozowych”, opracowany 

przez Instytut Włókiennictwa 

 „Nowatorska metoda nanoszenia grafenu 

na materiały tekstylne w celu uzyskania 

właściwości antystatycznych i przewod-

nictwa powierzchniowego elektryczno-

ści”, autorstwa Katedry Materiałoznaw-

stwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włó-

kienniczej Politechniki Łódzkiej 

 „Biodegradowalne doniczki zawierające 

nawóz, przeznaczone do rozwoju mło-

dych roślin z nasion” – Instytutu Biopoli-

merów i Włókien Chemicznych. 

 Medal brązowy oraz medal Ministra 

Obrony Francji uzyskał Instytut Technologii 

Bezpieczeństwa MORATEX za elastyczną 

podkładkę antyugięciową do kamizelek kulo-

odpornych. Medale brązowe przyznano także 

Instytutowi Włókiennictwa za projekt 

„Sposób biofunkcjonalizacji materiałów włó-

kienniczych” oraz Instytutowi Biopolimerów 

i Włókien Chemicznych  za „Sposób wytwa-

rzania kompozytowej włókniny o zaprogra-

mowanych właściwościach”. 

Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych 

sukcesów! 

AJ 

Źródło: www.pi.gov.pl  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Rozdano nagrody PARP za innowacyjność 

21 
 kwietnia 2015 roku, podczas 

VII Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego w Katowicach 

odbyła się uroczystość wręczenia nagród 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

w dziedzinie innowacyjności. 

 Konkurs ma na celu popularyzację 

innowacyjnych rozwiązań w biznesie po-

przez promocję projektów dofinansowanych 

– za pośrednictwem PARP - w ramach per-

spektywy finansowej 2007-2013, promocję 

instytucji otoczenia biznesu oraz firm wspie-

rających w innowacyjny sposób rozwój swo-

ich pracowników. 

 W kategorii „Innowacyjny projekt" 

nagrodę główną otrzymał Nowy Styl Sp. z 

o.o. Nagroda została przyznana za projekt 

„Innowacyjne technologie w przemyśle me-

blarskim-budowa nowoczesnego zakładu 

produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie 

innowacyjnych produktów na rynku europej-

skim”.  Wyróżnienie w kategori i 

„Innowacyjny projekt" otrzymały ex aequ-

o: Code Architecture & Design Sp. z o.o., 

oraz firma Medicalgorithmics. 

 W kategorii „Innowacyjna instytucja 

otoczenia biznesu” nagrodę główną otrzy-

mała firma Platinum Seed Sp. z o.o (fundusz 

zalążkowy), zaś wyróżnieniem uhonorowano 

Wrocławski Park Technologiczny. 

 W kategorii: „Wizjoner ICT” nagrodę 

otrzymał eLeader Sp. z o.o., za projekt 

„Bankowość mobilna nowej generacji 

uwzględniająca indywidualne cechy nowo-

czesnych urządzeń”, a wyróżniono firmy 

LGBS Polska Sp. z o.o. oraz SHER.LY.  

 W kategorii „Firma na miarę dużych 

możliwości” nagrodę główną przyznano 

Operatorowi Gazociągów Przesyłowych 

GAZ -SYSTEM SA, zaś wyróżnienie otrzy-

mała firma Pojazdy Szynowe PESA SA. 

 Nagrodę w kategorii „Technologia 

kosmiczna” otrzymało Śląskie Centrum 

Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lot-

niczego Sp. z o.o., zaś wyróżnienie trafiło do 

firmy Hertz System Ltd. Sp. z o.o. 

 Laureatem nagrody głównej w katego-

rii „Firma odpowiedzialna w biznesie” zosta-

ło Przedsiębiorstwo Produkcyjne Lesław 

Domino, prowadzący produkcję pod marką 

Pierogarnia Piaski, zaś wyróżnienia otrzyma-

ły firmy OPINION Strefa Druku Sp. z o.o. 

oraz MEGA Sp. z o.o. 

 PARP, w związku z zakończeniem 

perspektywy finansowej 2007-2013, zadecy-

dowała także o przyznaniu nagród specjal-

nych dla beneficjentów funduszy UE, którzy 

w ostatnich dziesięciu latach rozwinęli dzia-

łalność przy udziale dotacji UE. Specjalne 

nagrody „Lider innowacyjności i rozwoju” 

otrzymały firmy SELVITA S.A. oraz Przed-

siębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA. 

AJ 

Źródło: http://www.parp.gov.pl/index/more/47312 
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Nagrody dla przedsiębiorczych kobiet  

z regionu łódzkiego 

28 
 kwietnia 2015 r., podczas gali 

w Pałacu Poznańskiego wrę-

czono nagrody plebiscytu 

Dziennika Łódzkiego „Kobieta Przedsiębior-

cza Województwa Łódzkiego 2014”.  

W plebiscycie, odbywającym się pod patro-

natem Marszałka Województwa Łódzkiego, 

udział wzięły 34 panie, na które oddano po-

nad 30 tysięcy głosów. 

 Złotą Różę otrzymała laureatka pierw-

szego miejsca – Małgorzata Rosołowska-

Pomorska, właścicielka Fabryki Rajstrop 

Adrian, srebrną – Alicja Wojciechowska, 

współwłaścicielka firmy Alles-Polska Fa-

bryka Bielizny, zaś brązową – Urszula Go-

cał, prezes Zakładów Przemysłu Dziewiar-

skiego Olimpia S.A.  

 Pamiątkowe dyplomy otrzymały pozo-

stałe panie z pierwszej dziesiątki plebiscytu:  

Bożena Ziemniewicz - ekonomistka, radna 

Sejmiku Województwa Łódzkiego, właści-

cielka szkoły językowej, Ambasadorka 

Przedsiębiorczości Kobiet; 

Urszula Komońska - prezes Regionalnego 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego  

w Bełchatowie;  

Barbara Przybysz - dyrektor Ośrodka Kul-

tury "Tkacz" w Tomaszowie Maz., prezes 

Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskie-

go, prezes stowarzyszenia "Trzcina";  

Hanna Kamieniecka - właścicielka jednej z 

największych plantacji lawendy w Polsce;  

Jagoda Piątek-Włodarczyk - właścicielka 

Agencji IGO-ART.;  

Magdalena Jakubiak - właścicielka Prywat-

nego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i 

Prywatnego Przedszkola w Piotrkowie Try-

bunalskim;  

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska - prezes za-

rządu Fundacji Gajusz. 

 Nagrodzonym Paniom serdecznie gra-

tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

AJ 

Źródło: http://www.dzienniklodzki.pl oraz 

www.lodzkie.pl  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Nagrody Polskiej Rady Biznesu 

im. Jana Wejcherta rozdane 

23 
 kwietnia 2015 r. podczas uro-

czystej gali odbyło się wręcze-

nie „biznesowych Oscarów”, 

czyli nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana 

Wejcherta. 

Laureatami Nagrody zostali:  

w kategorii Sukces – Jarosław Józefowicz, 

wieloletni prezes Toruńskich Zakładów 

Materiałów Opatrunkowych SA. 

w kategorii Wizja i Innowacje – Piotr Voel-

kel, twórca firmy z grupy VOX, która 

działającej w branży wykończenia i aran-

żacji wnętrz, a także kilku uczelni, w tym 

m.in. Wyższej Szkoły Psychologii Spo-

łecznej;  

w kategorii Działalność Społeczna – Jaro-

sław Kuba, związany ze Stowarzysze-

niem "Bałt", twórca sukcesu Parku Juraj-

skiego w woj. świętokrzyskim i promotor 

aktywizacji społecznej mieszkańców 

regionu. 

 Kapituła nagrody zadecydowała także o 

przyznaniu nagrody specjalnej, którą wręczo-

no Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Histo-

ryczny, „za doprowadzenie do powstania 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a 

w szczególności, za pozyskanie środków i 

stworzenie stałej wystawy pt. „1000 lat histo-

rii Żydów polskich”.  

AJ 

http://nagrodaprb.pl 
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ŁÓDZKIE PROMUJE się  

na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie 

W 
 dniach 9-14 czerwca 2015 Pawilonem Polskim na Wystawie Światowej EXPO 2015 zawładnie Łódzkie. 

Naszym celem jest zainteresowanie ofertą naszego województwa jak największej liczby odwiedzających, promocja walorów na-

szego województwa oraz wpisanie się ekspozycji regionu w temat przewodni Wystawy - „Wyżywienie planety, energia dla życia”. 

 Do współpracy Województwo Łódzkie zaprasza firmy z regionu łódzkiego, celem promocji ich produktów, potencjału innowacyjnego, 

przedsiębiorczości i kreatywności. 

 Przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem międzynarodowych kontaktów biznesowych (w ramach spotkań B2B) zachęcamy do 

udziału w poniższych wydarzeniach: 

 Międzynarodowa giełda kooperacyjna - "Kreatywność 

i innowacje w sektorze rolno-spożywczym”, odbywająca się 

w Mediolanie 12 czerwca 2015 r. 

Giełda jest adresowana m.in. do: 

 producentów żywności, 

 firm oferujących nowe produkty i technologie dla sektora 

HO.RE.CA, 

 touroperatorów, 

 innych firm, zainteresowanych poszukiwaniem partnerów 

międzynarodowych do innowacyjnych projektów związa-

nych z sektorem rolno-spożywczym. 

 Więcej informacji oraz formularz rejestracji on-line 

(otwartej do dnia 5 czerwca br.) dostępnych jest na stronie: 

https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry 

Dwustronne spotkania kooperacyjne „EU - China Days”, orga-

nizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. 

rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MSP, 

w dniach 9-10 czerwca br. 

Tematami przewodnimi EU-China Days są m.in.: 

 produkcja rolno-spożywcza, 

 kreatywność, dziedzictwo kulturowe, lokalna żywność 

tradycyjna, 

 biotechnologie w ochronie zdrowia, 

 turystyka kulinarna i enoturystyka. 

 Więcej informacji oraz formularz rejestracji on-line (do dnia 

27 maja 2015) dostępnych jest na stronie: http://www.euexpo2015

-china.talkb2b.net/ 

TARGI, GIEŁDY, MISJE 

Firmom z regionu łódzkiego wsparcia w przygotowaniu oferty/zgłoszenia na giełdę udziela nasz Ośrodek Enterprise Europe Network 

(EEN), współorganizator giełdy ze strony Sieci EEN. Kontakt z Fundacją: tel.: +48 42 630-36-67; fundacja@frp.lodz.pl. 

AJ 
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Giełda kooperacyjna na targach  

gier komputerowych w Kolonii 

O 
środki Enterprise Europe Network 

zapraszają  do udziału w giełdzie 

kooperacyjnej na targach GAME-

SCOM, która odbędzie się w dniach  

5-7 sierpnia 2015 r. w Kolonii w Niemczech. 

 Giełda przeznaczona jest dla firm 

i innych podmiotów działających w branży 

gier komputerowych i wideo, zainteresowa-

nych nawiązaniem współpracy międzynaro-

dowej. Indywidualne, specjalnie aranżowane 

spotkanie stwarzają wyjątkową możliwość do 

nawiązywania nowych kontaktów bizneso-

wych. 

 Udział w giełdzie jest bezpłatny 

(uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 

koszty dojazdui zakwaterowania na miejscu) 

 Do udziału w giełdzie konieczna jest 

r e j e s t r a c j a  n a  s t r o n i e  h t t p s : / /

www.b2match.eu/gamesmatch2015, określe-

nie profilu działalności oraz rodzaju współ-

pracy jaki chcą Państwo nawiązać. Z katalo-

gu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonu-

ją wyboru firm, z którymi chcieliby się spo-

tkać podczas giełdy. Językiem roboczym 

spotkań podczas giełdy jest język angielski. 

 Rejestracja uczestników i profili trwa 

do 3 sierpnia 2015, wybór partnerów do 

3 sierpnia, zaś spotkania odbywają się w 

dniach 5-7 sierpnia 2015. 

 Więcej informacji i rejestracja na stro-

n i e  h t t p s : / / w w w . b 2 m a t c h . e u /

gamesmatch2015. 

 Firmom z regionu łódzkiego, bezpłat-

nego wsparcia w przygotowaniu profili/

zgłoszenia na giełdę udziela nasz Ośrodek 

Enterprise Europe Network (EEN). Kontakt 

z  naszym ośrodkiem: tel.: 48 42 630-36-67; 

fundacja@frp.lodz.pl. 

AJ 

Giełda kooperacyjna piwowarstwa i lokalnych  

produktów spożywczych w Belgii 

O 
środki Enterprise Europe Network 

zapraszają na organizowaną w 

Belgii giełdę piwowarstwa i lokal-

nych produktów spożywczych Beer2Beer 

Meetings, która odbędzie się w stolicy Re-

gionu Walonia, Namur, 12 lipca 2015 r., 

podczas dorocznego festiwalu piwa i lokalnej 

żywności  Namur Capitale de la Bière et du 

Terroir. 

 Giełda kooperacyjna w Namur, to moż-

liwość nawiązania współpracy handlowej lub 

technologicznej, wymiany doświadczeń z 

partnerami międzynarodowymi i zapoznania 

się z najnowszymi trendami i innowacjami na 

rynku. 

 Rejestracja na stronie: http://

beer2beer2015.talkb2b.net/ trwa do 

30 czerwca 2015. 

 Firmy zainteresowane udziałem 

w Giełdzie zapraszamy do skorzystania 

z nieodpłatnego wsparcia Ośrodka Enterprise 

Europe Network przy Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Łodzi przy rejestracji 

i przygotowaniu profilu firmy. Kontakt 

z naszym ośrodkiem: tel. 48 42 630-36-67; 

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

AJ 

Giełda kooperacyjna w sektorze spożywczym - Londyn 

O 
środki Enterprise Europe Network 

zapraszają na bezpłatną Giełdę 

kooperacyjną sektora spożywczego 

podczas targów Food Matters Live, odbywa-

jącą się w Londynie 18 listopada 2015 r.  

Tematami wiodącymi są m.in: 

 produkcja żywności i napojów 

 biotechnologie 

 żywność i dodatki funkcjonalne do 

produktów spożywczych 

 suplementy diety 

 farmaceutyki i odżywki, nutraceutyki 

 marketing i zarządzanie marką 

 bezpieczeństwo produktów i kontrola 

jakości 

 opakowania (nowe materiały i pro-

jektowanie). 

 Bezpłatnej rejestracji dokonać można 

do 16 listopada 2015 r. na stronie: https://

www.b2match.eu/foodmatterslive2015 

(uczestnicy pokrywają jedynie swoje koszty 

dojazdu i pobytu). 

 Firmom z regionu łódzkiego, bezpłat-

nego wsparcia w przygotowaniu profili/

zgłoszenia na giełdę udziela nasz Ośrodek 

Enterprise Europe Network (EEN). Kontakt 

z  naszym ośrodkiem: tel.: 48 42 630-36-67; 

fundacja@frp.lodz.pl. 

AJ 

TARGI, GIEŁDY, MISJE 

https://www.b2match.eu/gamesmatch2015
https://www.b2match.eu/gamesmatch2015
https://www.b2match.eu/gamesmatch2015
https://www.b2match.eu/gamesmatch2015
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Giełda kooperacyjna sektora rolno-spożywczego 

na Targach Polagra Food w Poznaniu 

O 
środki Enterprise Europe Network 

zapraszają do udziału w międzyna-

rodowej giełdzie kooperacyjnej 

sektora rolno-spożywczego, odbywającej się 

22 września 2015 roku, podczas Międzynaro-

dowych Targów POLAGRA FOOD 2015. 

Giełda organizowana jest w ramach progra-

mu gospodarczego związanego z udziałem 

Polski w wystawie Światowej EXPO w Me-

diolanie. 

 Udział w giełdzie (odbywającej się 

podczas największych w Europie Środkowo-

Wschodniej targów sektora spożywczego) to 

szansa na wymianę doświadczeń i pozyska-

nie nowych partnerów biznesowych. 

Tematami wiodącymi giełdy są: 

 żywność i napoje; 

 sektor HoReCa; 

 technologie przetwórstwa żywności; 

 opakowania i logistyka. 

Bezpłatny udział w giełdzie kooperacyjnej 

obejmuje: 

 jednodniowy bilet na Targi POLA-

GRA FOOD dla 1 osoby – ważny 

także na POLAGRA TECH, PAK-

FOOD i POLAGRA GASTRO (dla 

pierwszych 50 zarejestrowanych 

firm); 

 wpis do katalogu; 

 indywidualnie ustalany harmonogram 

spotkań; 

 przerwy kawowe i lunch; 

 wsparcie ośrodków Enterprise Euro-

pe Network przed, w trakcie i po 

giełdzie. 

 Rejestracji na giełdę – do 7 września 

2015 r. – dokonać można na stronie https://

www.b2match.eu/b2b-food2015/registration  

 Firmom z regionu łódzkiego informacji 

o giełdzie i wsparcia w przygotowaniu zgłos-

zeń/profili na giełdę udziela nasz Ośrodek 

Enterprise Europe Network (EEN), współor-

ganizator giełdy ze strony Sieci EEN. Kon-

takt z nami: tel.: 48 42 630-36-67; funda-

cja@frp.lodz.pl. Przy rejestracji prosimy 

o wybranie Fundacji Rozwoju Przedsiębior-

czości (Foundation for Promotion of Entre-

preneurship) jako Local Support Office.  

AJ 

Misja klastrów ICT do Japonii 

O 
środki Enterprise Europe Network 

zapraszają do udziału w misji kla-

strów z sektora technologii ICT do 

udziału w misji do Japonii, odbywającej się 

w dniach 26-30 października 2015 r. 

 Misja organizowana jest w powiązaniu 

z wystawą „Japan IT week”, odbywającą się 

w Tokio (www.japan-it.jp/en/aki). Tematami 

przewodnimi misji będą: Internet przedmio-

tów, rozwiązania M2M (machine to machi-

ne), przetwarzanie danych w chmurze oraz 

zarządzanie systemami big data. 

 Małe i średnie przedsiębiorstwa należą-

ce do klastrów mogą, uzyskać dofinansowa-

nie udział w misji ze strony Komisji Europej-

skiej w wysokości 600 €, po przedłożeniu 

zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną licz-

bę miejsc, złożone wnioski podlegają ocenie, 

która wyłoni uczestników zakwalifikowa-

nych na misję. Zgłoszenia przesyłać można 

do dnia 30 czerwca 2015 r. 

 Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe 

informacje dostępne są na stronie: http://

w w w . e u - j a p a n . e u / d e t a i l - b u s i n e s s -

programmes/ICT-Cluster-SME-Mission 

 Firmom z regionu łódzkiego, bezpłat-

nego wsparcia w przygotowaniu profili/

zgłoszenia na giełdę udziela nasz Ośrodek 

Enterprise Europe Network (EEN). Kontakt 

z  naszym ośrodkiem: tel.: 48 42 630-36-67; 

fundacja@frp.lodz.pl. 

AJ 

Misja klastrów biotechnologicznych do Japonii 

O 
środki Enterprise Europe Network 

zapraszają do udziału w misji kla-

strów z sektora biotechnologii do 

udziału w misji do Japonii, odbywającej się 

w dniach 12-16 października 2015 r. 

Misja organizowana jest w powiązaniu z 

wystawą „BioJapan 2015” w Jokohamie 

(www.ics-expo.jp/biojapan). 

Małe i średnie przedsiębiorstwa – członkowie 

klastrów mogą, uzyskać dofinansowanie 

udział w misji ze strony Komisji Europejskiej 

w wysokości 600 €, po przedłożeniu zgłosze-

nia. Ze względu na ograniczoną liczbę 

miejsc, złożone wnioski podlegają ocenie, 

która wyłoni uczestników zakwalifikowa-

nych na misję. Zgłoszenia przesyłać można 

do dnia 11 czerwca 2015 r. 

Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe infor-

macje dostępne są na stronie: http://www.eu-

japan.eu/detail-business-programmes/

BIOTECH-Cluster-SME-Mission 

 Firmom z regionu łódzkiego, bezpłat-

nego wsparcia w przygotowaniu profili/

zgłoszenia na giełdę udziela nasz Ośrodek 

Enterprise Europe Network (EEN). Kontakt 

z  naszym ośrodkiem: tel.: 48 42 630-36-67; 

fundacja@frp.lodz.pl. 

AJ 

TARGI, GIEŁDY, MISJE 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PROGRAMÓW  

BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Konkursy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

N 
arodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kon-

kursy dla przedsiębiorców w Programie Operacyjnym 

Inteligentny Rozwój. 

wszechnie dostępnych bazach danych 

zapewniających swobodny dostęp do 

5 uzyskanych wyników badań (surowych 

danych badawczych) lub  

 w całości rozpowszechnione za pośred-

nictwem oprogramowania bezpłatnego 

lub oprogramowania z licencją otwartego 

dostępu 

(na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii)  

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr  

651/2014 uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-

Wielkość 

przedsię-

biorstwa 

Maksymalna intensywność pomocy 

podstawowa 

w przypadku szerokiego  

rozpowszechnienia wyników 

projektu 

na badania 

przemysłowe 

na prace  

rozwojowe 

na badania 

przemysłowe 
na prace 

rozwojowe 

Mikro 70% 45% 80% 60% 

Małe 70% 45% 80% 60% 

Średnie 60% 35% 75% 50% 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa (PO 

IR 1.1.1.) 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą 

ubiegać się o dofinansowanie projektów 

obejmujących badania przemysłowe i prace 

rozwojowe lub tylko prace rozwojowe. 

Wartość kosztów kwalifikowanych: od 2 mln 

zł do 50 mln euro. 

Maksymalna wartość dofinansowania jedne-

go projektu: 20 mln euro. 

Intensywność dofinansowania (% kosztów 

kwalifikowanych) zależy przedmiotu projek-

tu (jest wyższa dla badań przemysłowych niż 

dla prac rozwojowych), wielkości przedsię-

biorstwa (najwyższa dla firm mikro) oraz 

stopnia rozpowszechnienia wyników projek-

tu. 

 Większe dofinansowanie za szerokie 

rozpowszechnienia wyników projektu można 

uzyskać pod warunkiem wykazania we wnio-

sku o dofinansowanie, że w okresie 3 lat od 

zakończenia projektu wyniki projektu będą:  

 zaprezentowane na co najmniej 3 konfe-

rencjach naukowych i technicznych, w 

tym co najmniej jednej o randze ogólno-

krajowej lub  

 opublikowane w co najmniej 2 czasopi-

smach naukowych lub technicznych za-

wartych w części A wykazu czasopism 

opracowanym przez MNISW lub w po-

nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak-

tatu). 

Termin składania wniosków: od 4 maja 2015 

r. do 31 grudnia 2015r. Konkurs podzielony 

jest na etapy - nabory wniosków w poszcze-

gólnych miesiącach kalendarzowych.  

Ocena projektu i decyzja dotycząca przyzna-

nia dofinansowania trwa ok. 60 dni (od dnia 

następującego po zakończenia naboru wnio-

sków w danym etapie konkursu). 

Więcej informacji: 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/

konkursy/konkurs11112015/ 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Wielkość 

przedsiębiorstwa 

Maksymalna intensywność pomocy 

podstawowa 

w przypadku szerokiego 

rozpowszechnienia wyni-

ków projektu 

Mikro 45% 60% 

Małe 45% 60% 

Średnie 35%  50% 

Duże 25% 60% 

Granty i stypendia dla naukowców – informacje  

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess 

Program „Mobilność Plus” Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego: dla dokto-

rantów i pracowników po doktoracie  

Termin składania wniosków: 15 kwietnia 

Więcej informacji: 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o

-konkursie-w-ramach-programupod-nazwa-

mobilnosc-plus-iv-edycja.html  

Turcja: stypendia badawcze dla doktoran-

tów i pracowników po doktoracie (wiek do 

35 lat) 

Termin składania wniosków: 20 kwietnia  

Więcej informacji: 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/

postdoctoral/internationalprogrammes/2216/

content-scope-of-the-support  

TIRF-British Council: grant dla doktoran-

tów - nauczanie angielskiego  

Termin składania wniosków: 22 kwietnia  

Więcej informacji: 

http://www.britishcouncil.pl/wydarzenia/granty-

dla-doktorantow-tirf-britishcouncil-2015  

Szwajcaria - stypendium w CERN dla 

doktorantów 

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 

Więcej informacji:  

http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-

programme  

Stypendia ERCIM w Europie 

(informatyka, matematyka), osoby po dok-

toracie 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia  

Więcej informacji:  

https://fellowship.ercim.eu/information  

Granty Fundacji Nutricia w Polsce: żywie-

nie człowieka 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia  

Więcej informacji:  

http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/  

Stypendia Fulbright Junior Research 

Award w USA dla doktorantów 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia  

Więcej informacji:  

http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-

advanced-research-award/   

Stypendia Fulbright Senior Award w USA 

dla doktorów i profesorów 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 

Więcej informacji:  

http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbrightsenior-

award/ 

Francja – stypendia na pobyt badawczy 

dla osób po doktoracie 

Termin składania wniosków: 1 maja 

Więcej informacji: 

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/

prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/  

Stypendia badawcze we Włoszech 

(Uniwersytet w Turynie) 

Termin składania wniosków: 5 maja 

Więcej informacji: 

http://www.train2move.unito.it/login.html  

Prace B+R związane z wytworzeniem 

instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 

(PO IR 1.1.2) 

 Przedsiębiorstwa (bez względu na wiel-

kość) mogą wnioskować o dofinansowanie 

projektów obejmujących prace rozwojowe z 

uwzględnieniem wytworzenia instalacji de-

monstracyjnej. Innowacyjne firmy będą mo-

gły przetestować produkty, usługi 

i technologie przed wprowadzeniem ich na 

rynek. 

Wartość kosztów kwalifikowanych: od 5 mln 

zł (MŚP) i 20 mln zł (duże przedsiębiorstwo) 

do 50 mln euro.  

Intensywność dofinansowania (% kosztów 

kwalifikowanych) zależy od wielkości przed-

siębiorstwa i stopnia rozpowszechnia wyni-

ków projektu: 

Premię za szerokie rozpowszechnienia wyników projektu można uzyskać pod  analogicznymi 

warunkami jak w konkursie na badania przemysłowe i prace rozwojowe przedsiębiorstw (PO 

IR 1.1.1.)  

Termin składania wniosków: od 7 maja do 22 czerwca 2015r. 

Więcej informacji: 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/ 

MKS 
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Wiedeń, Londyn, Rzym – stypendia ba-

dawcze dla doktorantów, pracowników po 

doktoracie, profesorów 

Termin składania wniosków: 15 maja  

Więcej informacji:  

http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/

StypendiaFundacji-Lanckoronskich.html  

Granty badawcze National Geographic 

Society 

Termin składania wniosków: 31 maja  

Więcej informacji: 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/

grants-programs/gef/northen-europeresearch/  

Konkurs Polpharma na projekt badawczy 

Termin składania wniosków: 1 czerwca  

Więcej informacji: 

http://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-

projekt-badawczy/  

ERC Advanced Grant (H2020) dla do-

świadczonych naukowców 

Termin składania wniosków: 2 czerwca 

Więcej informacji:  

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620  

Stypendia badawcze EURIAS dla naukow-

ców po doktoracie 

Termin składania wniosków: 5 czerwca 

Więcej informacji: 

http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/call-

applications  

Granty Marii Skłodowskiej-Curie (H2020) 

– Individual Fellowship 

Termin składania wniosków: 10 września 

Więcej informacji: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca

-if-2015.html 

MKS 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

N 
arodowe Centrum Badań i Rozwo-

ju ogłosiło konkurs wspierający 

komercjalizację wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych na rynkach 

światowych. Przedsiębiorstwa rozwijające 

produkty z branż wysokich i średnio-

wysokich technologii mogą uzyskać dofinan-

sowanie na przygotowanie strategii wejścia 

na rynki światowe, dostosowania się do wy-

magań danego rynku oraz rozwoju i weryfi-

kacji strategii w relacjach z potencjalnymi 

inwestorami. Maksymalna kwota dofinanso-

wania to 150 tys. zł (do 85% kosztów kwali-

fikowanych). 

 Projekt nie może trwać dłużej niż 

6 miesięcy.  

 Program jest realizowany we współpra-

cy z Polsko-Amerykańską Radą Współpracy 

(US-Polish Trade Council - USPTC), 

Plug&Play Tech Center, Fraunhofer MOEZ 

(Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteu-

ropa, Akademickimi Inkubatorami Przedsię-

biorczości, Flinders Partners, FundingBox 

Accelerator, Accelerace oraz Instituto Supe-

rior para el Desarrollo de Internet (ISDI).   

 Termin składania wniosków: 11 maja - 

15 lipca 2015 r. 

 Więcej informacji na stronie interneto-

wej NCBR pod adresem www.ncbr.pl w 

z a k ł a d c e  P r o g r a m y  k r a j o w e /

GO_GLOBAL.PL 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/

goglobal/aktualnosci/art,3299,i-konkurs-w-

ramach-programu-go_global-pl-zwiekszenie

- sk a l i -k om erc ja l i za c j i -na - rynk a ch -

swiatowych-wynikow-badan-naukowych-lub

-pra.html  

MKS 

Konkurs programu Go_Global.pl 

N 
arodowe Centrum Badań i Rozwo-

ju (NCBR) i Ministerstwo Nauki 

i Technologii Tajwanu (MOST) 

ogłosiły konkurs na wspólne projekty badaw-

cze w dziedzinach: 

 neuroscience,  

 energy efficiency technologies 

(including: air conditioning, refrig-

eration, thermal energy technolo-

gies),  

 environment (water resources, envi-

ronmental monitoring systems, eco-

innovations),  

 materials science and engineering. 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 

2015 r. 

Więcej informacji: 

h t t p : / / ww w .n cb i r .g o v . p l /p r o g ra m y -

miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/

Polsko-Tajwański konkurs na projekty badawcze 
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KONKURSY 

Konkurs na najlepszą prace magisterską z dziedziny promocji 

D 
o 16 października 2015 r. zgłaszać 

można prace magisterskie  

w IX edycji konkursu prac magi-

sterskich pt. „Teraz Polska Promocja i Roz-

wój”, organizowanego przez Fundację Pol-

skiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, 

Polską Agencję Informacji i Inwestycji Za-

granicznych SA., Polską Organizację Tury-

styczną oraz Polską Agencję Rozwoju Przed-

siębiorczości.  

 Tematyka konkursu obejmuje szeroko 

pojętą problematykę promocji Polski i jej 

konkurencyjności, innowacyjności, przedsię-

biorczości i wyzwań rozwojowych. Zgłasza-

ne do konkursu prace nawiązywać winny 

więc do wizerunkowej promocji Polski, pro-

mocji gospodarczej, promocji branż rolno-

spożywczej, turystycznej, sportowej, kultu-

ralnej i naukowej naszego kraju i jego przed-

stawicieli. 

 Dla laureatów konkursu, objętego pa-

tronatem honorowym szeregu ministrów RP, 

przewidziano nagrody o łącznej wartości 

50.000 złotych. Fragmenty najlepszych prac 

zostaną opublikowane w e-booku pt. „Teraz 

Polska Promocja i Rozwój”. 

 Pracę magisterską do konkursu zgłosić 

może sam autor lub szkoła wyższa, za po-

średnictwem dziekana lub opiekuna pracy, do 

dnia 16.10.2015 na adres: Fundacja Polskie-

go Godła Promocyjnego, ul. Górskiego 1, 00 

- 033 Warszawa. 

 Szczegółowe informacje oraz regula-

min konkursu dostępne są na stronie: http://

www.terazpolska.pl/pl/Konkurs -prac-

magisterskich-VIII-edycja 

AJ 

Źródło: www.parp.gov.pl 

Polsko-Turecki konkurs na projekty badawcze 

N 
arodowe Centrum Badań i Rozwo-

ju (NCBR) i Rada ds. Badań Na-

ukowych i Technologicznych Tur-

cji (TÜBİTAK) ogłosiły konkurs na wspólne 

projekty badawcze w dziedzinach: 

 ICT 

 Health and life sciences 

 Food 

 Energy 

 NCBR przeznaczyło 4 mln zł na dofi-

nansowanie projektów polskich podmiotów, 

zakwalifikowanych do finansowania.. 

 Termin składania wniosków: 15 czerw-

ca 2015 r. 

Więcej informacji: 

h t t p : / / ww w .n cb i r .g o v . p l /p r o g ra m y -

miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/

turcja/aktualnosci/ 

MKS 

Konsultacje ekspertów KPK 

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego 

programów Badawczych UE prowadzą bez-

płatne konsultacje dla przedstawicieli małych 

i średnich przedsiębiorstw aplikujących do 

programu Instrument MŚP - SME Instrument 

(zgłoszenia sme@kpk.gov.pl): 

 Środowisko: 02.06.2015 r. w godz. 

10 – 12, 

 Energia: 02.06.2015 r.  w godz. 12 – 

14, 

 Nauki społeczne i humanistyczne: 

12.06.2015 r. w godz.: 10 -14, 

 ICT: 11.06.2015 r. w godz. 10 – 12. 

MKS 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

mailto:sme@kpk.gov.pl
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Z 
a nami już XIV edycja Łódzkiego 

Festiwalu Bibliotek Szkolnych orga-

nizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. Uroczyste podsumowanie 

festiwalu miało miejsce 16 kwietnia 2015 r. 

i podobnie jak w poprzednich edycjach odby-

ło się w Muzeum Miasta Łodzi. W uroczy-

stości wzięli udział laureaci konkursu, ich 

opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji 

wspierających ideę festiwalu. Podobnie jak w 

poprzednich latach, Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości objęła patronatem Festi-

wal Bibliotek Szkolnych i ufundowała nagro-

dy dla laureatów. Inicjatywę wsparli również 

Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki, 

Łódzki Kurator Oświaty, Muzeum Miasta 

Łodzi, Narodowe Centrum Kultury, Woje-

wódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka oraz Dziennik Łódz-

ki. 

 Podczas gali finałowej laureaci wraz ze 

swoimi opiekunami odebrali pamiątkowe 

dyplomy i nagrody ufundowane przez organi-

zatorów. Tegoroczny Festiwal odbył się pod 

hasłem „Ja czytam, ty czytasz, my czytamy”. 

Konkurs został podzielony na kategorie te-

matyczne:  „Pięknie czytam lektury szkol-

ne”, „Ciekawiej czyta się w duecie” oraz 

„Czytam poezję miłosną”. Honorowi goście 

w swoich przemówieniach podkreślali ważną 

rolę Festiwalu w promocji bibliotek i czytel-

nictwa w środowisku lokalnym. Celem kon-

kursu było również wyeksponowanie roli 

biblioteki w życiu ucznia, szkoły, środowi-

ska, przygotowanie młodzieży do uczestnic-

twa w życiu kulturalnym oraz inspirowanie 

do twórczego działania. 

 Jak pokazują badania, tego typu impre-

zy są bardzo potrzebne w naszym kraju, po-

nieważ odsetek osób, które nie czytają wciąż 

jest bardzo wysoki. Z raportu przygotowane-

go przez Bibliotekę Narodową wynika, że w 

2014r. 58% Polaków nie przeczytało żadnej 

książki a tylko 11% przeczytało więcej niż 7 

książek1. Kryzys czytelnictwa nie dotyczy 

jedynie książek ale wszystkich tekstów, które 

liczą więcej niż 3 strony. Prawie 54% Pola-

ków w ciągu miesiąca nie przeczytało tekstu 

dłuższego niż 3 strony maszynopisu (również 

w internecie). 

 Na pytanie, dlaczego młodzież czyta i 

dlaczego nie czyta, starały się odpowiedzieć 

twórczynie Festiwalu, Panie Bogusława Wa-

lenta oraz Czesława Siewierska. Przedmio-

tem badania objęły 380 uczniów z łódzkich 

szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli 

podać 3 powody dla których czytają książki 

lub dlaczego nie czytają książek. Wyniki 

ankiet napawają optymizmem, 81% uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych zadeklarowało 

czytanie książek a 19% odpowiedziało, że nie 

czyta. Jakie są najważniejsze powody i jed-

nocześnie zalety czytania oraz nieczytania2: 

 Z ciekawszych odpowiedzi warto wy-

mienić: czytam dla prestiżu, nie chcę być 

ignorantem kulturowym, nie czytam bo mam 

wadę wzroku, książki są pisane małą czcion-

ką lub czytanie podręczników jest wystarcza-

jącym wysiłkiem. 

1. Raport TNS Polska na zlecenie Biblioteki Narodowej „Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku”, 2015 

2. C. Siewierska, B. Walenta,. Nasze badania w szkołach ponadgimnazjalnych. Czy młodzież nie czyta? „Dobre Praktyki Innowacje w edukacji” 2015, nr 10 (3) 

ZAPROSILI NAS 

XIV Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych 

Dlaczego czytamy? Dlaczego nie czytamy 

 relaks, rozrywka, sposób na spędzanie wolnego czasu, sposób 

na nudę (96 osób) 

 zdobycie wiedzy i poszerzenie horyzontów (85), 

 rozwój wyobraźni (70) 

 świat książki jest ciekawszy od rzeczywistego, przedstawia cieka-

we historie, pozwala zapomnieć o problemach (70) 

 książka rozwija słownictwo, poprawia słownictwo i ortografię 

(65) 

 czytanie rozwija zainteresowania, kreatywne myślenie, pamięć, 

kształtuje światopogląd, wzbudza pozytywne emocje, znajduje 

wzorce do naśladowania (57 ) 

 - dużo osób czyta bo lubi (20) 

 brak czasu (22 osoby) 

 książki są trudne, głupie i nudne (16) 

 preferują inne formy rozrywki, np. TV komputer (11) 

 brak dostępu do ciekawych książek (8) 
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 Mimo widocznych postępów i rosnącej 

liczby osób czytających książki nie można 

zaprzestać działań promujących czytelnic-

two. Instytucje odpowiedzialne za rozwój 

czytelnictwa w Polsce powinny podejmować 

działania, które przyczynią się do likwidacji 

barier. Autorki raportu podkreślają, że księ-

gozbiór bibliotek powinien być na bieżąco 

aktualizowany o nowe, atrakcyjne książki, 

wybrane przez samych uczniów, realizujący 

jednocześnie program kształcenia. Dobrą 

wiadomością dla uczniów jest zwiększenie 

budżetu do 20 mln zł na realizację programu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki 

Naszych Marzeń”. Program polega na wypo-

sażeniu bibliotek szkolnych w książki o te-

matyce bliskiej współczesnym doświadcze-

niom uczniów w poznawaniu i rozumieniu 

współczesnego świata. 

 Korzystając z okazji, chcielibyśmy 

zaprosić wszystkich zainteresowanych do 

korzystania z biblioteki Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Do Państwa dyspozycji 

oddajemy bogaty księgozbiór specjalistycz-

nej literatury polskiej i obcojęzycznej z dzie-

dziny ekonomii, zarządzania i marketingu ze 

szczególnym uwzględnieniem Unii Europej-

skiej. Biblioteka jest czynna od poniedziałku 

do piątku w godz. 10.30 – 12.00 i 14.00-

15.30. 

ŁK 

Źródła: 

Raport TNS Polska na zlecenie Biblioteki Narodo-

wej „Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku”, 

2015 

C. Siewierska, B. Walenta,. Nasze badania w szko-

łach ponadgimnazjalnych. Czy młodzież nie czyta? 

„Dobre Praktyki Innowacje w edukacji” 2015,  

nr 10 (3) 

Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne 

I. Weronika Kabzińska – Gimnazjum nr 14 

II. Adrianna Garczyńska – Gimnazjum nr 19, 

Weronika Głodo – Gimnazjum nr 22 

III. Karolina Pawlak – Gimnazjum nr 24  

 

I. Maciej Piątkowski – ZSP nr 2 

II. Paulina Bednarek – ZSP nr 1, Michalina Bożyk - Liceum 

Ogólnokształcące UŁ 

III. Martyna Jankiewicz – ZSP nr 2 

„O szkodliwości korupcji” po raz szósty 

30 
 marca 2015 r. w siedzibie 

Łódzkiego Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego odbyła się konferencja podsu-

mowująca VI edycję konkursu „O szkodliwo-

ści korupcji”. W tegorocznej edycji wzięło 

udział 95 uczniów z 17 szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestni-

ków było przygotowanie broszur, których 

celem było ukazanie szkodliwego wpływu 

korupcji na wybrane dziedziny życia czło-

wieka. 

 Patronat na konkursem objęły i ufundo-

wały nagrody: Fundacja Rozwoju Przedsię-

biorczości w Łodzi, Fundacja Fresnela i fir-

ma Plagiat.pl. Patroni konkursu wręczyli 

nagrody uczniom oraz reprezentantom szkół 

nagrodzonych w konkursie oraz w kilku zda-

niach przedstawili swoje instytucje. Podczas 

konferencji, uczniowie z XXI Liceum Ogól-

nokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcą-

cego Uniwersytetu Łódzkiego wygłosili pre-

zentacje: „W czym w przestrzeni publicznej 

przejawia się korupcja?” i „Przejawy proko-

rupcyjnych działań w kraju i zagranicą”. 

 Podczas konferencji odczytano również 

list gratulacyjny od Pani Małgorzaty Barto-

siak – przewodniczącej Komisji Promocji 

i Współpracy z Zagranicą, wiceprzewodni-

czącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej 

w Łodzi. Pani Przewodnicząca gratulowała 

uczniom i ich opiekunom zaangażowania 

w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

W liście podkreślono, że cechą dobrego oby-

watela jest dostrzeganie nieprawidłowych 

zjawisk w otaczającym go świecie i zapobie-

ganiu im. 

1. Indeks Percepcji Korupcji to czołowy wyznacznik percepcji korupcji w sektorze publicznym. http://www.transparency.org/cpi2014  

LAUREACI konkursu „O szkodliwość korupcji” 

 W opublikowanym w grudniu 2014r. Indeksie Percepcji Korupcji 2014 (CPI), Polska uzyskała 61 punktów i została sklasyfikowana na 

35 miejscu (poprawa o 3 pozycje w porównaniu do 2013 r.). Na czele rankingu znajduje się Dania (92 pkt.), Nowa Zelandia (91 pkt.) i Finlandia 

(89 pkt.)1. Ranking pokazuje, że wciąż czeka nas dużo pracy, żeby dorównać najbardziej przejrzystym społeczeństwom na świecie (wyżej 

w rankingu są m.in.: Bhutan, Botswana czy Cypr). 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości gratuluje Laureatom i deklaruje wsparcie tej szczytnej inicjatywy w kolejnych latach. 

ŁK 

Ponadto wyróżniono 11 osób, które otrzymały drobne upominki od Fundatorów. 

ZAPROSILI NAS 
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OKIEM STATYSTYKA 

RACHUNKI REGIONALNE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2012 R.* 

* GUS, Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2012 r., 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-rachunki-regionalne-w-2012-r-,1,13.html# 
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OKIEM STATYSTYKA 



26 

 

 

Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BOHR20141110001 Chorwacka firma zajmująca się czarterem jachtów oferuje usługi wynajmu różnych łodzi na 

okres dnia, tygodnia lub miesiąca. 

2. BOHR20141008003 Chorwacki producent naturalnego soku śliwkowego i drylowanych, suszonych w sposób ekolo-

giczny śliwek, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli. Firma buduje suszarnię oraz urządze-

nie do drylowania śliwek, które przyspieszy proces produkcji. 

3. BOBA20140327001 Bośniacka firma zajmująca się projektowaniem, inżynierią, budową form, zbrojonymi konstruk-

cjami prefabrykowanymi, płytami prasowanymi, poszukuje partnerów handlowych i do joint 

venture oraz usług podwykonawstwa. Firma jest zainteresowana umową współpracy technicz-

nej z firmami budowlanymi i biurami projektowymi. 

4. TOLV20140916004 Łotewski uniwersytet opracował nowy typ biodegradowalnego, hybrydowego materiału kompo-

zytowego do opakowań. Materiał ulega degradacji biologicznej po jednym do czterech miesięcy 

w wilgotnej glebie bez tworzenia toksycznych substancji i zanieczysz-czania gleby. Uniwersy-

tet poszukuje współpracy technicznej z innymi uczelniami, centrami badawczymi i firmami do 

rozwoju materiału i jego zastosowań. 

5.  BRBE20141020001 Belgijska firma tworząca efekty specjalne 3D do modeli w skali poszukuje producentów oka-

blowania dla woltażu pomiędzy 3 a 5 V. 

6. BOIL20140813001 Izraelska firma z sektora MŚP produkująca łóżka i materace stwo-rzyła nowy model łóżka, 

ułatwiający czyszczenie, pozwalający na zmianę położenia pod różnymi kątami oraz zdalne, 

pneumatyczne sterowanie. Firma poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli oraz agentów. 

7. BOIL20141106002 Izraelska firma oferuje system zarządzania flotą, którego obsługa jest prosta i intuicyjna. Roz-

wiązanie działa w chmurze i jest oparte na technologii SaaS. Aplikacja potrafi przekazywać 

zachowania kierowcy oraz pojazdu. Firma poszukuje agentów oraz jest zainteresowana sprzeda-

żą licencji. 

8. BOJP20141107001 Japońska firma dostarczająca oprogramowanie dla przemysłu ortopedycznego oferuje program 

do projektowania 3D. Firma poszukuje dystrybutorów w krajach UE oraz agentów z doświad-

czeniem w branży ortopedycznej. 

9. BOJP20141027001 Japońska firma produkująca składane wózki szpitalne poszukuje dystrybutorów z kontaktami 

w sektorze medycznym. 

10. BOMK20141104002 Macedońska firma specjalizująca się w produkcji tradycyjnych macedońskich win poszukuje 

dystrybutorów. 

11. BRTR20141113002 Turecka firma specjalizująca się w usługach obróbki metalu poszukuje producentów skrzynek 

na narzędzia, narzędzi tnących oraz producentów oleju przemysłowego. Firma oferuje usługi 

dystrybucji na terenie Turcji. 

12. BRCZ20140827001 Czeska firma z branży medycznej poszukuje dystrybutorów takich artykułów jak prześcieradła, 

materace, podbródki, chodniczki itp. 

13. BOTR20141104002 Turecka firma specjalizująca się w produkcji masztów flagowych, oświetleniowych, balustrad, 

rur wpustowych, profili metalowych oraz śrub służących do montażu systemów solarnych po-

szukuje dystrybutorów. 

14. BOTR20141030007 Turecka firma specjalizująca się w lubrykantach i smarach przemysłowych, takich jak specjali-

styczne lubrykanty przemysłowe, oleje samochodowe i okrętowe, oleje do tkanin oraz smary 

dla różnych gałęzi przemysłu poszukuje dystrybutorów. 

F 
undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi 

w poszukiwaniu 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 
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 Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godz.:10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30 

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

BIBLIOTEKA 

Dr Grzegorz Wisz, dr inż. Małgorzata Lechwar, Ivan Kulchytskyy, dr 

Vladimir Brygilevych, Praktyczny przewodnik rozwoju OZE wraz z przy-

kładami dobrych praktyk, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 

SA, Rzeszów, 2014 

 

 Projekt „FARADAY” - Budowa trwałych mechanizmów współpra-

cy transgranicznej w obszarze OZE realizowany przez Podkarpacki  

Klaster Energii Odnawialnej, Agencję Innowacji Europejskich, Lwów, 

Ukraina oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ma na 

celu poprawę warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii na obszarze 2 regionów objętych projektem poprzez działania 

przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego podregionu kro-

śnieńsko-przemyskiego w Polsce i obwodu lwowskiego na Ukrainie po-

przez realizację wspólnej inicjatywy instytucji wspierających rozwój odna-

wialnych źródeł energii (OZE). W wydanej publikacji „Praktycznego prze-

wodnika rozwoju OZE” przedstawiamy dotychczasowe doświadczenia 

praktyczne z zakresu implementowania instalacji wykorzystujących OZE 

w różnych obszarach. Dzięki połączeniu wiedzy specjalistycznej z do-

świadczeniami przedstawicieli strefy biznesu i nauki stworzyliśmy opraco-

wanie, które umożliwi poszerzenie wiedzy i stanie się motorem do podej-

mowania działań mających na celu dalszy rozwój klastrów, a tym samym 

przedsiębiorców działających w branży OZE. 

 Publikacja składa się z dwóch części opisujących doświadczenia 

partnerów i firm polskich oraz osiągnięcia partnerów i firm ukraińskich. 

Opracowanie stanowi ciekawy i wartościowy materiał przede wszystkim 

dla instytucji i firm zaangażowanych w popularyzację i praktyczną imple-

mentację odnawialnych źródeł energii. 

(Ze wstępu) 

 

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.  

Bezpośredni dostęp do katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie. 



Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86 

tel. +48 42 630 36 67, fax +48 42 632 90 89 

e-mail: fundacja@frp.lodzpl 

http://www.frp.lodz.pl 


