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Szanowni Czytelnicy! 

 Oddajemy w Państwa ręce nowy numer 

Biuletynu licząc, że choć sezon wakacyjny w pełni, 

zawarte w nim artykuły i informacje wzbudzą 

Państwa zainteresowanie.  

 Numer rozpoczynamy obszernym materiałem Pani dr Agnieszki 

Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego „Rozwój sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw w dokumentach strategicznych do 2015r.”, będący 

kontynuacją cyklu o strategii rozwoju Polski. Z kolei Pani Helena Korolewska- 

-Mróz z Politechniki Warszawskiej w artykule „Internacjonalizacja kolejnym 

etapem rozwoju firmy” opisuje działalność stowarzyszenia Bruecke-Osteuropa 

z Berlina i jej wkład w proces internacjonalizacji MŚP oraz spotkanie 

kooperacyjne zorganizowane przez Bruecke-Osteuropa w Łodzi. Fundacja 

Rozwoju Przedsiębiorczości była regionalnym partnerem tego 

przedsięwzięcia. Opracowanie Pani Małgorzaty Bujacz porusza natomiast 

temat coraz większej roli społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie 

sektora energetycznego  

 Przedsiębiorcom zwracamy uwagę na ważne informacje, m.in. na temat 

znowelizowanej Dyrektywy  w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków. Polecamy informacje o naszych projektach, w tym relacje 

z licznych wydarzeń, które odbyły się w okresie czerwiec – sierpień. 

 Ponadto, tradycyjnie zachęcamy do odwiedzania ciekawych witryn 

internetowych, udziału w giełdach kooperacyjnych i konkursach o unijne 

dotacje oraz korzystania z ofert współpracy. 

Zapraszamy do lektury! 
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Rozwój sektora MŚP w dokumentach 

strategicznych do 2015r.  

 Przyjmując, że ogólną wizję rozwoju społeczno-gospodarczego 

w Polsce wyznaczają w chwili obecnej (AD 2010) przede wszystkim: 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Krajowy Program Reform na lata 

2008-2011 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 

2007-2013/Narodowa Strategia Spójności (NSS), warto przyjrzeć się, 

jakie miejsce w polityce rozwoju kraju zajmuje rozwój przedsiębiorczo-

ści i sektora MŚP. 

Ośrodek Enterprise Europe Network  
Central Poland Business Support Network  
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 Przedsiębiorczość wymieniana jest w Strategii  

Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK)1, ze względu na wysoką 

liczbę nowo powstałych firm w okresie transformacji, jako 

jeden z atutów pozycji Polski (SRK, s. 14). Dokument traktu-

je duże zdolności adaptacyjne przedsiębiorców jako siłę 

polskiej gospodarki, aczkolwiek podkreśla konieczność 

zwiększenia jej konkurencyjności (SRK, s. 18). Tym bardziej, 

że celem jest gospodarka silna i konkurencyjna na arenie 

europejskiej i światowej, charakteryzująca się wysokim 

i stabilnym wzrostem gospodarczym, wysoką innowacyjno-

ścią, wydajnym przemysłem, rozwiniętymi usługami i zmo-

dernizowanym sektorem rolnym – wszystko to do 2015r. 

(SRK, s. 27).  

 Z rozwojem przedsiębiorczości związany jest Priorytet 

I SRK: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodar-

ki, a bezpośrednio i literalnie dotyczy tej kwestii działanie (b) 

Rozwój przedsiębiorczości (SRK, 

s. 32). Ma ono na celu kształtowa-

nie warunków pobudzających 

przedsiębiorczość, tj. tworzenie 

przyjaznego otoczenia prawnego, 

finansowego oraz instytucjonalne-

go, przyczyniającego się do po-

wstawania i wzrostu przedsię-

biorstw, zwłaszcza małych i śred-

nich, oraz kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych i innowacyj-

nych. Strategia przewiduje popra-

wę warunków funkcjonowania 

przedsiębiorców – większą swobo-

dę podejmowania działalności w 

efekcie bardziej przyjaznych regulacji systemowych 

(uproszczenie prawa i procedur administracyjnych), obniża-

nie kosztów działalności gospodarczej (w tym pozapłaco-

wych kosztów pracy), ułatwienia w dostępie do technologii 

i kapitału. Przewidywane jest także tworzenie dogodnych 

warunków dla finansowania przedsiębiorczości (działania na 

rzecz rozwoju rynku pieniężnego i kapitałowego) oraz uła-

twienie dostępu do wysokiej jakości usług instytucji otoczenia 

biznesu. Na pobudzenie przedsiębiorczości mają wpływ 

ułatwienia w finansowaniu inwestycji, działania na rzecz 

rozbudowy nowoczesnej infrastruktury dla prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pomoc w dostępie do wiedzy 

i doradztwo. W planach jest wzmocnienie powiązań między 

sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami oraz 

zwiększanie dostępu i zakresu korzystania z usług publicz-

nych on-line. Przewidywana jest pomoc we wdrażaniu wspól-

nych inicjatyw przedsiębiorstw, jednostek naukowych i insty-

tucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny. Propagowany 

ma być rozwój kooperacji i promocja sieci współdziałania 

gospodarczego, również w wymiarze międzynarodowym. 

Z kolei Priorytet I, działanie (c) Zwiększanie dostępu do 

zewnętrznego finansowania inwestycji (SRK, s.32-33) ma na 

celu rozwój instrumentów ułatwiających finansowanie MŚP. 

W dostępie do kapitału kluczowe znaczenie ma rozwój 

systemu gwarancji, poręczeń kredytowych i funduszy po-

życzkowych (lepsze wykorzystanie potencjału rodzimych 

instytucji finansowych) oraz rozwój alternatywnych instru-

mentów finansowania działalności gospodarczej 

i inwestycyjnej, a także umożliwienie przedsiębiorcom rozpo-

czynającym działalność gospodarczą dokapitalizowania 

z funduszy kapitału zalążkowego. 

 Rozwój przedsiębiorczości stanowi mikroekonomicz-

ne uwarunkowanie wskazywane 

w III priorytecie SRK Wzrost 

zatrudnienia i podniesienia jego 

jakości. Działanie (a) Tworzenie 

warunków sprzyjających przedsię-

biorczości i zmniejszanie obciążeń 

pracodawców (SRK, s. 51-52) 

przewiduje likwidację barier admi-

nistracyjno-organizacyjnych pro-

wadzenia działalności gospodar-

czej oraz wprowadzenie ułatwień 

dla osób ją rozpoczynających. 

Planowane jest uproszczenie 

procedur, obniżenie kosztów 

zakładania i prowadzenia działal-

ności gospodarczej oraz doradztwo. Także inne działania 

odnoszą się do rozwoju przedsiębiorczości: działanie (b) 

Upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia oraz 

wzrost mobilności zasobów pracy (SRK, s. 52) podnosi 

kwestię promowania m.in. samozatrudnienia, działanie (d) 

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

(SRK, s. 54-55) wskazuje na konieczność lepszego naucza-

nia w szkołach przedsiębiorczości i innowacyjności.  

 Jako konkurencyjne miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej SRK wskazuje obszary wiejskie. Stąd w ra-

mach Priorytetu V Rozwój obszarów wiejskich wyodrębniono 

działanie (a) Rozwój przedsiębiorczości i aktywności pozarol-

niczej (SRK, s. 67-68). Akcentuje się tu potrzebę rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozarolniczej aktyw-

ności gospodarczej, przede wszystkim poprzez realizację 

1
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/strategia_rozwoju_kraju_2007_2015/strony/srk_0715.aspx  

Foto: wikipedia.org 
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projektów poprawiających i rozwijających infrastrukturę 

techniczną. Z kolei działanie (b) Wzrost konkurencyjności 

gospodarstw rolnych (SRK, s. 68-69) ukierunkowane jest na 

zapewnienie odpowiednich instrumentów wsparcia i wzrost 

nakładów finansowych na pokrycie kosztów dostosowują-

cych gospodarstwa rolne do rosnących wymagań wspólnoto-

wych oraz wzmożonej presji konkurencyjnej.  

 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wskazywane 

jest również w Priorytecie VI Rozwój regionalny i podniesie-

nie spójności terytorialnej. W działaniu (a) Podniesienie 

konkurencyjności polskich regionów (SRK, s. 74-75) podkre-

śla się znaczenie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki, 

w działaniu (b) Wyrównanie szans rozwojowych obszarów 

problemowych (SRK, s. 75-76) wskazuje się na konieczność 

objęcia pomocą państwa obszarów, na których ograniczona 

jest możliwość zdywersyfikowanej i konkurencyjnej działalno-

ści gospodarczej oraz wspomaganie słabiej rozwiniętych 

gospodarczo regionów poprzez wspieranie procesów moder-

nizacyjnych i drobnej przedsiębior-

czości. W odniesieniu do wojewódz-

twa łódzkiego dokument podnosi 

znaczenie wzmocnienia sieci instytu-

cji wspierających przedsiębiorczość, 

w tym na obszarach wiejskich (SRK, 

s. 79). 

 Rozwój przedsiębiorczości 

i polityka względem MŚP stanowią 

przedmiot formalnie sformułowanych 

zasad horyzontalnych Krajowego 

Programu Reform na lata 2008-

20112: wsparcie dla przedsiębiorczości, rozwój innowacyjno-

ści, uwzględnienie we wszystkich politykach oddziaływania 

na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytetowo 

zostało potraktowane stworzenie przyjaznego otoczenia dla 

rozwoju przedsiębiorczości (KPR 2008-2011, s.4). Reformy 

przewidziane w KPR odnoszą się do trzech obszarów priory-

tetowych: (I) Aktywne społeczeństwo, (II) Innowacyjna  

gospodarka, (III) Sprawne instytucje.  

 Z punktu widzenia polityki rozwoju przedsiębiorczości 

i MŚP istotne znaczenie ma ulokowane w ramach II Prioryte-

tu Innowacyjna gospodarka działanie (1) Zapewnienie przy-

jaznego otoczenia prawno-instytucjonalnego dla przedsię-

biorczości, innowacyjności, inwestycji (KPR 2008-2011, s.23-

24). Realizacja tego działania dotyczy stworzenia systemu 

umożliwiającego zmniejszenie obciążeń administracyjnych 

nakładanych przez regulacje na przedsiębiorców 

(przewidziane jest zadanie polegające na identyfikacji, 

pomiarze i redukcji tych obciążeń), także w zakresie nowych 

regulacji (przewidziane jest wzmocnienie i poszerzenie roli 

konsultacji w procesie tworzenia prawa, w tym poprzez 

zagwarantowanie udziału przedstawicieli przedsiębiorców). 

Zakładane jest pełne wdrożenie do krajowego systemu 

tworzenia prawa zasady Think Small First. Pozwoli ona na 

kompleksowe uregulowanie polityki legislacyjnej i strategii 

dedykowanych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, 

przy jednoczesnym ułatwieniu dostępu do informacji nt. 

polityki i inicjatyw Rządu RP oraz UE, które w bezpośredni 

lub pośredni sposób wspierają sektor MŚP. 

 Rozwój przedsiębiorstw w kontekście budowania 

innowacyjnej gospodarki jest wskazywany w działaniu (3) 

Wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowa-

cyjną oraz badania i rozwój (B+R), w tym usprawnienie 

transferu wiedzy i dyfuzję innowacji (KPR, 2008-2011, s. 26-

27). Wśród zadań wymieniane są m.in. inwestycje w instru-

menty kapitałowe, quasi-kapitałowe 

i dłużne funduszy kapitału podwyż-

szonego ryzyka, powstałe w celu 

inwestowania w MŚP, w tym 

w szczególności w MŚP znajdujące 

się na początkowych etapach rozwo-

ju, ze szczególnym uwzględnieniem 

przedsiębiorstw innowacyjnych oraz 

prowadzących działalność B+R oraz 

wsparcie projektów w zakresie 

gotowości inwestycyjnej przedsię-

biorców. 

 Pośrednio zorientowane na przedsiębiorczość jest 

działanie (4) Rozwój instytucji ułatwiających zwiększanie 

aktywności społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie 

i rozwój przedsiębiorstw oraz wzmacnianie roli organizacji 

partnerów społecznych i mechanizmu dialogu społecznego 

w ramach Priorytetu I Aktywne społeczeństwo (KPR 2008-

2011, s. 18-19). Ma ono na celu poszerzenie dotychczaso-

wego udziału obywateli i przedsiębiorców w życiu społeczno-

gospodarczym państwa. Mowa jest tu o usprawnieniu me-

chanizmów i promowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego, 

ustanowieniu samorządu gospodarczego jako związku 

o charakterze publicznoprawnym oraz o wspieraniu przed-

siębiorczości społecznej. Z kolei w ramach działania (5) 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewnienie szero-

kopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie 

umiejętności informatycznych (KPR 2008-2011, s. 20) prze-

widywane jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsię-

2
http://beta.mg.gov.pl/Gospodarka/Krajowy+Program+Reform/Krajowy+Program+Reform  

Foto: www.sxc.hu 
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biorców zamierzających dostarczać Internet na obszarach, 

na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynko-

wych jest nieopłacalne finansowo.  

 Celem strategicznym sformułowanym w dokumencie 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-

2013 (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i zatrud-

nienie (Narodowa Strategia Spójności)3 jest tworzenie 

warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej 

na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrud-

nienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodar-

czej i przestrzennej (NSRO, s. 40). Bezpośrednio zoriento-

wany na wsparcie dla sektora MŚP, lecz także dla przedsię-

biorstw wprowadzających najnowsze rozwiązania technolo-

giczne o dużym znaczeniu dla gospodarki, jest cel horyzon-

talny (5.4.4.) Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 

przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego 

o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług 

(NSRO, s. 61-68).  

 Już na wstępie opisu celu 5.4.4. mowa jest o dużym 

potencjale przedsiębiorczości, ale i o niskim poziomie inno-

wacyjności sektora gospodarki w Polsce. Poprzez innowacyj-

ność autorzy dokumentu rozumieją zdolność i motywację 

przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzysty-

wania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, 

nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjność 

oznacza dla nich również doskonalenie i rozwój istniejących 

technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących 

sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji 

i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłasz-

cza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji. Wskazuje się na potrzebę przygotowania różnych 

instrumentów wsparcia, zwłaszcza dla MŚP, w szczególno-

ści będących w początkowych etapach wzrostu oraz  dla 

przedsiębiorstw wprowadzających najnowsze rozwiązania 

technologiczne o dużym znaczeniu dla gospodarki. Dla MŚP 

przewidywane jest wsparcie w wysokości co najmniej 75% 

puli dostępnych środków w ramach programów sektorowych 

i regionalnych. 

 Równolegle do wspierania działań innowacyjnych 

planowane jest poszerzenie oferty zewnętrznego finansowa-

nia inwestycji przedsiębiorstw poprzez stworzenie oferty 

instrumentów finansowych komplementarnych do kredytu 

bankowego, tj. poręczeń, mikropożyczek oraz kapitału pod-

wyższonego ryzyka. Sektor przedsiębiorstw, obok wsparcia 

finansowego, ma uzyskać wyspecjalizowane wsparcie do-

radcze, udzielane dla nowopowstających firm, w szczególno-

ści MŚP. Dodatkowo, w celu rozwoju przedsiębiorstw przewi-

dywane jest wspieranie instytucji otoczenia biznesu, dzięki 

którym możliwe będzie zwiększenie dostępności usług 

wspierających przedsiębiorczość i innowacje. Podkreśla się 

znaczenie współpracy sektora przedsiębiorstw z nauką 

i ukierunkowanie badań na ich wykorzystanie w gospodarce. 

Dla wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw i współpracy 

między nimi realizowane mają być działania z zakresu po-

wstawania i rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy 

przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami a instytucjami oto-

czenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. Sprzyjać 

mają one tworzeniu, transferowi i dyfuzji nowych rozwiązań, 

a tym samym przyczynić się do podnoszenia konkurencyjno-

ści i innowacyjności przedsiębiorstw. W dokumencie podkre-

śla się komplementarność działań realizowanych na szcze-

blu krajowym z inicjatywami podejmowanymi na szczeblu 

regionalnym. Wsparciem objęte zostaną także MŚP realizu-

jące projekty o relatywnie mniejszej wartości oraz regionalne 

i lokalne instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości. Do tego za niezbędne uznaje się 

kompleksowe działania zmierzające do utworzenia elektro-

nicznych usług publicznych, co ma na celu ułatwienie prowa-

dzenia działalności gospodarczej. Szczegółowy opis celu 

5.4.4. obejmuje następujące obszary wsparcia: 

 Wspieranie działalności wytwórczej przynoszącej 

wysoką wartość dodaną 

 Rozwój sektora usług 

 Poprawa otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw 

i  ich dostępu do zewnętrznego finansowania 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 Zwiększenie inwestycji w badania i rozwój i tworzenie 

rozwiązań innowacyjnych  

 Niewątpliwie rozwój przedsiębiorczości i sektora MŚP 

został uwzględniony w wiodących dokumentach strategicz-

nych Rządu, niemniej jednak o bardziej zauważalnej polityce 

rozwoju w tym zakresie świadczą dokumenty o charakterze 

strategicznym „niższego rzędu” (plany, programy, założenia, 

koncepcje). W 2007r. Ministerstwo Gospodarki zebrało 

najważniejsze informacje o działaniach rządu na rzecz 

przedsiębiorczości i przygotowało projekt raportu Działania 

rządu na rzecz przedsiębiorczości, który wskazuje tego typu 

dokumenty, dotąd jednak nie przyjęto go oficjalnie4. 

3http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf 
4Informacja potwierdzona w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki.  

Autor: dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Katedra Socjologii Edukacji, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki 



 

 

polsko-niemieckiej współpracy jest ograniczona do minimum. 

Najważniejsze są bezpośrednie spotkania firm. Przy stoli-

kach są obecni tłumacze, ale często niemieckie firmy wysyła-

ją na to spotkanie swoich pracowników mówiących po pol-

sku.  

 Co roku zapraszamy na spotkanie małe i średnie in-

nowacyjne przedsiębiorstwa, biura inżynierskie, instytuty 

badawcze oraz firmy usługowe, chętne do nawiązania współ-

pracy z niemieckimi firmami w dziedzinach: budowa maszyn, 

automatyzacja i techniki informatyczne, elektrotechnika, 

elektronika, techniki pomiarowe, techniki laserowe, energia 

i gospodarka wodna, biotechnologie, technologie ochrony 

środowiska, gospodarowanie odpadami, budownictwo 

i zarządzanie ruchem, architektura i planowanie infrastruktu-

ry, transfer technologii, kształcenie i doradztwo. Spotkania 

mają umożliwić nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjal-

nymi polskimi lub niemieckimi partnerami, wymianę informa-

cji i wykorzystanie tego jako impulsu do intensywnego roz-

woju współpracy między przedsiębiorstwami. 

 W polsko-niemieckich spotkaniach organizowanych 

przez Bruecke-Osteuropa wzięło udział ogółem około pięciu-

set przedstawicieli firm niemieckich oraz ponad  tysiąc repre-

zentantów polskich przedsiębiorstw. 

 Krajowymi partnerami w organizacji przedsięwzięcia 

było nasze  Ministerstwo Gospodarki, Agencja Techniki 

i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści. Partnerami organizacyjnymi byli członkowie sieci OTI 

(pierwszej w Polsce sieci IRC), np. Ośrodek Transferu Inno-

wacji Politechniki Warszawskiej, a następnie sieci EEN.  

Najczęściej były to centra transferu technologii wiodących 

w regionie uczelni. 

Internacjonalizacja kolejnym etapem rozwoju firmy 

 Ostatnim etapem rozwoju przedsiębiorstw innowacyj-

nych, nazywanych high-tech bądź opartych na wiedzy, jest 

internacjonalizacja. Wcześniejsze etapy to utworzenie przed-

siębiorstwa, spin-off czy start-up, a następnie jego akcelera-

cja. Pojawienie się pierwszych kapitałów zalążkowych (tzw. 

seed capital) w Polsce, chociażby w postaci projektów Pro-

gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 3.1, 

spowodowało, że wiele ośrodków otoczenia innowacyjnego 

biznesu poszukuje pomysłów do skomercjalizowania po-

przez utworzenie nowej firmy. Co do etapu akceleracji, mieli-

śmy kilka akcji, jak chociażby osławiony Akcelerator Techno-

logii Uniwersytetu Łódzkiego. Etapem internacjonalizacji 

jeszcze mało kto się zajmuje. Namawiamy firmy do uczestni-

czenia w programach ramowych Unii Europejskiej z różnym 

efektem.  

 Jednym z niewielu skutecznych działań jest sieć  

Enterprise Europe Network. Wykorzystując doświadczenia 

poprzedniej sieci IRC (Innovation Relay Centre), działania tej 

sieci rozwijają tzw. międzynarodowe spotkania brokerskie, 

głównie na obszarze Unii Europejskiej. Niemieckie Minister-

stwo Gospodarki i Technologii (proszę zwrócić uwagę jak 

ważna dla Niemców jest technologia, że pojawiła się w na-

zwie jednego z ważniejszych ministerstw) wspiera internacjo-

nalizację swoich firm. Skutkiem tego jesteśmy w stanie każ-

dego roku zorganizować Polsko-Niemieckie spotkanie współ-

pracy. Małe stowarzyszenie z Berlina -  Bruecke-Osteuropa - 

przywozi co roku do Polski około 20-30 małych i średnich 

firm, które chcą zaistnieć na naszym rynku. Ze strony pol-

skiej pojawia się ponad 100 zainteresowanych. Formuła tych 

spotkań polega na jak największej liczbie rozmów partner-

skich przy stolikach. Część oficjalna, w której staramy się 

podkreślić zalety regionu i uwarunkowania ekonomiczne 

Władze miasta zachęcają do inwestowania w Łodzi 

Posiedzenie plenarne symultanicznie tłumaczone 
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 Historia tych spotkań zaczęła się w 1999r. we  

Frankfurcie nad Odrą. Pierwsze spotkanie miało nazwę  

Niemiecko-Polskie Spotkanie Współpracy "Usługi techniczne 

i Innowacja" Następne spotkania odbyły się w Poznaniu, 

Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach  

(w niektórych miastach dwukrotnie). Rok 2010 zaprowadził 

nas do Łodzi, gdzie w dniu 23 czerwca odbyło się jedenaste 

Polsko-Niemieckie Spotkanie Współpracy dla przedsię-

biorstw innowacyjnych  i usługodawców technicznych.  

 Z pomocą Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 

w Łodzi (www.frp.lodz.pl) udało się zorganizować spotkanie 

brokerskie dla 25 firm niemieckich i 170 firm polskich z całe-

go kraju. Z prezentacji  miasta Łodzi, Politechniki Łódzkiej 

oraz ambasady niemieckiej dowiedzieliśmy się, że Łódź 

stwarza wyjątkowo korzystne warunki dla zagranicznych 

inwestorów, nie tylko dużych. 

 W trakcie spotkania padło stwierdzenie, że najlepszy 

ekonomicznie okres miała Łódź, kiedy pośredniczyła w trans-

ferze technologii między Wschodem a Zachodem, wykorzy-

stując angielskie technologie tekstylne do produkcji i następ-

nie sprzedając gotowe produkty na rynek rosyjski. 

 Brücke-Osteuropa (www.bruecke-osteuropa.de) jest 

ogólnoniemieckim stowarzyszeniem do wspierania współpra-

cy gospodarczej i technologicznej z krajami Europy Środko-

wo-Wschodniej. Założone zostało ono z inicjatywy przedsię-

biorstw, firm usługowych, związków branżowych, agencji 

i parków technologicznych, instytutów szkoleniowych i ba-

dawczych oraz partnerów z Europy Środkowo- Wschodniej, 

w celu tworzenia pomostów między Wschodem i Zachodem. 

Głównym celem stowarzyszenia jest promocja kooperacji 

gospodarczej i technologicznej poprzez: 

 rozwój współpracy małych i średnich przedsiębiorstw 

ze Wschodu i Zachodu  

 wymianę doświadczeń między niemieckimi przedsię-

biorcami, działającymi w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej  

 organizację giełd współpracy, mających na celu  

poszukiwanie partnerów w różnych krajach i przeka-

zywanie ofert  

 prezentację osiągnięć niemieckich przedsiębiorców 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  

 organizację seminariów i konferencji na temat współ-

pracy z Europą Środkowo-Wschodnią  

 organizację udziału w targach i giełdach kooperacyj-

nych  

W Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębior-

czości Politechniki Warszawskiej jest realizowany projekt 

unijny INTERREG IVB o nazwie BaSIC, który jest poświęco-

ny internacjonalizacji firm high-tech w basenie Morza Bałtyc-

kiego. Wypracowane tam rozwiązania posłużą ułatwianiu 

„miękkiego lądowania” firmom na wzór idei Euro-Office, czyli 

ułatwienia pierwszego kontaktu firmy z nowym rynkiem.  

Patrz także:  

http://www.frp.lodz.pl/index.php?

dzial=projekty&id=een&go=230610 

Rozmowy kooperacyjne 

Miejscowości, z których pochodzą polscy uczestnicy 
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Autor: Helena Korolewska–Mróz, Ośrodek Transferu Innowacji przy Politechnice Warszawskiej, współorganizator  

spotkań kooperacyjnych 

file:///D:/Mój%20Pulpit/60(07-2010)/Materiały/Materiały%20do%20Biuletynu%20dla%20KW/Duże%20art.%20na%20początek/www.frp.lodz.pl
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Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce 

 W marcowym biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki 

(Nr 02/2010) ukazał się bardzo ciekawy artykuł Piotra  

Jaronia i Łukasza Wędzińskiego traktujący o korzyściach dla 

przedsiębiorstw sektora energetycznego wynikających 

z implementacji zasad Społecznej Odpowiedzialności Bizne-

su (SOB/CSR - Corporate Social Resposibility).  

 Koncepcja SOB nie jest nowa, liczy sobie już dobre 

100 lat, chociaż niektórzy badacze znajdują zalążki tej myśli 

w Kodeksie Hammurabiego sprzed prawie 4 tys. lat. Początki 

odpowiedzialnego biznesu związane są z filantropią 

i ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie miały miejsce narodzi-

ny nowoczesnej firmy. Pod koniec XIX wieku pojawiła się 

tam idea, zyskująca na popularności w okresie Wielkiego 

Kryzysu, która mówiła, że biznesmeni powinni być odpowie-

dzialni wobec społeczeństwa. XX wiek rozwinął ideę SOB, 

na co niewątpliwie miały wpływ afery związane z zanieczysz-

czaniem środowiska i zatrudnianiem dzieci przez wielkie 

korporacje. Obecnie SOB jest ideą uznawaną na całym świe-

cie. Świadczy o tym przyjęcie Strategii Lizbońskiej oraz  

10 zasad Global Compact, a także deklaracja uczestników 

konferencji w Davos, którzy przyznali, że biznes nie polega 

tylko na generowaniu zysków. Relacje z otoczeniem (grupy 

interesariuszy: udziałowcy, klienci, pracownicy, odbiorcy, 

dostawcy itp.), wpływ na środowisko, społeczeństwo, kulturę 

mają tak duże znaczenie, że  często razem z efektywnością 

produkcji współdecydują o sukcesie przedsiębiorstwa. 

 Wdrożenie SOB, często wymagające nakładów finan-

sowych, należy traktować jako inwestycję a nie koszty pro-

wadzenia działalności. Przedsiębiorstwa zarządzane w spo-

sób społecznie odpowiedzialny osiągną w przyszłości lepsze 

wyniki i wyższą pozycję na rynku niż te, które nie zaangażo-

wały swoich środków w działania SOB.  

 Przedsiębiorstwa z branży energetycznej mają klu-

czowe znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Powołany 

przez Prezesa URE zespół badawczy zaproponował koncep-

cję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Energetyce. 

Przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym ze 

względu na skalę obrotów, dominującą pozycję na rynku,  

oddziaływanie na środowisko naturalne są szczególnie po-

wołane do kształtowania swoich relacji z otoczeniem w opar-

ciu o zasady SOB. Autorzy artykułu wskazują jakie działania 

w zakresie SOB mogą podjąć przedsiębiorstwa i jakie korzy-

ści mogą płynąć z takich działań.  

 Udziałowcy i akcjonariusze, szczególnie instytucjo-

nalni  coraz częściej zwracają uwagę na zasady zarządzania 

przedsiębiorstwem. Wdrożenie SOB jest sygnałem, że 

przedsiębiorstwo jest zarządzane w sposób nowoczesny 

i jest wrażliwe na problemy społeczne, co niewątpliwie pod-

nosi jego wartość. Znaczenie SOB w pozyskiwaniu i inwesto-

waniu kapitału, jak pokazują ostatnie lata, nieustannie wzra-

sta.  

 Stosowanie zasad SOB w stosunku do własnych 

pracowników może przyczynić się do zwiększenia ich za-

ufania i lojalności wobec pracodawcy. Przedsiębiorstwo przy-

jazne pracownikowi jest lepiej postrzegane na rynku, ma 

mniejszą rotację kadr i większe możliwości pozyskania fa-

chowców. Dobra atmosfera pracy wpływa na jej jakość i wy-

dajność pracowników. Ponadto zasady SOB stanowią świet-

ne narzędzie do motywowania.  Można tu wymienić progra-

my dokształcania kadr, dodatkowe ubezpieczenia, pracowni-

cze programy emerytalne, politykę prorodzinną itp. 

 Relacje przedsiębiorstw energetycznych z odbiorca-

mi mają zazwyczaj charakter długoterminowy. Uwzględnia-

nie potrzeb klienta, zapewnienie ciągłości i pewności dostaw  

zwiększa lojalność dotychczasowych odbiorców i obniża 

koszty pozyskiwania nowych. Szczególnie ważni są klienci 

wrażliwi  społecznie, którzy czasowo znaleźli się w trudnej 

sytuacji finansowej oraz klienci, którzy ze względu na swój 

stan zdrowia wymagają nieprzerwanych dostaw energii 

(aparatura podtrzymująca życie). Przykładowymi działaniami 

na rzecz takich odbiorców są instalacje liczników przedpłato-

wych lub rozkładanie zadłużenia na raty. Ochrona odbiorców 

wrażliwych powinna być realizowana we współpracy z ośrod-

kami pomocy społecznej. 

Foto: www.sxc.hu 

http://www.proto.pl/slownik/info?itemId=30224&rob=CSR
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 Wybór dostawców stosujących zasady SOB jest 

swoistą gwarancją ciągłości dostaw paliw i energii.  

W przedsiębiorstwie energetycznym może polegać na stoso-

waniu przejrzystych procedur wyboru dostawców i eliminacji 

praktyk korupcyjnych. 

 Najlepszym przykładem odpowiedzialnego wpływu 

przedsiębiorstw energetycznych na stan środowiska natu-

ralnego jest redukcja zużycia surowców w procesie wytwa-

rzania energii elektrycznej oraz ciepła oraz zmniejszanie 

strat przy dystrybucji energii. Działania zmierzające do rekul-

tywacji terenów zniszczonych lub utylizacji zbędnej infra-

struktury mogą znacznie poprawić ich medialny wizerunek 

w społeczeństwie. 

 Budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością 

poprzez np. sponsorowanie wydarzeń kulturalnych  i spo-

łecznych wpływa  na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa 

i wzrost zaufania dla jego działań. 

 Działania na rzecz społeczności lokalnych mogą mieć 

charakter edukacyjny. Rozpowszechnianie wiedzy na temat 

użytkowania energii zmniejsza ryzyko awarii  i przyczynia się 

do  jej racjonalnego wykorzystywania. 

 Realizacja strategii SOB jest przedsięwzięciem gene-

rującym określone koszty.  Podejmując działania z zakresu 

SOB należy wybrać takie, które przyniosą najwięcej korzyści, 

a ich koszty nie zagrożą konkurencyjności przedsiębiorstwa 

na rynku. 

NASZE PROJEKTY 

Seminaria we Wrocławiu i w Łodzi 

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 12 maja 

2010r. w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku 

Przemysłowego, uczestniczyło 68 osób, drugie seminarium 

zorganizowane 30 czerwca w Łodzi w zabytkowych wnę-

trzach Pałacu Alfreda Biedermanna przyciągnęło 110 uczest-

ników. Duża liczba zainteresowanych świadczy o znaczeniu 

ochrony własności intelektualnej i potrzebie organizacji po-

dobnych wydarzeń. 

Podczas seminariów przedsiębiorcy wysłuchali wy-

stąpień ekspertów z Urzędu Patentowego RP: Pana Michała 

Świechowskiego i Pani Jolanty Wąż. Tematy prezentacji 

obejmowały praktyczne aspekty postępowania zgłoszeniowego 

przed Urzędem Patentowym RP oraz międzynarodowej ochrony 

wynalazków. Prelegenci wskazywali przedsiębiorcom potrzebę 

takiej ochrony, przedstawili procedury i zachęcali do wprowadzenia 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała dwa ostatnie  

seminaria w projekcie FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – popularyzacja 

wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców*. 

Celem projektu jest wskazanie przedsiębiorcom korzyści wynikających z po-

siadania praw do wynalazku, patentu oraz znaczenia ochrony praw do swoich 

pomysłów w kontekście wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw.  

Opracowała: Małgorzata Bujacz (FRP) na podstawie Biuletynu URE nr 2, marzec 2010r. 



 

 

tego typu działań w przedsiębiorstwach jako normalnej praktyki 

biznesowej. Podkreślić bowiem należy, iż Polska zajmuje od-

ległe miejsce, jeśli chodzi o liczbę zgłaszanych patentów czy 

wzorów przemysłowych. 

Trzecim prelegentem był Pan Łukasz Kielan, kon-

sultant Lokalnego Punktu Konsultacyjnego przy Fundacji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, który zaprezentował możliwości 

zdobycia dotacji na ochronę własności przemysłowej  

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, terminy 

przyjmowania wniosków przez PARP oraz przedstawił możli-

wości uzyskania przez przedsiębiorców bezpłatnych usług 

doradczych w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Syste-

mu Usług dla MŚP. 
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Po prelekcjach uczestnicy mieli możliwość zadawa-

nia pytań. Dyskusja skupiła się przede wszystkim na prak-

tycznych aspektach związanych z procedurami zgłoszenio-

wymi, omówieniu problemów i trudności napotykanych pod-

czas ich stosowania, oraz przykładach dobrych praktyk sto-

sowanych przez firmy. 

Po zakończeniu cyklu seminariów Fundacja Rozwo-

ju Przedsiębiorczości planuje wydanie publikacji dotyczącej 

korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej, 

która będzie podsumowaniem zagadnień poruszanych pod-

czas seminariów oraz organizację pod koniec 2010r. konfe-

rencji końcowej podsumowującej projekt. 

Przygotował: Rafał Żuromski (FRP) 

Bliższe informacje na stronie internetowej projektu:  

http://www.frp.lodz.pl/wlasnosc-przemyslowa 

http://www.frp.lodz.pl/wlasnosc-przemyslowa
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Usługi Punktów Konsultacyjnych – satysfakcja gwarantowana  

Utworzony w paź-

dzierniku 1996r. 

Krajowy System 

Usług skupia 

Punkty Konsulta-

cyjne świadczące 

kompleksowe usługi informacyjne dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania ze-

wnętrznych źródeł na jej finansowanie. Jeden ze 111 Punk-

tów Konsultacyjnych KSU działa w Fundacji Rozwoju Przed-

siębiorczości w Łodzi. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, udzie-

lająca wsparcia Punktom Konsultacyjnym, poinformowała, że 

z usług Punktów skorzystało do tej pory ponad 100 tysięcy 

klientów, którzy otrzymali około 133 tysięcy usług informacyj-

nych.  

Ponieważ równie ważna jak ilość jest wysoka jakość 

usług, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła 

wykonanie „Badania usług i klientów Punktów Konsultacyj-

nych” współfinansowanego ze środków EFS w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie przeprowa-

dzone przez wspólny Zespół badawczy firm Policy & Action 

Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz Rynek i Opinia Sp. z o.o. 

miało dostarczyć informacji o poziomie świadczonych usług 

informacyjnych i możliwych kierunkach dalszego rozwoju 

systemu. 

Przedmiotem badania była jakość usług i poziom 

satysfakcji klientów Punktów Konsultacyjnych KSU w okresie 

od 1 września 2008r. do 30 czerwca 2009r. Jego wyniki 

wskazują, że twórcy systemu, instytucje zarządzające Punk-

tami Konsultacyjnymi KSU oraz konsultanci Punktów mają 

podstawy do satysfakcji z efektów swej pracy. Punkty Kon-

sultacyjne KSU to sieć dobrze zorganizowana i dobrze za-

rządzana, zatrudniająca doświadczonych i wysoko wykwalifi-

kowanych konsultantów, świadcząca profesjonalne usługi, 

rzetelna, skuteczna i godna zaufania. 

Ta pozytywna ocena wynika z opinii samych klien-

tów, którzy w ponad 80% ocenili usługi Punktów Konsultacyj-

nych jako dobre i bardzo dobre, i w 14% jako umiarkowane. 

Tylko około 6% badanych oceniło usługi Punktów Konsulta-

cyjnych negatywnie, przy tym te nieliczne oceny negatywne 

mogą wynikać z faktu, że dla niektórych rodzajów działalno-

ści gospodarczej pomoc publiczna jest praktycznie niedo-

stępna.  

Warto przy tym zauważyć, że wysoki poziom satys-

fakcji nie zawsze determinowany jest pomyślnym rozwiąza-

niem problemu, z jakim klient zgłosił się do konsultanta.  

Nawet w przypadku tylko częściowego rozwiązania problemu 

prawie 90% klientów deklaruje satysfakcję, a  ponad polowa 

uznała uzyskaną pomoc za kluczową dla podjęcia decyzji 

w związku z realizacją swoich planów biznesowych!  

Badanie ustaliło, że klientami Punktów Konsultacyj-

nych są w około 36% przedsiębiorcy (w tym 85% z mikro-, 

12,4% z małych i 2,6% ze średnich przedsiębiorstw) i osoby 

rozważające rozpoczęcie działalności – nieco ponad 64%. 

Z tego grona ponad 75% deklaruje chęć ponownego skorzy-

stania z usług Puntu Konsultacyjnego, co jest ważnym 

wskaźnikiem potwierdzającym wysoką jakość usług i zaan-

gażowanie konsultantów PK.  

Jeśli chodzi o kierunek ewentualnych zmian, bada-

nie wskazuje na potrzebę uwzględnienia w ofercie usługowej 

Punktów Konsultacyjnych szeregu nowych tematów, m.in. 

planowanych zmian administracyjno-prawnych regulacji 

w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospo-

darczej, świadczenia usług na odległość, respektowania za-

sad unijnych dotyczących świadczenia usług, zasad uczciwej 

konkurencji, zatrudniania cudzoziemców, bezpiecznego wy-

chodzenia z „szarej strefy” oraz możliwych konsekwencji 

przystąpienia Polski do strefy euro. Zapewnienie dostępu do 

informacji w powyższych dziedzinach na dotychczasowym 

wysokim poziomie to nowy obszar dla rozwoju Punktów Kon-

sultacyjnych KSU. 

Na podstawie: Raport „Badanie usług i klientów Punktów Konsultacyjnych” (skrót) zespołu badawczego firm PAG Uniconsult Sp. z o.o. oraz 

Rynek i Opinia Sp. z o.o. na zlecenie PARP, Warszawa 2010,   http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk/statystyki-pk 

http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk/statystyki-pk
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 27 czerwca 2010 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębior-

czości wzięła udział w II Pikniku Funduszy Europejskich zor-

ganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na terenie 

Rynku Manufaktury.  

 W specjalnie na ten dzień utworzonej Alei Informacyj-

nej, przy pięknej pogodzie, przy stoiskach dyżurowali eksper-

ci od Funduszy Europejskich, którzy informowali uczestników 

Pikniku o możliwościach wykorzystania funduszy UE oraz 

kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie. 

 Swoje stoiska mieli m.in. Urząd Marszałkowski, Cen-

trum Obsługi Przedsiębiorcy, Agencja Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa oraz Ośrodki Krajowego Systemu Usług 

dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzące Punkty 

Konsultacyjne. 

 Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowali 

pracownicy Punktu Konsultacyjnego KSU, którzy informowali 

o możliwościach pozyskiwania dofinansowania na rozwój 

firmy lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

oraz korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez 

Fundację w ramach działania 5.2 POIG.  

 Piknikowi towarzyszyła wystawa fotografii przedsta-

wiająca projekty województwa łódzkiego zrealizowane dzięki 

dotacjom z Unii Europejskiej, a także koncerty, konkursy 

i zabawy dla dzieci. (ŁK) 

II Targi Ekonomii Społecznej 

 18 czerwca 2010 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębior-

czości wzięła udział w Targach Ekonomii Społecznej zorga-

nizowanych w Pasażu Schillera przez Centrum Promocji 

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Targi odbywały 

się w ramach Projektu „Partnerstwo na rzecz ekonomii spo-

łecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, a ich celem była promocja idei 

przedsiębiorczości społecznej poprzez prezentację podmio-

tów z terenu województwa łódzkiego działających na rzecz 

rozwoju społecznego i lokalnego.  

 W imprezie wzięły udział podmioty Ekonomii Społecz-

nej, takie jak fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie, zajmu-

jące się aktywizacją i integracją społeczności lokalnych, re-

habilitacją zawodową osób niepełnosprawnych, pomocą dla 

osób bezrobotnych. Oprócz Fundacji Rozwoju Przedsiębior-

czości w targach uczestniczyli m.in. Rada Organizacji Poza-

rządowych, Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych, spół-

dzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, koła gospodyń 

wiejskich. 

 Pracownicy Punktu Konsultacyjnego KSU przy Fun-

dacji Rozwoju Przedsiębiorczości prezentowali ofertę bez-

płatnych usług informacyjnych z zakresu rozpoczynania dzia-

łalności gospodarczej i możliwości uzyskania przez osoby 

bezrobotne dotacji na założenie firmy. Ponadto pracownicy 

Fundacji zachęcali do bezpłatnego korzystania z usług proin-

nowacyjnych POIG 5.2 (audyt technologiczny i transfer tech-

nologii) oraz udziału w bezpłatnych seminariach i konferen-

cjach.  

 Na odwiedzających Targi czekały liczne atrakcje, 

m.in. wyroby artystyczne (rękodzieło, biżuteria) i lokalne 

smakołyki, przygotowane przez koła gospodyń wiejskich 

i warsztaty terapii zajęciowej. (ŁK) 

II Piknik Funduszy Europejskich  
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zdobądź rynek europejski dzięki oznakowaniu CE! 

 Dla organów krajowych oznacza to ułatwienie pro-

wadzenia kontroli przez różne agencje przy zacho-

waniu jednolitego standardu, co jest szczególnie 

ważne teraz, gdy wybór towarów dostępnych na 

rynku UE gwałtownie rośnie. Oznacza to wzmocnie-

nie nadzoru nad rynkiem, co podnosi reputację 

oznakowania CE i zwiększa zaufanie konsumentów.  

 W krajowych przepisach administracyjnych i karnych 

państw członkowskich określone są procedury, środki i sank-

cje stosowane w przypadku fałszowania lub nadużywania 

oznakowania CE. Stosownie do wagi wykroczenia przedsię-

biorcy mogą podlegać karze pieniężnej, a w niektórych oko-

licznościach nawet karze pozbawienia wolności. Jeśli jednak 

produkt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpie-

czeństwa, producent może otrzymać drugą szansę zapew-

nienia, że produkt spełnia wymogi obowiązujących przepi-

sów i tym samym uniknąć obowiązku wycofania swojego 

wyrobu z rynku. 

 6 kroków do oznakowania produktu znakiem CE 

1. Określenie, jaka dyrektywa oraz zharmonizowane 

normy mają zastosowanie do produktu 

2. Sprawdzenie specyficznych wymagań dla produktu 

3. Określenie, czy potrzebna jest niezależna ocena 

zgodności przez notyfikowaną jednostkę kontrolną 

4. Test produktu i sprawdzenie zgodności 

5. Sporządzenie i przechowywanie wymaganej doku-

mentacji technicznej tak, by była dostępna na żądanie 

odpowiednich władz 

6. Umieszczenie oznakowania CE na produkcie i spo-

rządzenie „Deklaracji zgodności EC” 

 Kampania informacyjna - wśród innych inicjatyw - 

obejmuje trzydzieści wydarzeń i seminariów edukacyjnych 

na temat oznakowania CE skierowanych do przedsiębior-

ców, zrzeszeń zawodowych, stowarzyszeń konsumenckich 

i dziennikarzy. Objęte są nią m. in. targi Eurotool (Intertool) 

Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi w Krakowie 

w dniach 6 – 8 października 2010r.  

Więcej informacji: http://www.ec.europa.eu/cemarking 

 W poprzednim numerze Biuletynu, Nr 59 (06-2010), 

pisaliśmy o planowanej przez Komisję Europejską kampanii 

informacyjnej, gdyż mimo obecności oznakowania CE na 

rynkach Unii Europejskiej od lat 90-tych ubiegłego wieku, 

wiedza o jego znaczeniu i zasadach stosowania jest niewy-

starczająca. Nie inaczej jest w naszym kraju, choć oznako-

wanie CE jest obowiązkowe od dnia wstąpienia Polski do 

Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r.  

 W czerwcu 2010r. Komisja Europejska zainicjowała 

skierowaną do przedsiębiorców i konsumentów kampanię 

informacyjną na temat oznakowania CE. Otwierając kampa-

nię wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. 

przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani powiedział:  

„Musimy zwiększyć wyrazistość i zaufanie publiczne do 

oznakowania CE. Nasza kampania zmierza do promowania 

lepszego zrozumienia znaczenia, jakie kryje się za oznako-

waniem, oraz powodów, dla których jest ono stosowane.” 

Oznakowanie CE ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstw 

i organów krajowych: 

 Dla przemysłu europejskiego oznacza ono zapew-

nienie przedsiębiorstwom w UE dostępu do całego 

jednolitego rynku bez potrzeby ubiegania się o od-

dzielne świadectwa u organów krajowych w 27 pań-

stwach, co pozwala na ograniczenie kosztów i ob-

ciążeń w zakresie zapewniania zgodności, przy jed-

noczesnym utrzymaniu wysokich standardów.  

FOTO: http://www.ec.europa.eu/cemarking 

Na podstawie: Press release: CE marking makes Europe's market yours. 
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Certyfikat energetyczny  

 Kupując pralkę 

czy lodówkę możemy 

łatwo sprawdzić ich 

klasę energooszczęd-

ności (A++, A+, A, B 

itp.). Kupując mieszka-

nie lub dom powinniśmy 

poznać certyfikat ener-

getyczny obiektu. A jak 

jest w rzeczywistości? 

 System certyfi-

katów energetycznych w naszym kraju dopiero raczkuje i nie 

jest wolny od błędów. Jego funkcjonowanie usprawnić ma 

przyjęta 18 maja 2010r. nowelizacja dyrektywy Unii Europej-

skiej o charakterystyce energetycznej budynków, tzw. EPBD 

(skrót z języka angielskiego: the Energy Performance of 

Buildings Directive). 

 Dyrektywa ma na celu zmniejszenie konsumpcji ener-

gii w gospodarstwach domowych i jest wynikiem przede 

wszystkim dwóch czynników – po pierwsze, konieczności 

wywiązania się państw Unii Europejskiej ze zobowiązań Pro-

tokołu z Kyoto zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Drugim 

czynnikiem motywującym powstanie EPBD jest bezpieczeń-

stwo energetyczne Unii.  

 Dyrektywa zobowiązuje do ujednolicenia standardów 

jakości energetycznej w budownictwie i promowania budyn-

ków energooszczędnych, tj. o zużyciu energii maksymalnie 

15 kWh/m2 rocznie, podczas gdy obecnie przeciętne zużycie 

wynosi ok. 100 kWh/m2.  

 Podstawowym instrumentem do realizacji tego celu 

jest świadectwo energetyczne – pozwala ono kupującemu 

oszacować możliwe zużycie energii danego budynku,  

a użytkownikom obiektu uświadamia kwestię energoosz-

czędności i pokazuje realne korzyści z jej wdrażania. 

 Znowelizowana dyrektywa EPBD ma wejść w życie 

1 lutego 2012r., a do końca czerwca 2012r. poszczególne 

państwa Unii muszą przygotować plany jej wdrożenia. Na-

stępnie w ciągu 2,5 roku od wejściu dyrektywy w życie rządy 

będą musiały przedstawić Brukseli odpowiednie przepisy 

prawa krajowego.  

 Dyrektywa EPBD zakłada, że posiadanie certyfikatu 

będzie obligatoryjne przy sporządzaniu aktu notarialnego 

sprzedaży nieruchomości i przewiduje wprowadzenie syste-

mu kar i sankcji za brak świadectw energetycznych. Obecnie 

w Polsce wystawianie certyfikatów energetycznych nie jest 

obowiązkowe, co w praktyce przekłada się na ich małą popu-

larność. Ponadto, świadectwa energetyczne w naszym kraju 

nie podlegają żadnej weryfikacji, co stwarza pole do nierze-

telności przy ich wystawianiu. 

 Polscy eksperci uważają, że okres przejściowy Pol-

ska powinna wykorzystać na przygotowanie wykwalifikowa-

nych certyfikatorów i systemu kontroli jakości świadectw 

przez niezależny organ. Dopiero gdy te warunki będą speł-

nione, można będzie uruchomić system kar i sankcji, tak aby 

nie doprowadzić do paraliżu mało stabilnego rynku nierucho-

mości w Polsce. Z drugiej strony, bezpłatne usługi doradcze, 

system dotacji bezpośrednich czy niskoprocentowe kredyty 

powinny zachęcać do inwestycji i innych działań zwiększają-

cych efektywność energetyczną nowych i istniejących budyn-

ków w Polsce.  

 W 2012 r. znikną papierowe wersje Dziennika Ustaw, 

a przepisy będą publikowane tylko w formie elektronicznej.  

 Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy z 20 

lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych rozesłana przez Rządowe Centrum 

Legislacji do konsultacji społecznych. Przewidują one zacho-

wanie obowiązku wydawania Dziennika Ustaw i Monitora 

Polskiego w formie papierowej tylko do końca 2011 r.  

Elektronicznie będą ogłaszane również np. zarządzenia 

i obwieszczenia ministrów i prezesów urzędów państwo-

wych, a także przepisy prawa lokalnego wydawane przez 

samorządy terytorialne. Umożliwi to ogłaszanie tekstów jed-

nolitych - jednocześnie z publikacją noweli nastąpi aktualiza-

cja treści zmienianego aktu. 

 Dzięki tym zmianom Polska dołączy do Austrii, Belgii, 

Danii, Hiszpanii, Portugalii i Węgier, krajów najbardziej za-

awansowanych w UE w procesie elektronizacji dostępu do 

prawa. 

Prawo tylko w wersji online  

Foto: office.microsoft.com 

Na podstawie: Jerzy Kowalski, „Unia zmusi do posiadania certyfikatu energetycznego”, Rzeczpospolita, 14 czerwca 2010r.  

Na podstawie: Rzeczpospolita, 14 czerwca 2010r 
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Europejski System Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) 

 Komisja Europejska 

planuje wprowadzenie  

Europejskiego Systemu 

Weryfikacji Technologii 

Środowiskowych (ETV -  

Environmental Technology 

Verification), który obowiązywałby w całej UE i zapewnił wia-

rygodną weryfikację nowych technologii. Głównym celem 

tego systemu będzie ułatwienie wprowadzenia na rynek eko-

innowacji.  

 Polska, która wraz z Francją, Danią, Finlandią, Cze-

chami i Wielką Brytanią przystąpiła w kwietniu 2010r. do 

wstępnego programu Weryfikacji Technologii Środowisko-

wych (pre-ETV), ma obecnie wskazać dwa priorytetowe ob-

szary technologii przyjaznych dla środowiska.  

 W dalszej perspektywie Komisja Europejska planuje 

wprowadzenie Europejskiego Systemu Weryfikacji Technolo-

gii Środowiskowych (ETV), który zapewni korzyści zarówno 

wytwórcom oraz dostawcom technologii, jak i potencjalnym 

ich odbiorcom. 

 System ma dostarczać niezależnej i wiarygodnej in-

formacji dotyczącej sprawności ekologicznej (environmental 

performance) nowych przyjaznych dla środowiska technolo-

gii. System ułatwi wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 

na rynek europejski dzięki niezależnej weryfikacji  ich spraw-

ności ekologicznej. Jest to szczególnie istotne dla firm debiu-

tujących na rynkach zagranicznych.  

 Podobne systemy weryfikacji technologii środowisko-

wych działają z powodzeniem m.in. w USA, Kanadzie, Japo-

nii oraz Korei Południowej. Jednym z założeń systemu euro-

pejskiego jest jego kompatybilność z systemami funkcjonują-

cymi w Ameryce Północnej na zasadzie: „zweryfikowany raz, 

uznawany wszędzie”.  

 Obecnie trwa wybór priorytetowych dla Polski obsza-

rów technologii środowiskowych.  Ministerstwo Środowiska 

zaprasza osoby zainteresowane do wypełnienia ankiety 

i wskazania obszarów technologii, które ich zdaniem mają 

największy potencjał w przypadku objęcia ich systemem 

ETV. Na liście priorytetowych obszarów znajdują się m.in. 

pozyskiwanie surowców i nośników energii, ochrona powie-

trza i zapobieganie zmianom klimatu, zrównoważona utyliza-

cja odpadów, zrównoważona produkcja i konsumpcja, ochro-

na wód i gleby. 

 

Więcej informacji, lista priorytetowych obszarów i ankieta:  

http://pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?

soid=313BCF7FB074480AB289ED3E4D76D79F  

Europejskie prawo bez barier językowych  

 Obywatele wszystkich państw członkowskich Unii 

Europejskiej otrzymali łatwy dostęp do podstawowych i prak-

tycznych informacji o przepisach prawa w poszczególnych 

krajach Unii. Na nowo otwartym portalu https://e-

justice.europa.eu/home.do, utworzonym z inicjatywy UE 

i przez nią sfinansowanym, informacje podane są w 22  

urzędowych językach, czyli również w języku polskim. 

 - Przekraczamy barierę językową w relacjach praw-

nych z Unią - powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof 

Kwiatkowski, oficjalnie otwierając w Polsce portal, na który 

można dostać się także poprzez stronę Ministerstwa  

Sprawiedliwości www.ms.gov.pl . 

 Zakres tematyczny portalu jest bardzo szeroki 

 i podzielony na cztery działy przeznaczone dla osób 

 prywatnych, przedsiębiorców, osób wykonujących zawody 

prawnicze i o sądownictwie. Zwykli obywatele znajdą tu infor-

macje dotyczące spraw rodzinnych, o pomocy prawnej, jak 

znaleźć adwokata w danym państwie. Segment dla przedsię-

biorców zawiera informacje dotyczące m.in. rejestrów han-

dlowego i upadłości, ksiąg wieczystych, czy dochodzenia 

roszczeń. 

 Portal ma być praktycznym narzędziem pomocnym 

w typowych sprawach prawnych, dlatego zawiera również 

odsyłacze do wykazów sądów, kancelarii adwokackich czy 

notarialnych w poszczególnych krajach.  

Polacy, których tysiące pracują za granicą, zapewne często 

będą zeń korzystać.  

Na podstawie: Marek Domagalski „Język przestaje być barierą dla prawa”, Rzeczpospolita, 21 lipca 2010r. 

Na podstawie: http://www.pi.gov.pl/pl/aktualnosci/14392.html 

http://pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=313BCF7FB074480AB289ED3E4D76D79F
http://pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=313BCF7FB074480AB289ED3E4D76D79F
https://e-justice.europa.eu/home.do
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://www.ms.gov.pl/
http://www.pi.gov.pl/pl/aktualnosci/14392.html


 

 

ZAPROSILI NAS 

Konkurs "Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni” 2010 

 Promocja Łodzi to pod-

stawowy cel konkursu "Łódź 

Proponuje - Innowacyjni 

i Kreatywni” 2010 zorganizowa-

nego po raz drugi przez Wy-

dział Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu 

Miasta Łodzi. 25 czerwca 2010r. podczas konferencji "Łódź 

stawia na innowacje" w Hotelu andel’s. odbyła się uroczy-

sta gala ogłoszenia wyników II edycji. Kapituła Konkursu 

przyznała nagrody główne w trzech kategoriach, Nagrodę 

Specjalną Prezydenta Miasta Łodzi oraz wyróżnienie spe-

cjalne. 
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 Centrum Energii Wiatrowej i Łódzki Regionalny Park 

Naukowo-Technologiczny na Konferencję 

„Energetyka wiatrowa w regionie łódzkim” w siedzibie 

Technoparku Łódzkiego przy ul. Dubois 114-116,  

8 lipca 2010r. 

 PSDB Sp. z o.o. na seminarium eksperckie 

„Organizacja Inteligentna: Oaza czy Fatamorgana 

Polskiej Przedsiębiorczości”, będące podsumowa-

niem projektu badawczego realizowanego przez firmę 

PSDB na zlecenie PARP w Hotelu Kyriad Prestige, 

Warszawa, 14 lipca 2010r. Więcej informacji: http://

w w w . p s d b . c o m . p l / a k t u a l n o s c /

seminarium_organizacje_inteligentne  

 Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny 

na Konferencję Trinity Capital Business Network dla 

przedsiębiorców i inwestorów na temat inwestowania 

w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania 

finansowania dla firmy, w siedzibie Technoparku 

Łódzkiego przy ul. Dubois 114-116, 22 i 23 lipca 

2010r. 

 Instytut Maszyn Przypływowych Politechniki Łódzkiej 

na VI Konferencję Naukowo - Techniczną REGOS 

„Racjonalizacja Gospodarki Energetycznej” 

w Łodzi, w dniach 17 – 19 listopada 2010r. Więcej 

informacji: www.imp.p.lodz.pl/regos/ 

 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Ko-

munikacji Społecznej na Międzynarodowa Konferen-

cję Naukową „Innowacyjność we Współczesnym 

Zarządzaniu”, Kraków – Zakopane, w dniach 8 - 10 

marca 2011r. Więcej informacji: www.isp.uj.edu.pl 

 Instytut badawczy SMG/KRC MillwardBrown na kon-

ferencję konsultacyjną dot. projektu „Diagnoza orga-

nizacji pozarządowych pod kątem występowania 

standardów działania” w Wyższej Szkole Admini-

stracji Publicznej w Łodzi, 22 czerwca 2010r.  

Więcej informacji: http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/

Komponent,IV,11.html 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  na konferencję 

„Od regionów, wiedzy i technologii do innowacyj-

nej gospodarki” w Hotelu Scandic we Wrocławiu,  

23 czerwca 2010r. 

 PARP na uroczystość wręczenia nagród Laureatom 

XIII edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości” 

w Hotelu WESTIN w Warszawie, 23 czerwca 2010r.  

 Krajowa Izba Gospodarcza na I Kongres Innowacyj-

nej Gospodarki w Zamku Królewskim w Warszawie, 

25 czerwca 2010r. 

 Firma doradcza HRP we współpracy z Międzynarodo-

wą Fundacją Kobiet na konferencję podsumowującą 

projekt „Partnerstwo Centrum Spółdzielczości 

Socjalnej – promocja spółdzielczości socjalnej 

wśród mieszkańców oraz instytucji rynku pracy 

województwa łódzkiego” w Hotelu Grand w Łodzi, 

29 czerwca 2010r. 

 Ministerstwo Gospodarki na konferencję „W kierun-

ku nowego spojrzenia na innowacje” promującą 

przyjętą w maju br. „Strategię Innowacyjności” OECD, 

w siedzibie Ministerstwa 29 czerwca 2010r. 

 

 W kategorii innowacyjny produkt zwyciężyła firma 

HYDROG Zakład Budowy Maszyn za typoszereg skrapia-

rek emulsji bitumicznych HYDROG do układania asfaltu. 

 W kategorii innowacyjna usługa laureatem została 

firma Magnetix s.j. za nowoczesną krojownię komputerową. 

 W kategorii innowacja marketingowa zwyciężyła 

firma Autonomia Maria Deptuła - Chocholska za kolekcję 

"Pamiątka łódzka." 

 Laureatem Nagrody Specjalnej Prezydenta została 

firma LISTONIC Sp z o.o. za system mobilnych list zakupów 

Listonic. 

Dodatkowo kapituła konkursu przyznała wyróżnienie dla 
firmy Marilyn Marzena Janiak za bogatą ofertę produktów - 
rajstop, skarpetek i bielizny oraz oryginalne wzornictwo.  

Na podstawie: http://www.miastoinnowacji.lodz.pl/aktualnosci/Laureaci-Lodz-Proponuje-wylonieni.html 

http://www.miastoinnowacji.lodz.pl/aktualnosci/Laureaci-Lodz-Proponuje-wylonieni.html
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Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego  

w Szkolnych Systemach Edukacji w roku szkolnym 2009/2010 

 Łódzkie Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowało  

17 czerwca 2010r. w Muzeum Historii Miasta Łodzi uroczy-

stość PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W SZKOLNYCH 

SYSTEMACH EDUKACJI w Roku Szkolnym 2009/2010. 

 Celem Podsumowania była prezentacja dokonań 

edukacyjnych, w tym innowacji pedagogicznych wdrażanych 

w szkołach i placówkach, nadanie CERTYFIKATÓW firmom 

przyjaznym edukacji i szkołom innowacyjnym, wręczenie 

dyplomów nauczycielom nowatorom oraz dyrektorom szkół – 

autorom cennych rozwiązań pedagogicznych, a także przed-

stawienie sukcesów utalentowanych uczniów. 

 W uroczystości brali udział uczniowie i nauczyciele 

najbardziej przedsiębiorczych i kreatywnych szkół i placówek 

oświatowych, instytucji i organizacji wspierających edukację, 

a także firmy, które poprzez wdrażanie nowych technologii 

kształcenia udoskonalają proces edukacyjny w naszym woje-

wództwie. 

7. PROGRAM RAMOWY 

 Dyrekcja Generalna ds.  

Badań Naukowych przy Komisji  

Europejskiej ogłosiła szereg no-

wych konkursów w 7. Programie 

Ramowym - największym progra-

mie badawczym na świecie, którego budżet w latach 2007-

2013 wynosi ponad 50,5 mld euro.  

 Nowe konkursy dotyczą w większości międzynarodo-

wej współpracy badawczej (blok Współpraca/Cooperation), 

współpracy nauki z przemysłem (blok Możliwości/

Capacities), wybitnych indywidualnych projektów naukowych 

(blok Pomysły/Ideas) oraz naukowców chcących podnieść 

swoje kwalifikacje zawodowe (blok Ludzie/People). 

  W ramach bloku Cooperation konkursy obej-

mują wszystkie 10 priorytetów tematycznych:  

 zdrowie;  

 żywność, rolnictwo i biotechnologia;  

 technologie informacyjne i komunikacyjne;  

 nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technolo-

gie produkcyjne;  

 energia;  

 środowisko;  

 transport;  

 nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka;  

 przestrzeń kosmiczna;  

 bezpieczeństwo 

 Informacje o terminach składania wniosków oraz 

wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie:  

http://cordis.europa.eu . 

 Zespoły badawcze, przedsiębiorstwa oraz indywidual-

ni naukowcy, którzy zechcą wziąć udział w projektach  

7. Programu Ramowego mogą uzyskać z Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie na napisanie wnio-

sku. 

 Atrakcją spotkania były występy wyróżnionych zespo-

łów szkolnych z całego regionu. 

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości Fundacja 

Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała zaszczytny tytuł 

i certyfikat PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI. 

Nowe konkursy w 7.PR 

Na podstawie: http://www.naukawpolsce.pap.pl i http://cordis.europa.eu 

http://cordis.europa.eu/
http://www.naukawpolsce.pap.pl/
http://cordis.europa.eu/
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 8 czerwca 2010r. w Bielniku Kupischa przy ul. Tymie-

nieckiego kierownik projektu rewitalizacji łódzkiej EC1, Pan 

Paweł Żuromski, przedstawił prezentację pod hasłem „EC1 - 

Łódź Miasto Kultury” przygotowaną na spotkanie w siedzibie 

Komitetów Regionalnych w Brukseli w dniu 10 czerwca br.  

 Na spotkanie zatytułowane "Odnowa miast - jak to 

robić" zaproszeni zostali europosłowie, przedstawiciele Euro-

banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. 

 Prezentacja dotyczyła planowanych efekt rewitalizacji 

budynków dawnej elektrociepłowni w centrum miasta, przy 

dworcu Łódź Fabryczna. Projekt wpisuje się w szerszy plan 

Nowego Centrum Łodzi, do którego należy także budowa 

podziemnego dworca kolejowego, stojąca pod znakiem za-

pytania budowa Camerimage Łódź Center oraz odsuwające 

się w nieokreśloną przyszłość powstanie Specjalnej Strefy 

Sztuki.  

 Projekt obejmuje dwie z trzech części dawnej elek-

trowni EC1 – Wschód i Zachód, trzecia część - tzw. EC1 

Południowo-Wschodnie, zajmowane przez studio Se-Ma-For, 

zawarte jest w innym planie inwestycyjnym.  

 W najstarszej, secesyjnej części nazywanej EC1 

Wschód, ma powstać centrum sztuki filmowej oraz m.in. pla-

netarium i kino trójwymiarowe. Efektowny komin budynku, 

obecnie jeden z najwyższych w Łodzi, zostanie przerobiony 

na wieżę widokową. W EC1 Zachód, nieco młodszym budyn-

ku, ma powstać interaktywny ośrodek edukacyjno - wysta-

wienniczy poświęcony zagadnieniom pozyskiwania energii, 

przy czym wykorzystane zostaną wszystkie zabytkowe 

 elementy tego obiektu. Jak wyjaśnia Pan Paweł Żuromski, 

w projekcie chodzi o połączenie tendencji architektonicznych 

z początku ubiegłego stulecia i nowoczesnego nurtu postin-

dustrialnego.  

 Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 266 mln 

zł brutto, w tym rewitalizacja EC1 Wschód ma kosztować 

97,43 mln zł, rewitalizacja EC1 Zachód 121,32 mln zł, rozbu-

dowa części zachodniej dodatkowo 44,77 mln zł. Ponad 82 

mln zł na ten cel przyznano z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego. Reszta środków, jak mówi Pan Paweł 

Żuromski, została uwzględniona w wieloletnim planie inwe-

stycyjnym miasta. Dodaje jednak, że nowe centrum miasta to 

szereg oddzielnych zadań inwestycyjnych, z których nie 

wszystkie mają zapewnione środki finansowe. 

Prezentacja w Brukseli ma pomóc zidentyfikować potencjal-

ne źródła finansowania, jednym z nich może być Eurobank 

Inwestycyjny.  

Trzymamy kciuki za powodzenie Projektu!  

Współczynniki sukcesu - 7. Program Ramowy po 176 konkursach 

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych 

Unii Europejskiej opublikował kolejne wyniki 7. Programu 

Ramowego.  

Do dnia 19 stycznia 2010r. zamknięto 176 kon-

kursów, w których oceniono 42 248 zgłoszonych 

propozycji projektów. Wyniki podane są w posta-

ci tzw. współczynników sukcesu. Współczynniki 

sukcesu to iloraz liczby podmiotów finansowa-

nych do liczby zgłoszonych oraz iloraz przewidy-

wanego dofinansowania do wnioskowanego. 

 Współczynniki sukcesu dla Polski są w dalszym ciągu 

znacząco niższe w porównaniu ze średnią dla wszystkich 

uczestników 7.PR i wyniosły dla liczby podmiotów 18,56%, 

przy średniej 22,33% oraz 13,72% dla dofinansowania przy 

średniej 20,31%. 

 Także we wszystkich typach projektów 

(schematów finansowania) polskie zespoły uzy-

skują średnio niższe notowania od przeciętnych 

w całym 7. Programie Ramowym. 

 Obserwacja współczynnika sukcesu na 

poziomie priorytetów wskazuje, że polskie zespoły uzyskują 

wyniki lepsze od przeciętnej w priorytetach Przestrzeń Ko-

smiczna (SPA), Bezpieczeństwo (SEC) i Ludzie (People). 

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/statystyki 

Rewitalizacja łódzkiej EC1 

Foto: Polska Dziennik Łódzki, 8 czerwca 2010r. 

Na podstawie: Anna Pawłowska ”Zasady termodynamiki za miliony” , Polska Dziennik Łódzki, 8 czerwca 2010r. 

http://www.kpk.gov.pl/statystyki
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OFERTY KOOPERACJI 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako ośrodek EEN świadczy m.in. usługi w poszukiwaniu partnerów handlowych i tech-

nologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt i podanie numeru (ID) profilu. Jednocześnie zachęcamy 

do zgłoszenia własnej oferty. Formularz jest dostępny na stronie internetowej FRP w dziale EEN (Biuletyn FRP). 

1. 100512014RU Rosyjska firma zlokalizowana w Moskwie 
specjalizująca się w sprzedaży hurtowej 
przypraw oferuje usługi pośrednictwa 
handlowego. Firma chce być dystrybuto-
rem produktów partnera i reprezentować 
jego interesy na rynku rosyjskim. 

2. 100416012DK Duńska firma produkująca wysokiej jako-
ści środki do pielęgnacji mebli ze skóry 
i naturalnego drewna poszukuje partne-
rów handlowych wśród dostawców lakie-
rów i farb dla przemysłu meblarskiego. 
Firma spodziewa się, że potencjalny 
polski partner ma rozwiniętą sieć sprze-
daży na cały kraj. 

3. 9GB40N63F83 Firma z południowo-wschodniej Anglii 
opracowała system klimatyzacji o zwięk-
szonej elastyczności przewodów ułatwia-
jący aranżacje pomieszczeń. System 
eliminuje koniczność stosowania sufitów 
podwieszanych, które obniżają wysokość 
pomieszczeń i zwiększają koszty budyn-
ków. Firma poszukuje licencjobiorców, 
developerów i architektów do dalszego 
rozwoju technologii. 

4. BE04273H2G Flamandzcy naukowcy uniwersyteccy 
opracowali nową metodę badania cha-
rakterystyki dynamicznej opon. Dokład-
ność i wydajność metody skraca czas 
rozwoju konstrukcji nowych opon i pojaz-
dów. Zespół badawczy poszukuje partne-
rów przemysłowych do wdrożenia tech-
nologii. 

5. 100610RU Rosyjska firma specjalizująca się w ob-
róbce metalu poszukuje partnerów do 
szerokiej współpracy produkcyjnej i han-
dlowej. 

6. 100614IT Włoska firma uzyskała patent na innowa-
cyjną metodę ekstrakcji palladu,  platyny i 
in. metali szlachetnych ze zużytych kata-
lizatorów. Firma poszukuje partnerów 
przemysłowych z sektora motoryzacyjne-
go zainteresowanych wdrożeniem nowej 
metody (prostsza, tańsza i bardziej eko-
logiczna w porównaniu z dotychczas 
stosowanymi). 

7. 100518033SE Szwedzka firma poszukuje producenta 
drewnianych trzonków (szczególnie z 
drewna różanego) do ekskluzywnej ko-
lekcji noży kuchennych. 

8. 100614CZ Czeska firma oferuje sprzedaż linii tech-
nologicznej do produkcji włókien konop-
nych do zastosowań technicznych. Linia 
charakteryzuje się dużą wydajnością 
i niską energochłonnością. Cena linii jest 
atrakcyjna, gdyż jest ona adaptacją urzą-
dzenia do przeróbki lnu. Prosta konstruk-
cja mechaniczna zapewnia niską awaryj-
ność a ew. naprawa nie wymaga udziału 
specjalisty i jest tania. 

9. 100519021IT Włoska firma specjalizująca się w projek-
towaniu i produkcji urządzeń do kogene-
racji poszukuje partnerów handlowych. 

10. 10IT56Z63HJ7 Włoska firma oferuje miniaturowe urzą-
dzenie laserowe do zastosowań medycz-
nych (dermatologia, chirurgia naczynio-
wa). Szkolenie z obsługi urządzenia za-
pewnione bezpłatnie. 

11. 100604002KR Południowokoreański producent części 
samochodowych (ramiona i pióra wycie-
raczek) poszukuje dystrybutorów i no-
wych partnerów produkcyjnych. Firma 
jest gotowa do zawarcia kontraktu jako 
OEM (producent oryginalnego wyposaże-
nia). Obecnie firma eksportuje do 85 
krajów, a podwykonawcy zlokalizowani 
są m.in. w Chinach i Wietnamie. 

12. 100617006TR Turecka firma produkuje węglan wapnia 
o różnej wielkości cząsteczek do zasto-
sowania w różnych wyrobach jak profile 
PCV, farby, papier, kable, budownictwo, 
ceramika, żywność i leki. Firma poszuku-
j e  p a r t n e r ó w  h a n d l o w y c h 
(dystrybutorów). Firma dysponuje nowo-
czesną, całkowicie zautomatyzowaną 
linią produkcyjną, posiada największy 
młyn kulowy w kraju a wyrób odznacza 
się najwyższą czystością i stopniem bieli. 

13. 100609049IE Irlandzka firma poszukuje podwykonawcy 
plastikowych części do domowych susza-
rek (składane statywy prętowe) w liczbie 
60 – 100 tys. szt. rocznie. Potencjalny 
partner winien zapewnić również montaż 
oraz certyfikat CE dla wyrobu. 



 

 

CIEKAWE WITRYNY 

Chcesz się dowiedzieć, co Unia Europejska robi na rzecz wspar-

cia małych przedsiębiorstw w Europie oraz na globalnym rynku, 

a także, co może zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa? Niniejszy 

portal Komisji Europejskiej zawiera wszelkie informacje dla ma-

łych i średnich przedsiębiorstw i na ich temat, począwszy od prak-

tycznych porad w zakresie polityki, poprzez lokalne punkty kon-

taktowe, po odsyłacze umożliwiające nawiązywanie kontaktów. 

 

http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm 

Europejski portal dla małych przedsiębiorstw 
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TARGI I GIEŁDY 

 Ośrodek Enterprise Europe Network w Berlinie orga-

nizuje w dniach 21 – 24 września 2010r. podczas Targów 

Inno Trans 2010 spotkanie brokerskie pod hasłem 

„Connecting Railways” dla firm, uczelni, jednostek badaw-

czych zainteresowanych rozwiązaniami innowacyjnymi, wy-

mianą doświadczeń lub poszukujących partnerów koopera-

cyjnych. 

 Międzynarodowe Targi Technologii Transportowych 

Inno Trans 2010 to największe na świecie targi kolejowe 

i wystawa produktów z branży kolejowej.  

Od ubiegłego roku targi te poświęcone są nie tylko transpor-

towi szynowemu, lecz również szeroko pojętemu transporto-

wi publicznemu.  

Więcej informacji: http://www.eu-service-bb.de 

Spotkanie brokerskie „Connecting 

Railways at InnoTrans 2010” 

Berlin, 21-24 września 2010r. 

 Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje w dniach  

14 – 15 września 2010r., w ramach projektu BE2WEEN, 

udział polskich przedsiębiorców w bezpłatnej giełdzie koope-

racyjnej towarzyszącej targom RWM Fair w Birmingham. Są 

to największe w Wielkiej Brytanii targi poświęcone szeroko 

rozumianej branży zarządzania odpadami i recyklingu. Gieł-

da adresowana jest do przedstawicieli firm z tej branży, w 

tym sektorów przetwórstwa odpadów, odbioru i zarządzania 

odpadami, odpadów przemysłowych i budowlanych i ich re-

cyklingu.  

Więcej informacji: 

http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-

kooperacyjne/articles/RWM_Birmingham.html 

Bezpłatna giełda kooperacyjna  

– recykling i zarządzanie odpadami 

RWM Fair 2010 

Birmingham, 14 – 15 września 2010r. 

http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm
http://www.eu-service-bb.de/
http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/RWM_Birmingham.html
http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/RWM_Birmingham.html
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BIBLIOTEKA FUNDACJI 

 Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzi-

bie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa dyspozycji oddaje-

my bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej z dziedziny ekonomii, za-

rządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Bezpośredni dostęp do 

katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie. 

 W tym numerze Biuletynu chcemy Państwu polecić kilka nowości wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych: 

 Jacek Sadowy (red.) Prawo zamówień publicznych po zmianach z 2009r. Warszawa 2010 

 Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska (red.) Ekonomiczne 
i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej Międzynarodowa konfe-

rencja naukowa 21-22 czerwca 2010r. w Łodzi, Warszawa 2010 

 Mateusz Szymczak Aukcja Elektroniczna. Praktyczny poradnik dla użytkowników Platformy Aukcji Elek-

tronicznych UZP, Warszawa 2009 

 Zielone zamówienia publiczne, Warszawa 2009 

 Zamówienia Publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze, Warszawa 2009 

Polecamy także cykl opracowań pod redakcją Janusza Moosa Lider w edukacji wydanych przez Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2010: 

 O Wybranych Konkursach Organizowanych i Współorganizowanych przez Łódzkie Centrum Dosko-

nalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2009/2010,  

 Rekomendacja Ogólnopolskiej Konferencji Edukacja dla Przemysłu Mody 12 marca 2010,  

 Z prac Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego (Analizy i badania nr 5) 

 Analiza Internetowych i Prasowych Ofert Pracy, listopad - grudzień 2009 (Analizy i badania nr 3) 

 Analiza internetowych i Prasowych Ofert Pracy, styczeń – luty 2010 (Analizy i badania nr 4), Łódź  

2010 

 

 

Szczegółowe informacje: 

tel. 42 630-36-67, fax 42 632-90-89 

e-mail: fundacja@frp.lodz.pl 

Biblioteka jest czynna  

od poniedziałku do piątku w godz.: 

10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30 


