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 W NUMERZE: 

Szanowni Czytelnicy, 

 Przed Państwem majowy numer 

Biuletynu Informacyjnego Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Jak zwykle, zawarliśmy w 

nim wiele ważnych i pożytecznych informacji. 

Wśród nich niezwykła nowość w Bibliotece Fundacji – „Negocjacje 

w aforyzmach i cytatach” dr. Macieja Stalmaszczyka, związanego z 

Fundacją od początku jej istnienia. Pod wrażeniem uroku tego zbioru, 

za zgodą Autora, postanawiamy opatrywać każdy nowy numer 

Biuletynu cytatem z „Negocjacji…”. 
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 nowy model kształcenia uwzględniający Krajowe  

Ramy Kwalifikacji oraz zapewniający większą autono-

mię programową szkół poprzez umożliwienie uczel-

niom swobody w tworzeniu nowych kierunków stu-

diów, 

 wyłanianie w drodze konkursu Krajowych Naukowych 

Ośrodków Wiodących (KNOW), czyli wyróżniających 

się jakością badań naukowych i dydaktyki jednostek 

organizacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych, 

które będą otrzymywać dodatkowe środki finansowe 

przez okres 5 lat (z możliwością wydłużenia tego okre-

su o dalsze 5 lat), 

 wprowadzenie przejrzystych zasad kariery naukowej:  

 w odniesieniu do procedury habilitacyjnej (czas jej 

prowadzenia zostanie skrócony z 11 do 4 miesięcy, 

wprowadzony zostanie wymóg jawności osiągnięć 

aplikanta oraz przebiegu postępowania habilita-

cyjnego, zniesiony zostanie wymóg kolokwium 

i wykładu habilitacyjnego), 

 w odniesieniu do procedury kwalifikacji na studia 

doktoranckie (obowiązek stosowania trybu kon-

kursowego), przygotowania rozprawy doktorskiej 

(wprowadzenie instytucji promotora pomocnicze-

go) oraz warunków otwarcia przewodu doktor-

skiego (minimum jedna publikacja spełniająca 

zapisane w ustawie kryteria), 

 poprawa polityki kadrowej polegająca na wprowadze-

niu w uczelniach publicznych procedury konkursu 

otwartego przy zatrudnianiu nauczyciela akademickie-

go, większym otwarciu na naukowców z zagranicy, 

ograniczeniu wieloetatowości (na pracę na drugim 

etacie będzie potrzebna zgoda rektora), wprowadzeniu 

obowiązku oceny działalności naukowej, dydaktycznej 

i organizacyjnej nauczycieli akademickich nie rzadziej 

niż co dwa lata (i uwzględnieniu znaczenia ocen stu-

dentów i doktorantów), 

P 
o trwających od 2008r. pracach Rządu RP nad 

reformą szkolnictwa wyższego w Polsce, w dniu 

18 marca 2011r. Sejm RP przyjął, a 6 kwietnia 201-

1r. Prezydent podpisał, ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach nauko-

wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

 Zdaniem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

Barbary Kudryckiej reforma szkolnictwa wyższego jest jedną 

z tych bardzo trudnych reform obecnego rządu, które mają na 

celu nie tylko ratowanie finansów publicznych, ale przede 

wszystkim zmierzają do modernizacji kraju i rozwoju cywili-

zacyjnego1. Potrzebę zmiany ustawy Minister uzasadnia na 

stronie internetowej MNiSW projakościowym charakterem 

proponowanych zmian wynikających z konieczności dostoso-

wania polskiego systemu szkolnictwa wyższego do bezprece-

densowego wzrostu skali zadań, które przed nim stanęły, 

a także potrzeby harmonizacji tego systemu z rozwiązaniami 

wdrażanymi w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 

Reforma wprowadza zatem m.in. następujące rozwiązania:  

Krótko o historii reformowania szkolnictwa wyższego  

i nauki w III RP  
(Część II) 

1 Min. Kudrycka: Reformy rządu to „poważna artyleria”,  

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9139529,Min__Kudrycka__Rzad_reformuje_nie_tylko_po_to__aby.html 

Foto: http://wikipedia.org 

Foto: http://wikipedia.org 
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 poprawa integracji uczelni z otoczeniem społeczno-

gospodarczym poprzez zobowiązanie uczelni do opra-

cowania i wprowadzenia regulaminów własności inte-

lektualnej oraz przyjęcia zasad komercjalizacji wyni-

ków badań naukowych, a także poprzez współpracę 

z pracodawcami w zakresie kształcenia studentów 

i przygotowywania programów studiów; 

 wyjście naprzeciw potrzebom studentów poprzez 

wprowadzenie uprawnień do bezpłatnych studiów na 

drugim kierunku w zależności od wyników w nauce 

(wprowadzenie opłaty za drugi kierunek studiów ma 

zmotywować studentów do nauki, a w przypadku nie-

spełniania kryterium osiągnięć w nauce przez poten-

cjalnych kandydatów – ma zwiększyć liczbę miejsc na 

studiach bezpłatnych), opracowanie katalogu bezpłat-

nych usług dla wszystkich studentów (uczelni publicz-

nych i niepublicznych), ochronę praw studenta w po-

staci obowiązkowo podpisywanej umowy z uczelnią 

publiczną na studiach stacjonarnych, zmian w syste-

mie pomocy materialnej korzystnych dla najuboż-

szych studentów, 

 działania deregulujące i decentralizujące system 

szkolnictwa wyższego (zniesienie wymogu zatwierdza-

nia przez ministra regulaminów studiów i statutów 

uczelni, zwiększenie uprawnień rektorów w zakresie 

tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek orga-

nizacyjnych uczelni oraz tworzenia ich filii, wprowa-

dzenie w uczelniach publicznych dwóch alternatyw-

nych sposobów powoływania rektora/prorektora czy 

dziekana/prodziekana – w drodze konkursu lub  

wyboru)2. 

 Jak informuje MNiSW, nowelizacja ustawy jest drugim 

etapem reformy nauki i szkolnictwa wyższego Od ubiegłego 

roku funkcjonuje już 6 ustaw reformujących sektor nauki. Na 

przyjęcie czeka jeszcze Strategia rozwoju szkolnictwa wyższe-

go do 2020, która obecnie jest opracowywana w oparciu 

o dwa projekty – ministerialny i środowiskowy. Dzięki tym 

reformom polskie uczelnie w przyszłości mają być notowane 

w pierwszej setce europejskich rankingów, zatrudniać mię-

dzynarodowe zespoły badawcze prowadzące przełomowe 

badania, być atrakcyjnym miejscem pracy i nauki dla cudzo-

ziemców, konkurować o studentów wysoką jakością dydakty-

ki i badań, współpracować z sektorem gospodarczym, współ-

tworzyć tożsamość regionu i państwa3.  

 Czy tak się stanie? Rządowa koncepcja zmian w opinii 

części środowiska akademickiego już na etapie propozycji 

była niespójna i nie rokowała pozytywnych zmian systemo-

wych. Obecnie, po uchwaleniu ustawy, nadal wzbudza ona 

liczne kontrowersje. Jednym z zasadniczych jej mankamen-

tów jest brak zapisu gwarantującego wzrost nakładów na 

szkolnictwo wyższe4. 

2 http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/reforma-uczelni-i-kariery-akademickiej-przyjeta-przez-sejm/ 

3 http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20100329_PSW.pdf 

4 http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/484508,reforma_polskich_uczelni_wzbudza_kontrowersje_w_srodowisku_akademickim.html  

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

Część I zamieściliśmy w biuletynie kwietniowym, Nr 4 (70) 2011. 

Foto: http://office.microsoft.com/ 
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 Przewaga USA i Japonii nad Unią Europejską jest szcze-

gólnie duża i powiększa się w dziedzinie dochodów uzyskiwa-

nych z zagranicy z tytułu licencji i patentów. Wynika to z faktu, 

że UE rejestruje mniej patentów generujących znaczne wpływy 

z państw trzecich.  

 Powoli zmniejsza się natomiast, wciąż duża, różnica pod 

względem liczby osób uzyskujących wykształcenie wyższe, co 

jest związane ze stosunkowo dużym wzrostem pod tym wzglę-

dem w UE. 

 UE-27 wyprzedza jednak USA w obszarach takich, jak 

wydatki sektora publicznego na badania naukowe i rozwój oraz 

eksport usług opartych na wiedzy. 

 UE-27 utrzymuje wciąż wyraźną przewagę nad najwięk-

szymi gospodarkami „wschodzącymi” – Brazylią, Rosją, India-

mi i Chinami (kraje BRIC), chociaż w przypadku Brazylii jest 

ona coraz mniejsza, zaś Chiny doganiają Unię w bardzo szyb-

kim tempie (rys. 1). 

U 
nia Europejska daleko w tyle za Stanami Zjedno-

czonymi i Japonią, a Polska szósta od końca 

wśród innowatorów w Unii. Tak w skrócie można 

by podsumować opublikowaną 1 lutego 2011r. 

unijną tablicę wyników innowacyjności (Innovation Union 

Scoreboard - IUS) za 2010r. IUS to narzędzie Komisji Europej-

skiej służące do oceny innowacyjnych osiągnięć, silnych i sła-

bych stron krajów europejskich oraz do monitorowania inno-

wacyjności UE jako całości w porównaniu z jej konkurentami 

spoza Europy, przede wszystkim USA i Japonią. 

 Tablica wyników innowacyjności została opracowana na 

podstawie 25 wskaźników z zakresu badań naukowych i inno-

wacji. Badanie obejmowało 27 państw członkowskich UE oraz 

Chorwację, Serbię, Turcję, Norwegię, Szwajcarię, Byłą Jugosło-

wiańską Republikę Macedonii i Islandię.  

Wskaźniki podzielone są na trzy kategorie:  

 czynniki dające możliwości, tj. podstawowe elementy 

umożliwiające powstawanie innowacji (zasoby ludzkie 

– liczba osób w wykształceniem wyższym, średnim 

i doktorantów, środki finansowe na wsparcie firm, wy-

datki publiczne na badania i rozwój, nowoczesne syste-

my badawcze, 

 działania przedsiębiorstw, ukazujące stopień innowa-

cyjności firm europejskich (inwestycje w badania i roz-

wój, przedsiębiorczość i powiązania innowacyjnych 

firm, wspólne publikacje sektorów prywatnego i pu-

blicznego, zasoby intelektualne – patenty, wzory i znaki 

towarowe);  

 wyniki, ilustrujące, w jaki sposób innowacyjność prze-

kłada się na korzyści dla gospodarki (wdrażanie inno-

wacji w MŚP, sprzedaż i eksport innowacyjnych pro-

duktów i usług opartych na wiedzy, wpływy z zagranicy 

z tytułu licencji i patentów).  

Dystans dzielący Unię Europejską od USA i Japonii jest naj-

większy w kategorii „działania przedsiębiorstw” – UE-27 pozo-

staje w tyle, m. in., w dziedzinie wspólnych publikacji sektorów 

publicznego i prywatnego oraz wydatków przedsiębiorstw na 

działalność badawczo-rozwojową. Wyniki te świadczą o tym, że 

sektor prywatny stanowi najsłabsze ogniwo europejskich ba-

dań i innowacji. Jako priorytet należy zatem traktować tworze-

nie warunków zachęcających sektor prywatny do inwestycji 

i wykorzystywania wyników badań, w szczególności dzięki 

sprawniejszemu systemowi patentowemu UE.  

 W ciągu ostatnich pięciu latach UE-27 odnotowała naj-

większy wzrost innowacyjności pod względem systemów ba-

dań (liczba międzynarodowych publikacji naukowych i publi-

kacji o znaczącym oddziaływaniu) oraz aktywów intelektual-

nych (wspólnotowe wzory, znaki towarowe i patenty). 

Unijny wyścig do innowacyjności 

Rysunek 1. Porównanie Unii Europejskiej z głównymi rywalami 
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 Państwa członkowskie UE zostały zgodnie z wynikami 

podzielone na cztery grupy. (rys. 2). Są to: 

liderzy innowacji: Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy. Lide-

rem pod względem innowacyjności jest w Europie Szwecja, 

za którą plasują się pozostałe kraje w tej grupie, osiągające 

wyniki znacznie powyżej średniej dla UE-27, 

kraje doganiające liderów: Wielka Brytania, Belgia, Austria, 

Holandia, Irlandia, Luksemburg, Francja, Cypr, Słowenia 

i Estonia to kraje o wynikach zbliżonych do średniej dla UE-

27, 

umiarkowani innowatorzy: Portugalia, Włochy, Czechy, 

Hiszpania, Grecja, Malta, Węgry, Chorwacja, Polska i Słowa-

cja osiągają wyniki poniżej średniej dla UE-27,  

innowatorzy o skromnych wynikach: wyniki osiągane przez 

Rumunię, Litwę, Bułgarię i Łotwę plasują je znacznie poniżej 

średniej dla UE-27.  

 Kraje o największej innowacyjności osiągają dobre wyni-

ki przeważnie w zakresie systemów naukowo-badawczych, 

zasobów ludzkich, działań i powiązań przedsiębiorstw. W ich 

rezultacie kraje te zdobywają znaczne dochody z tytułu zagra-

nicznych patentów i licencji.  

 Z analizy wskaźników dla Polski, która znalazła się 

w grupie umiarkowanych innowatorów, z wynikiem wyraźnie 

poniżej średniej UE, wynika, że mocnymi stronami naszego 

kraju są zasoby ludzkie i inwestycje przedsiębiorstw. Stosun-

Unijny wyścig do innowacyjności 

Rysunek 2: Wyniki państw członkowskich UE w dziedzinie innowacji 

(w skali 0-1) 

Uwaga: Średnia innowacyjność mierzona jest na podstawie zbiorczego wskaźnika 

wyliczonego z danych dla 24 wskaźników – od minimalnego możliwego do uzy-

skania wyniku (0) do wyniku maksymalnego (1). 

kowo słabo wypadają natomiast systemy badawcze, powiąza-

nia firm i przedsiębiorczość. Spadek obserwuje się także 

w odniesieniu do innowacyjności polskich 

MŚP.  

 Skromne wyniki Polski i innych mało 

innowacyjnych krajów oznaczają potrzebę in-

tensywnych wysiłków dla zwiększenia innowa-

cyjności przedsiębiorstw, dlatego, oprócz dzia-

łań podejmowanych przez rządy państw człon-

kowskich, ważną rolę odgrywają w poszczegól-

nych krajach inicjatywy oddolne na rzecz  

innowacyjności. Należy do nich projekt Innova-

tive Policy Research for Economic Growth 

(IPREG), którego partnerem Fundacja Rozwoju Przedsiębior-

czości jest od 2007r. IPREG to międzynarodowa sieć skoncen-

trowana na poszukiwaniu i wskazywaniu innowacyjnych roz-

wiązań w 3 sferach:  

 polityki, 

 badań naukowych 

 biznesu, 

które umożliwią lepsze wykorzystanie potencjału gospodarcze-

go krajów europejskich.  

 Podsumowując wyniki państw członkowskich,  

Pani Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, 

innowacji i nauki powiedziała:  

Pilna potrzeba innowacji wysuwa się w Europie na pierwszy 

plan. Dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnej gospodarki 

innowacje są równie nieodzowne jak woda dla życia. Innowa-

cyjność leży w samym centrum zainteresowania polityki go-

spodarczej - to głównie dzięki innowacjom tworzone są nowe 

miejsca pracy. 

 W następnym, czerwcowym numerze Biuletynu zamie-

ścimy szersze omówienie wyników Polski i innowacyjności 

polskich przedsiębiorstw. 

Anna Frontczak 
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Polska– 0,278 

UE-27– 0,516 

Na podstawie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/114&format=PDF&aged=0&language=PL&guiLanguage=en 

i http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/poland 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm 

 Obecnie Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  
bierze udział w realizacji projektu IPREG2: Entrepreneurship 
and SME policy across Europe. The Case of Poland, który po-
święcony jest analizie polityki rozwoju przedsiębiorczości oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W realizacji tego 
projektu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości współpracuje 
z Uniwersytetem Łódzkim, Katedra Przedsiębiorczości 
i Polityki Przemysłowej. 
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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

P 
olska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewia-

tan opublikowała po raz ósmy Czarną listę barier dla 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.  

Pomimo działań i obietnic rządu, nadzwyczajnej komisji sej-

mowej „Przyjazne Państwo”, przeszkód dla przedsiębiorców 

nie ubywa. Jak pisze we wstępie Prezydent PKPP Lewiatan, 

Pani Henryka Bochniarz: „Nie poprawił się sposób stanowie-

nia prawa, tryb uchwalania nowych przepisów jest zbyt po-

śpieszny i uniemożliwia rzetelną ocenę merytoryczną i praw-

ną poszczególnych zapisów. Z porównań międzynarodowych 

wynika, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej 

w Polsce nadal należą do najtrudniejszych w Europie. Przed-

siębiorcy ponoszą szczególnie wysokie koszty związane z reje-

stracją i upadłością firmy, realizacją obowiązków podatko-

wych, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozstrzy-

ganiem sporów i dochodzeniem należności, realizacją inwe-

stycji budowlanych”.  

 Szczegółową listę 367 utrudnień z jakimi spotykają się 

przedsiębiorcy Czarna lista wymienia na 156 stronach, 

w podziale na różne dziedziny,  jak bariery podatkowe, wyni-

kające ze stosunków pracy, w obszarze HR, bariery w wyko-

rzystaniu funduszy strukturalnych i szereg innych.  

 Jeśli chodzi o bariery podatkowe, raport zwraca uwagę, 

że choć w 2010r. rząd dokonał blisko 40 nowelizacji ustaw 

podatkowych, liczba barier podatkowych nie została w ich 

Biurokratycznych barier nie ubywa 

wyniku ograniczona, a nawet uległa wydłużeniu. Wprowa-

dzając podwyżkę VAT ze względu na sytuację finansów pu-

blicznych, nie wykorzystano jej do ujednolicenia stawek tego 

podatku. W efekcie przedsiębiorcy ponieśli wysokie koszty 

operacji bez korzyści w postaci uproszczenia systemu. Jako 

porażkę raport ocenia również sposób wprowadzenia 

„jednego okienka”, a to ze względu na brak spójnego systemu 

informatycznego pomiędzy urzędami (bariera nr 205)1.  

 Raport jest efektem żmudnej pracy, w wyniku której nie 

tylko zdiagnozowano bariery, ale określono ich prawne lub 

faktyczne przyczyny i zaproponowane konkretne środki za-

radcze. Większość z opisanych przeszkód to głównie zbyt 

restrykcyjne lub zbyt szczegółowe przepisy, lub czasem ich 

brak, np. w nowych dziedzinach gospodarki, jak handel emi-

sjami CO2. Przyczyną barier może być też niedostosowanie 

przepisów do szybko następujących zmian w dziedzinie 

informatyki. 

 Na przykład, bariera nr 57 mówi o przepisach, które 

nakładają na pracodawcę obowiązek archiwizacji i przecho-

wywania (w formie tradycyjnych teczek) dokumentacji pra-

cowniczej w szczegółowo określonych warunkach, przez 

okres 50 lat. Spełnienie tego obowiązku pociąga za sobą wy-

sokie koszty i utrudnienia lokalowe, natomiast niedopełnie-

nie go pociąga za sobą sankcję w postaci grzywny w wysoko-

ści od 1.000 do 30.000 zł. Te archaiczne przepisy ewidentnie 

nie nadążają za postępem technologicznym, dlatego rozwią-

zaniem jest zmiana przepisów tak, aby umożliwić archiwiza-

cję dokumentacji pracowniczej w formie zapisu na nośnikach 

elektronicznych. To tylko jeden przykład z długiej listy utrud-

nień, gdzie rozwiązanie wydaje się oczywiste, a jednak zmia-

ny nie są wdrażane. Biurokracja trzyma się mocno. 

 Raport dostrzega również pewne pozytywne zmiany - 

ułatwienie dla przedsiębiorców w postaci możliwości wysta-

wiania faktur VAT w wersji elektronicznej, postęp we wdra-

żaniu e-administracji, czy zastąpienie zaświadczeń oświad-

czeniami2. Jest to jednak niewiele w porównaniu z liczbą 

1 O sprawie „jednego okienka” i planowanym przez Ministerstwo Gospodarki. uruchomieniu od 1 lipca 2011r Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej (CEIGD) pisaliśmy w biuletynie Nr 4 (70)2011 w artykule nt. przeglądu Karty Małych Przedsiębiorstw.  
2 20 kwietnia 2011r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę deregulacyjną o ograniczaniu barier administracyjnych.  Dzięki niej ponad 200 

obecnie wymaganych zaświadczeń zastąpią oświadczenia.  
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i ciężarem gatunkowym stwierdzonych barier, przewlekłością 

i nieprzewidywalnością procedur administracyjnych. 

 Czarna lista barier to pasjonująca lektura spisu utrud-

nień, o które rozbija się przedsiębiorczość polskich firm, 

a z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Z raportem 

powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca i osoba planują-

ca założenie firmy. Zgromadzone w raporcie 367 barier ma 

ogromny wpływ na swobodę i efekty działalności gospodar-

czej przedsiębiorstw. W skali kraju oznaczają ogromną stratę 

czasu i energii przedsiębiorców. W rezultacie, traci na tym 

gospodarka, tracimy na tym wszyscy.  

(AF) 

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 rozszerzenia listy możliwych do wdrożenia postaci 

technologii o nieopatentowaną wiedzę techniczną. 

 Wnioski złożone przed terminem zamknięcia naboru 

wniosków, a przed wejściem w życie ustawy nie zostaną roz-

patrzone. Wznowienie naboru wniosków oraz udostępnienie 

nowych wersji dokumentów aplikacyjnych spodziewane jest 

po wejściu w życie nowelizacji ustawy. Termin wznowienia 

naboru zostanie ogłoszony z dwutygodniowym wyprzedze-

niem. 

 Więcej informacji na stronie www.bgk.com.pl oraz 

w Punkcie Konsultacyjnym przy Fundacji Rozwoju Przedsię-

biorczości w Łodzi (42 630 36 67 wew. 10). 

(ŁK) 

Na podstawie: http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-

technologicznego 

Z 
 dniem 15 kwietnia 2011r. Bank Gospodarstwa Krajo-

wego zamknął czasowo nabór wniosków w konkursie 

o Kredyt Technologiczny ogłoszonym w październiku 

ubiegłego roku. Jest to związane ze zmianą ustawy o niektó-

rych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia   

30 maja 2008r. Nowelizacja ustawy przyjęta przez Sejm 

18 marca 2011r. wprowadza szereg zmian w zasadach przy-

znawania kredytu technologicznego i wyliczania premii tech-

nologicznej. Zmiany mają na celu zwiększenie wykorzystania 

unijnych środków na inwestycje w nowe technologie, gdyż do 

tej pory konkurs cieszył się niewielkim zainteresowaniem 

przedsiębiorców z uwagi na mało atrakcyjne zasady wylicza-

nia premii technologicznej.  

Zmiany w ustawie dotyczą: 

 uniezależnienia kwoty wypłacanej premii technolo-

gicznej od uzyskanej sprzedaży towarów lub usług 

powstałych w wyniku inwestycji, 

 wyliczania kwoty premii technologicznej od wszyst-

kich kosztów kwalifikowanych, a nie jak dotychczas 

od kwoty kredytu, 

 rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych 

o, m.in., zakup gruntu (do 10% wydatków kwalifiko-

wanych), budowę budynków, koszty usług dorad-

czych, 

Nowe zasady wyliczania premii technologicznej w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny. 

Foto: http://pkpplewiatan.pl/dla_mediow/fotogaleria 

Tyle zostało z „jednego okienka” Pełna wersja Czarnej listy barier 2011: 

http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_03/clb2011_prev.pdf 

http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego
http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_03/clb2011_prev.pdf
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Nowe kompetencje dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi  

1  marca 2011r. weszły w życie zmiany dwóch rozporzą-

dzeń wykonawczych dotyczących indywidualnych 

interpretacji prawa, które poszerzają katalog organów 

upoważnionych do załatwiania wniosków interpretacyjnych.  

 W zastępstwie ministra finansów do wydawania wspo-

mnianych wniosków upoważnienie otrzymało pięciu dyrekto-

rów izb skarbowych z Bydgoszczy, Katowic, Poznania, War-

szawy oraz Łodzi. Nowe regulacje upoważniają dyrektora 

Izby Skarbowej w Łodzi do załatwiania wniosków osób mają-

cych siedzibę lub zamieszkujących województwa: lubelskie, 

łódzkie, opolskie i świętokrzyskie. 

 Poszerzenie katalogu organów upoważnionych do zała-

twiania wniosków spowodowało zmianę wzoru wniosku 

o wydanie interpretacji oraz sposobu uiszczenia opłaty. 

W nowym wzorze uzupełnione zostały dane o nowy organ 

interpretacyjny. Dodatkowo w formularzu znajdzie się miej-

sce na ujawnienie danych pełnomocnika do doręczeń lub 

przedstawiciela, w przypadku, gdy wnioskodawca działa 

poprzez przedstawiciela lub pełnomocnika. 

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 

2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wyda-

wania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 258, 

poz. 298 z 16 marca 2011r.). 

(AP) 

Nowy system informacji gospodarczej – Beck KRS 

W 
ydawnictwo C. H. Beck uruchomiło najnowszy 

serwis gospodarczy – bazę podmiotów zarejestro-

wanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Serwis 

zawiera  informacje o wszystkich podmiotach wpisanych do 

KRS (prawie 240 tys. spółek), a także udostępnione publicz-

nie dane o podmiotach wpisanych do Rejestru Stowarzyszeń 

(prawie 100 tys.).  

 Wprawdzie dostęp do danych jest odpłatny, lecz daje 

przedsiębiorcy możliwość sprawdzenia istotnych informacji 

o podmiocie, z którym potencjalnie chce rozpocząć współpra-

cę. Jako jedyny program, Beck KRS oferuje dostęp do doku-

mentów w formie pełnego odpisu z KRS wraz z historią 

zmian oraz aktualnym stanem wszystkich danych. Użytkow-

nik serwisu, w ramach opłaty abonamentowej, otrzymuje 

również dostęp do wszystkich sprawozdań spółek opubliko-

wanych w Monitorze B od 2001r. 

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 Ponadto, system Beck KRS zawiera prawie 3 mln 

powiązań między osobami a podmiotami, z czego ponad po-

łowa to powiązania aktywne, dotyczące aktualnie pełnionych 

funkcji. Dzięki tym informacjom istnieje możliwość szybkie-

go sprawdzenia informacji kto, gdzie i jakie funkcje sprawuje. 

Dostępne są również powiązania wzajemne między podmio-

tami, np. powiązania kapitałowe, czy też informacje o prze-

kształceniach. 

 Serwis posiada specjalną zakładkę „Statystyki” umożli-

wiającą użytkownikowi sprawdzenie daty ostatniej aktualiza-

cji danych. Dzięki inteligentnej wyszukiwarce można łatwo 

dotrzeć do danych osób i firm, nawet jeśli zmieniała się jej 

nazwa.  

Więcej informacji: www.beckkrs.pl 

Na podstawie: Michał Kołtuniak, „Nowy serwis z danymi KRS”, 

Rzeczpospolita, 4 kwietnia 2011r. 

(AP) 

P 
olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza 

do obejrzenia w serwisie internetowym YouTube pro-

gramu Eurofundusze ekstra w całości poświęconego 

międzynarodowej wystawie EXPO 2010 w Szanghaju  

Film dostępny jest na kanale PARP:  

http://www.youtube.com/watch?v=UdxYuK3fiik  

EXPO 2010 w Szanghaju 

http://www.beckkrs.pl
http://www.youtube.com/watch?v=UdxYuK3fiik
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KONFERENCJE, SEMINARIA,  SZKOLENIA 

9  maja 2011r. rusza kolejna, już piąta, edycja projektu 

Finance Week organizowanego przez Studenckie Koło 

Naukowe Progress. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń 

i warsztatów skierowany do studentów pragnących podnieść 

swoje kwalifikacje, a jednocześnie zdobyć doświadczenie już 

na studiach. Dzięki projektowi Progress łączy środowisko 

akademickie z biznesowym oraz umożliwia bezpośredni kon-

takt pracodawcom z przyszłymi pracownikami.  

 Od 9 do 13 maja 2011r. na Wydziale Ekonomiczno – 

Socjologicznym oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Łódzkiego zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach 

5 bloków tematycznych: 

 Zostań rekinem giełdowym - szkolenia z zakresu  
rynku kapitałowego, 

 Potrzeba źródłem sukcesu - szkolenia z zakresu  
marketingu, 

 Pieniądz rządzi światem - szkolenia z zakresu szeroko 
pojętych finansów  i bankowości, 

 Własna firma - szkolenia z zakresu działalności 
gospodarczej od A do Z, 

 Zainwestuj w siebie - szkolenia z zakresu umiejętności 
miękkich. 

 Ponadto, odbędą się spotkania 

z założycielem mBanku, Panem Sła-

womirem Lachowskim oraz Panem 

Andrzejem Batko, psychologiem 

i trenerem biznesu.  

W programie także konkursy dla 

uczestników. 

Autor: Magdalena Kuśmierska, SKN 

Progress  

S 
tudenckie Koło Naukowe 

Progress to jedna z najstar-

szych i największych organi-

zacji studenckich Uniwersytetu 

Łódzkiego. Już od 18 lat SKN  

Progress stara się przekazywać 

studentom wartości, które mają 

kluczowe znaczenie we współcze-

snym biznesie. Promuje przede 

wszystkim idee studenckiej przed-

siębiorczości i postawy otwartości 

na doświadczenie. 

 Koło działa przy Instytucie Finansów, Bankowości 

i Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, ale 

zasięg jego działalności wykracza daleko poza mury katedry 

i wydziału, natomiast projekty coraz częściej mają zasięg 

ogólnopolski. Obecnie do organizacji należą 62 osoby.  

W roku akademickim 2010/2011 w SKN Progress realizuje 

następujące projekty: 

 Studencki Fundusz Inwestycji 

 Progress Accounting Competition 

 Magazyn Studencki Forward 

 Forward Licealisty 

 Finance Week 

 Cykl szkoleń z doradztwa finan-
sowego 

 Uniwersytet Łódzki dla dzieci 

Studenckie Koło Naukowe PROGRESS  

Finance Week 

Miło nam przypomnieć, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości od wielu lat współpracuje ze Studenckim 
Kołem Naukowym PROGRESS i wspiera jego działalność. W obecnym  

wydarzeniu, piątej edycji projektu FINANCE WEEK, jesteśmy partnerem organizacyjnym. 

Więcej informacji o SKN Progress na stronie www.progress.org.pl  
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KONFERENCJE, SEMINARIA 

K 
rajowa Izba Gospodarcza wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na pierwsze 

Forum Młodych Przedsiębiorców. Młodzi Innowacyjni 

pod hasłem  

NIE PRZESZKADZAĆ! 

1 czerwca 2011r. w Centrum Nauki Kopernik, Warszawa. 

Forum ma na celu stworzenie młodym, odważnym przedsiębiorcom i kandydatom na przedsiębiorców możliwości wyrażenia uwag i opinii 

dotyczących  

 przestrzeni finansowej, gospodarczej i społecznej, w której działają,  

 problemów jakie napotykają i działań niezbędnych, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju gospodarczego i wdrażania nowych 

rozwiązań. 

Forum przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą poprzez innowacyjne dzia-

łania osiągnąć sukces w biznesie. Będzie ono okazją nie tylko do zabrania głosu 

w dyskusji i skorzystania z porad ekspertów, ale także do skonfrontowania po-

glądów z przedstawicielami środowisk nauki, polityki i biznesu. 

Więcej informacji: http://www.minnowacyjni.pl/ 

M 
arszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na konferencję pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  

Krajowej Izby Gospodarczej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim 

 

25 maja 2011r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym  

im. Alcide de Gasperi w Łodzi.  

Więcej informacji: http://www.biznes.lodzkie.pl 

M 
arszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na konferencję  

Innowacje na rzecz regionu łódzkiego 

9 czerwca 2011r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi w Łodzi. 

Celem konferencji jest ukazanie roli innowacyjnych gałęzi przemysłu w procesie rozwoju potencjału gospodarki regionu łódzkiego.  

Do współpracy w organizacji konferencji zaproszone zostały łódzkie uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki medyczne, Polskie  

Towarzystwo Ekonomiczne, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, Izba Celna 

w Łodzi i inne instytucje. 

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele przemysłu, instytucji nauko-

wych i  naukowo-badawczych z regionu łódzkiego wdrażających innowacyjne rozwiązania. 

Więcej informacji: http://www.lodzkie.pl 

F 
undacja Sendzimira, organizator Letniej Akademii Wyzwania zrównoważonego rozwoju zaprasza firmy 

do udziału w projekcie  

Zrównoważony biznes 

w dniach 18-22 lipca 2011r. w Łodzi. 

Podczas realizacji projektu studenci Letniej Akademii dokonują analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa z punk-

tu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju, proponują rozwiązania problemów zgłoszonych przez firmy, wypracowują propozycje nowych 

działań i rozwiązań w oparciu o aktualna wiedzę i praktyczne przykłady z innych firm, również z zagranicy. 

Projekt Zrównoważony biznes został wybrany w konkursie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2010r. jako jeden 

z 5 najlepszych w Polsce przykładów współpracy organizacji pozarządowych z partnerami biznesowymi. 

Więcej informacji: http://www.sendzimir.org.pl/zrownowazony_biznes  

http://www.lodzkie.pl/
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ZAPROSILI NAS 

W 
ydział Studiów Politologicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na  

uroczystość z okazji 20-lecia współpracy między Łodzią i Lyonem 

6 maja 2011r.  

 

W programie uroczystości przewidziane jest wręczenie medali akademickich za współpracę uczelni łódzkich z uczelniami  

lyońskimi oraz dyskusja na temat kształcenia menedżerów dla potrzeb firm międzynarodowych, instytucji lokalnych i regional-

nych, z udziałem absolwentów Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA i przedstawicieli firm francuskich działają-

cych w Polsce. 

 

Nowożeńcom serdecznie gratulujemy! 

Z radością informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2011r.  

współpracownik Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości  

i redaktor naszego Biuletynu w latach 2000-2002,  

Pan dr Błażej Rychlik wstąpił w związek małżeński  

z Panią Agnieszką Bogucką. 

Foto: Grzegorz Gałasiński, Dziennik Łódzki 21 kwietnia 2011r.  
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M 
arszałek Województwa Łódzkiego na ogólnopolską konferencję  

Biotechnologia dla regionów 

10 maja 2011r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym  

im. Alcide de Gasperi w Łodzi. 

Celem konferencji jest przedstawienie stanu rozwoju bio- i nanotechnologii, a także innych innowacyjnych branż w Polsce, jak 

również ukazanie ich roli w procesie rozwoju potencjału gospodarczego regionów. Podczas konferencji planowane jest podpisa-

nie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Polskiego Konsorcjum Bioregionów. 

Więcej informacji: http://www.lodzkie.pl 

W 
yższa Szkoła Informatyki w Łodzi na konferencję  

Student, absolwent na rynku pracy 

11 maja 2011r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. 

Celem konferencji jest spotkanie przedstawicieli kadry dydaktycznej uczelni i studentów 

z pracodawcami, przy udziale służb zatrudnienia i Akademickich Biur Karier oraz prze-

dyskutowanie wymagań stawianych przez rynek pracy, wagi praktycznych elementów 

nauczania zawodowego i kształcenia umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. 

Więcej informacji: http://wsinf.edu.pl/ 

ZAPROSILI NAS 

G 
oogle Polska, PKPP Lewiatan i The Boston Consulting Group na konferencję z okazji publikacji raportu The Bo-

ston Consulting Group o wpływie Internetu na polską gospodarkę 

Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki 

11 maja 2011r. w Warszawie. 

http://www.lodzkie.pl/
http://wsinf.edu.pl/
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K 
omitet Organizacyjny – Rada Patronacka pod honorowym przewodnic-

twem Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na 

 

III Europejski Kongres Gospodarczy 

w dniach 16-18 maja 2011r. w Katowicach. 

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 (European Economic Congress - EEC), 

jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowej, odbywa 

się w tym roku w przededniu przejęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej.  

Wiodącym tematem tegorocznej edycji Kongresu jest konkurencyjna gospodarka 

Europy.  

 

Więcej informacji: www.eec2011.eu  

ZAPROSILI NAS 

P 
olska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan na doroczną 

Galę Nagród Lewiatana 

18 maja 2011r. w Warszawie.  

Podczas Gali zostaną wręczone nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego, im. Władysława Grabskiego oraz Nagrody Specjalne 

Zarządu PKPP Lewiatan. 

Więcej informacji: http://pkpplewiatan.pl/kalendarium/2011/0/2/gala_nagrod_lewiatana_warszawa 

http://www.eec2011.eu/
http://pkpplewiatan.pl/kalendarium/2011/0/2/gala_nagrod_lewiatana_warszawa


14  

Biuletyn Informacyjny  Nr 5 (71) 2011 

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network 

 

TARGI, GIEŁDY, MISJE 

KONKURSY 

M 
inisterstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z  Ministerstwem Gospodarki i Naczelną Organizacją Techniczną 

 ogłosiło  

XXXIX edycję 

Ogólnopolskiego Konkursu poprawy warunków pracy 

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz roz-

wiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz 

ochrony człowieka w środowisku pracy poprzez doskonalenie stosowanych lub wprowadza-

nie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, 

urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych.  

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w dwóch kategoriach:  

 rozwiązania techniczne i organizacyjne (do 31 maja 2011r.) 

 prace naukowo-badawcze (do 30 czerwca 2011r.). 

Więcej informacji: http://www.ciop.pl/647.html 

P 
olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w I edycji Konkursu  

Kreowanie jutra! 

pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. 

Kreowanie jutra! to konkurs dla autorów nowatorskich pomysłów i racjonalizatorskich roz-

wiązań, które usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i urzędów. 

Konkurs jest skierowany również do pracodawców stwarzających otoczenie sprzyjające roz-

wojowi kreatywności swoich pracowników. 

Nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach: 

 kreatywny pracownik (nagrody pieniężne) 

 pracodawca sprzyjający kreatywności (statuetka i dyplomy). 

Termin składania prac konkursowych: 20 maja 2011r. 

Więcej informacji: http://www.ppp.pi.gov.pl/ppp/chapter_95418.asp 

W 
ydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP (WPHI) w Moskwie oraz Polska  

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapraszają polskich przedsiębiorców 

do udziału w 

XIX Międzynarodowej Wystawie Specjalistycznej  

BUDOWNICTWO 2011 

w dniach 14-16 września 2011r. we Władywostoku 

Udział w wystawie we współpracy z WPHI i PARP umożliwi polskim firmom: 

 bezpłatną prezentację materiałów informacyjnych, 

 udział w indywidualnych spotkaniach biznesowych z partnerami z Rosji i innych krajów. 

Więcej informacji: http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/misja-polskich-firm-na-xix-miedzynarodowa-

wystawe-specjalistyczna-budownictwo-2011-we-wladywostoku.html 

http://www.ciop.pl/647.html
http://www.ppp.pi.gov.pl/ppp/chapter_95418.asp
http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/misja-polskich-firm-na-xix-miedzynarodowa-wystawe-specjalistyczna-budownictwo-2011-we-wladywostoku.html
http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/misja-polskich-firm-na-xix-miedzynarodowa-wystawe-specjalistyczna-budownictwo-2011-we-wladywostoku.html
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OFERTY KOOPERACJI 

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 (ID) profilu. Jednocześnie zachęcamy do zgłoszenia własnej oferty. Formularz jest dostępny na 

stronie internetowej FRP w dziale EEN (Biuletyn FRP). 

1. 20110419048 Włoska firma z Sycylii specjalizują-
ca się w oprogramowaniu do stero-
wania systemami irygacyjnymi po-
szukuje partnerów handlowych do 
promocji i dystrybucji. Idealnym 
partnerem byłby duży sprzedawca 
lub producent akcesoriów do na-
wadniania. 

2. 20091111007 Łotewska firma zajmująca się 
ręczną produkcją ceramiki poszuku-
je partnerów handlowych. 

3. 20091110006 Łotewska firma produkująca mate-
riały do izolacji akustycznej poszu-
kuje partnerów handlowych. 

4. 20091109007 Łotewska firma zajmująca się 
ręczną produkcją wyrobów z papie-
ru, tektury i tekstyliów poszukuje 
partnerów handlowych. 

5. 20091016021 Łotewska firma produkująca muszle 
toaletowe, bidety i wanny poszukuje 
partnerów handlowych. 

6. 20091016011 Łotewska firma poligraficzna spe-
cjalizująca się w druku cyfrowym na 
papierze, szkle, metalu, drewnie 
i  tekstyliach oferuje usługi podwy-
konawstwa. 

7. 20090723008 Łotewski producent nawozu na 
bazie mułu poszukuje partnerów 
handlowych. 

8. 20090716003 Łotewska firma produkująca skrzyn-
ki plastikowe, szklane oraz prowa-
dząca recykling polimerów oferuje 
usługi podwykonawstwa. 

9. 20101006032 Łotewska firma zajmująca się pro-
jektowaniem i produkcją wysokiej 
jakości odzieży damskiej poszukuje 
partnerów handlowych. 

10. 20101006041 Łotewska firma produkująca ekolo-
gicznie czysty kompost poszukuje 
partnerów handlowych. 

11. 20101109038 Łotewska firma zajmująca się pro-
dukcją wyposażenia wystawowego 
poszukuje partnerów handlowych 
i oferuje usługi podwykonawstwa. 

12. 20101221004 Łotewska firma zajmująca się pro-
dukcją drewnianych elementów 
ogródków jordanowskich i budyn-
ków gospodarczych poszukuje 
partnerów handlowych. 

13. 20110222009 Łotewska firma zajmująca się pro-
jektowaniem i budową parków dla 
deskorolkarzy poszukuje partnerów 
handlowych i dystrybutorów. 

14. 20110318009 Łotewska firma oferująca systemy 
oszczędnego zużycia energii (EMS 
– energy monitoring systems) oraz 
ekologicznego budownictwa (BMS 
– building management systems) 
poszukuje partnerów handlowych. 

15. 20110318034 Łotewska firma z branży poligra-
ficznej poszukuje partnerów han-
dlowych. 

16. 20110331022 Łotewska firma zajmująca się ob-
róbką drewna (usługi tartaczne 
i stolarskie) poszukuje partnerów 
handlowych i oferuje usługi podwy-
konawstwa. 

17. 20091030035 Chorwacka firma konsultingowa 
oferuje swoje usługi (biznesplany, 
studia inwestycyjne, pomoc praw-
na) potencjalnym klientom. 

18. 20091030034 Chorwacka firma specjalizująca się 
w usługach wspierających realiza-
cję projektów architektonicznych 
i inżynierskich oferuje usługi pod-
wykonawstwa dla projektów w 
Chorwacji, Europie Południowo-
Wschodniej i na świecie. 

19. 20091030010 Chorwacki przedsiębiorca opaten-
tował nowy model rolki do bram 
i drzwi przesuwnych. Poszukuje 
partnerów handlowych, do joint 
venture i licencjobiorców. 
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Ś 
więta, Święta i po Świętach, Wielkanoc już za nami. 

Tuż przed Świętami, 22 kwietnia, w Wielki Piątek, 

przypadał Światowy Dzień Ziemi.  W ferworze wielka-

nocnych przygotowań dzień ten minął prawie niezau-

ważony i przez to nie sprzyjał sprzątaniu Ziemi i budzeniu 

świadomości ekologicznej. Za to świeża zieleń, jak co roku, 

podjęła próbę choćby częściowego zarośnięcia dzikich wysy-

pisk śmieci. Od razu zrobiło się milej. 

 Zaraz po Świętach, 26 kwietnia, obchodziliśmy Świato-

wy Dzień Własności Intelektualnej. Kwestia ochrony własno-

ści intelektualnej jest dla nas w Fundacji szczególnie ważna 

i był jej poświęcony jeden z naszych projektów, FORUM 

Przedsiębiorczości (więcej informacji na naszej stronie inter-

netowej).   

 Warto wspomnieć jeszcze 12 kwietnia, Dzień Lotnictwa 

i Kosmonautyki, z okazji podwójnej rocznicy. 50 lat temu 

człowiek po raz pierwszy poleciał w kosmos. Był to radziecki 

kosmonauta, Jurij Gagarin, ten sam, którego córka zastrzegła 

właśnie markę Gagarin. 20 lat później, 12 kwietnia 1981r. 

wystartował po raz pierwszy amerykański prom kosmiczny 

Columbia.  

A co w maju? Jakie ważne święta przynosi maj? 

Pytanie jest retoryczne i odpowiedź zna każdy. Początek maja 

to cały łańcuch świąt, nawet jeśli nie o wszystkich pamięta-

my: 

1 maja – Święto Pracy, 

2 maja – Dzień Flagi RP, 

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja i Światowy Dzień 

Wolności Prasy, 

5 maja – Dzień Europy, na pamiątkę utworzenia 5 maja 

1949r. Rady Europy, 

8 maja – Dzień Zwycięstwa – kapitulacja hitlerowskich 

Niemiec i zakończenie II wojny światowej, 

9 maja – Dzień Unii Europejskiej, który upamiętnia rocz-

nicę przedstawienia w 1950r. Planu Schumana zapowiada-

jącego utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

 Są jeszcze w maju, oczywiście, inne święta i o różnym 

ciężarze gatunkowym. Trudno wymienić wszystkich, którzy 

mają okazje do świętowania - 4 maja to święto strażaków 

i kominiarzy pod wspólnym patronatem św. Floriana,  a 15 

maja - polski Dzień Niezapominajki. 17 maja to Światowy 

Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, który w tym roku 

w Polsce obchodzony jest pod hasłem Przeciwdziałania wy-

kluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych. 

 W maju łodzianie mają tradycyjne Dni Łodzi, które 

w tym roku odbędą się w dniach 13-15 maja i będą połączone 

z Nocą Muzeów i 5. urodzinami Manufaktury. 

 Jest jeszcze jedna znacząca okoliczność warta przypo-

mnienia. 1 maja 2004r. Polska dołączyła do Unii Europej-

skiej. Dziś fakt naszego członkostwa w Unii jest tak oczywi-

sty, że nawet tej rocznicy nie przypominamy i ani się nią spe-

cjalnie nie ekscytujemy. Po prostu „oczywista oczywistość”. 

A może jednak warto poświęcić chwilę refleksji tej rocznicy? 

Przecież 7 lat temu to było dla nas takie ważne i duma nas 

rozpierała, że zamiast, w charakterze ubogiego krewnego 

czekać w przedpokoju, weszliśmy na salony.  Jak wiele się 

zmieniło od tego dnia? Czy pamiętamy to wspaniałe uczucie, 

gdy przekraczaliśmy granice bez upokarzających kontroli 

i wielogodzinnego oczekiwania w długiej kolejce? Potem 

masowa emigracja, ponad milion Polaków wyjechało szukać 

dla siebie lepszego miejsca na Ziemi. 

 A dziś? Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Euro-

pejskiej, choć czasem ze sporą dozą sceptycyzmu. Oczywiście, 

pozwalamy sobie na krytykę unijnych decyzji i brukselskiej  

biurokracji, ale to jest krytyka „od wewnątrz” i nie wyobraża-

my sobie innej sytuacji. Od 1 lipca 2011r. Polska na pół roku 

obejmie przewodnictwo Unii. Będzie to ważny sprawdzian 

naszej odpowiedzialności i rozwagi w skomplikowanej sytu-

acji międzynarodowej. Bardzo chcemy, by była to udana pre-

zydencja, bez skandali i wewnętrznych konfliktów, jak to 

miało miejsce w Czechach, a obecnie dzieje się na Węgrzech. 

Trzymamy kciuki za nasz rząd i polityków, by prezydencja 

Polski wypadła dobrze, po prostu godnie. 

Anna Frontczak 

FELIETON 

Foto: http://sxc.hu/ 

Nie tylko 1 Maja 
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K 
siążki prezentujemy zazwyczaj w dziale Bibliote-

ka Fundacji, jednak książka „Negocjacje w afory-

zmach i cytatach” nie mieści się w „kanonie” 

zwykłych nowości naszej Biblioteki, pośród po-

radników, analiz i pozycji stricte naukowych.  

 Ta niezwykła książka to prawdziwa skarbnica mądrości 

na temat negocjacji i sztuki kompromisu zawartej w afory-

zmach i cytatach. Doktor Maciej Stalmaszczyk, wybitny spe-

cjalista w dziedzinie negocjacji, współpracujący z Fundacją 

od początku jej istnienia jako członek Rady Fundacji i znako-

mity wykładowca, zgromadził obszerny zbiór złotych myśli 

autorów od starożytności po czasy współczesne oraz przysło-

wia, które, jak wiadomo, są mądrością narodów. „Negocjacje 

w aforyzmach i cytatach” to wspaniały owoc pracy Mistrza, 

zawierający w zwięzłej formie kwintesencję wiedzy na temat 

negocjacji.  

Oto kilka przykładów z bogatego zbioru: 

W biznesie nie otrzymujesz tego, na co zasługujesz, ale  

to co potrafisz wynegocjować. 

(Ch. L. Karrass ) 

Nigdy nie negocjujmy ze strachu, ale też nigdy nie  

bójmy się negocjować 

(John F. Kennedy) 

Większość z nas nie dostrzega okazji dopóki nie zobaczy, 

jak to się sprawdza u konkurencji. 

(Jay Muenfeld) 

W negocjacjach liczy się dobre przygotowanie, w jazzie 

wystarczy improwizacja. 

(własny aforyzm Autora) 

 Nie sposób przytoczyć wszystkich aforyzmów i cytatów, 

dlatego zachęcamy do sięgnięcia po książkę, jej lektura to 

prawdziwa przyjemność. 

 Autorowi serdecznie gratulujemy, zaś naszych Czytelni-

ków zachęcamy do lektury i wykorzystania w praktyce zebra-

nych w książce mądrości. My, ze swej strony, będziemy, za 

zgodą Mistrza, oprawiać każdy nowy numer Biuletynu Fun-

dacji cytatem z Jego zbioru (patrz str. 1). 

Maciej Stalmaszczyk, Negocjacje w aforyzmach i cytatach, 

Piktor, Łódź 2011 

(AF) 

NEGOCJACJE W AFORYZMACH I CYTATACH 
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 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, 

zarządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Bezpośredni dostęp 

do katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie. 

Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy.  

Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011 

Gospodarka oparta na wiedzy, obecna także na poziomie regionalnym, wyznacza dziś nowe reguły funkcjonowania pod-

miotów gospodarczych i rynku. Wartości i zasoby niematerialne stanowią dziś podstawową determinantę rozwoju. (…)   

Kluczowym zasobem jest obecnie wiedza, co oznacza bezprecedensowy w historii gospodarczej wzrost znaczenia człowieka 

postrzeganego już dziś nie tylko jako zasób pracy, ale jako wartość dla organizacji – kapitał ludzki. Człowiek jest bowiem 

pierwotnym źródłem wiedzy i zarazem jej nośnikiem. Wiedza należy więc do zasobów strategicznych, determinujących 

rozwój nie tylko przedsiębiorstw, ale także krajów, regionów i miast. (...) 

Książka dotyczy zagadnień ściśle związanych z teorią i praktyką wykorzystywania wiedzy, innowacji i korporacji transnaro-

dowych jako czynnika determinującego rozwój w ujęciu regionalnym. Jej układ logiczny określają trzy bloki tematyczne:  

Region wiedzy – ma za zadanie wprowadzić czytelnika w kontekst teoretycznych rozważań na temat wiedzy i kapitału ludz-

kiego w regionach oraz wskazać ich znaczenie w polityce regionalnej.  

Region innowacyjny – koncentruje się na identyfikacji regionalnych mechanizmów w rozwoju procesów innowacji. Odpo-

wiada na zapotrzebowanie praktyki w zakresie regionalnej polityki innowacyjności, która zajmuje dziś szczególne miejsce 

w polityce rozwoju polskich regionów.  

Region w gospodarce globalnej – wskazuje, w jaki sposób środowiska lokalne i regionalne mogą wykorzystywać proces 

globalizacji, nie ulegając marginalizacji i unifikacji, wzmacniając swoje znaczenie i pozycję konkurencyjną.  

Skuteczność realizacji regionalnej polityki rozwoju zależy dziś przede wszystkim od wiedzy, kompetencji i świadomości 

aktorów biorących udział w określaniu jej priorytetów i ich determinacji w fazie wdrażania. Stąd wiedza przedstawiona 

w podręczniku ma charakter edukacyjny i porządkujący, ale nade wszystko służy stosowaniu dobrej praktyki gospodarczej 

w sferze publicznej.  

Wiedza ta prezentowana jest z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i zarządczej. Adresowana jest zarówno do prak-

tyków, jak i teoretyków zajmujących się problemami zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. 

(AF)                    (z Wprowadzenia) 

 

 

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 

BIBLIOTEKA FUNDACJI 


