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Aktualność dokumentów
składanych przez wykonawcę
w trakcie postępowania
przetargowego
Tomasz Glinkowski
Wstęp
Przed nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych dokonaną 28 lipca 2016
roku (ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.
o mianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.2016.1020 z dnia 2016.07.13 dalej PZP
lub Ustawa PZP) nie było wątpliwości
w zakresie aktualności dokumentów. Wykonawcy wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składali zastaw wymaganych dokumentów, które
musiały potwierdzać stan na dzień składania
ofert. W szczególności wynikało to bezpośrednio z brzmienia art. 26 ust 2a oraz pośrednio z art. 26 ust 3 PZP.
Wraz z nowelizacją ustawodawca uchylił
przepis art. 26 ust 2a oraz zmienił brzmienie
art. 26 ust 3 PZP, w szczególności usunął
zdanie: Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
Nowelizacja wprowadziła niejako dwuetapowość w zakresie składania dokumentów
tj. najpierw wykonawcy składają oferty lub
wnioski wraz z oświadczeniem (w zamówieniach o wartości powyżej kwot określonych
na podstawie art. 11 ust 8 PZP oświadczenie
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przybiera formę jednolitego dokumentu –
JEDZ), a następnie wykonawca, którego
oferta została oceniona najwyżej, składa na
wezwanie zamawiającego odpowiednie dokumenty.
W związku z powyższym, powstało zagadnienie do rozstrzygnięcia, czy dokumenty
składane na wezwanie zamawiającego powinny
wykazywać stan istniejący w chwili składania
ofert (wniosków), czy tez aktualność tych
dokumentów ocenia się według innej daty.
Stan prawny
Art. 26 ust 1 ustawy PZP w obecnym
brzmieniu, posługuje się stwierdzeniem, że
oświadczenia i dokumenty mają być aktualne
na dzień ich złożenia. Przepis ten wprost
wskazuje, że aktualność dokumentów powinna być zachowana w dniu ich złożenia. Obecna „dwuetapowa” procedura ofertowania,
gdzie najpierw wszyscy wykonawcy składają
oferty/wnioski, a dopiero po dokonaniu
oceny ofert, na wezwanie zamawiającego
wykonawca, którego oferta został oceniona
najwyżej składa pozostałe dokumenty, może
powodować wątpliwości w zakresie oceny
wyrażenia „aktualne na dzień ich złożenia”.
W mojej ocenie, ustawodawca, wskazując, że dokumenty mają być aktualne na
dzień ich złożenia komunikuje, że chodzi
o wskazanie, iż warunki udziału w postępowaniu mają być na ten dzień spełnione.
W innym przypadku zapis ustawy byłby
bezcelowy. Oznacza to, że jeżeli wskazania
co do aktualności dokumentu nie byłoby

w treści przepisu, wówczas bez wątpienia
należałoby wymagać od wykonawcy dokumentu wydanego w dowolnym dniu, ale
treścią wskazującego na spełnienie warunku
w dniu składania ofert. Jeśli jednak ustawodawca wskazał, że aktualność ma dotyczyć
chwili ich złożenia, to nie wskazał, że mają
potwierdzać warunek na dzień składania ofert.
Co więcej, w art. 26 ust 3 ustawodawca
nowelizacją z czerwca 2016 roku wykreślił
sformułowanie, że dokumenty muszą wskazywać spełnianie warunków na dzień ich
złożenia, jak również nie zastosował analogicznego wyrażenia w art. 26 ust 1 i 2. Skoro
ustawodawca postępuje zgodnie z zasadą
racjonalności, należy uznać, że poprzez
wykreślenie przedmiotowego zapisu, a jednocześnie wskazanie w art. 26 ust 1 i 2
"aktualne na dzień ich złożenia", nie był
zainteresowany tym, aby wykonawcy wykazywali warunek na dzień składania ofert.
W mojej ocenie wynika to również z faktu,
że w chwili składania ofert wykonawcy
składają jedynie dokumenty wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. Tak więc w chwili składania ofert wykonawcy powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu, jednakże
składają w tym zakresie jedynie odpowiednie
oświadczenie, nie muszą tym samym wykazywać stosownymi dokumentami, że w tym
dniu był spełniony warunek udziału w postępowaniu.
Nie przeczy temu również wskazanie
w rozporządzeniu o rodzajach dokumentów
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia

AKTUALNOŚĆ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27), wstecznej ważności niektórych
dokumentów poprzez określenie terminu od
daty składania ofert. Rozporządzenie wskazuje, że dany dokument nie może zostać
wydany wcześniej niż określony czas przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wiążąc to z brzmieniem art. 26 ust 1
lub 2 ustawy PZP należy uznać, że w rozporządzeniu ustawodawca wskazuje domniemanie jaki najstarszy dokument może potwierdzać dany warunek, ale nie wskazuje, że nie
może to być dokument wystawiony po terminie składania ofert lub wniosków.
Co więcej, duch nowelizacji ujęty w uzasadnieniu jej wprowadzenia, jak również wynikający z szeroko rozumianej treści dyrektyw zamówieniowych (2014/24/UE oraz
2014/25/UE) wskazuje, że celem nowelizacji
było odformalizowanie postępowań oraz doprowadzenie do sytuacji, w której wykonawcy podejmując decyzje o składaniu ofert/
wniosków nie muszą posiadać stosownych
dokumentów potwierdzających warunki
udziału w postępowaniu. Dopiero, gdy ich
oferta zostanie oceniona najwyżej powinni
zostać wezwani o dostarczenie dokumentów
zamawiającemu, tym samym mają możliwość ich pozyskania w odpowiednich instytucjach.
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 PZP
wyklucza się wykonawcę, jeśli nie wykazał
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ten przepis czytany w związku z art. 24

ust 12 PZP wskazuje, że warunki udziału
w postępowaniu mają być możliwe do wykazania na każdym etapie, kiedy zamawiający
ma zamiar zweryfikować ich spełnienie.
Korzystając z dobrodziejstwa art. 26 ust 2f,
zamawiający ma też możliwość sprawdzenia
ich poza terminami wynikającym z art. 26 ust
1 i 2 oraz 26 ust 3. W tej sytuacji oznacza to,
że zamawiający sam wskazuje termin, na jaki
mają być wykazane warunki spełnione przez
wykonawcę, byleby były to terminy od momentu złożenia oferty do momentu podpisania umowy. Ponadto, nowym art. 145a pkt 2
ustawodawca wskazał, że zamawiający może
rozwiązać umowę, jeżeli w chwili jej zawarcia wykonawca podlegał wykluczeniu. Ten
przepis również świadczy, że spełnianie
warunków udziału w postępowaniu nie jest
wskazane przez ustawodawcę jedynie na
dzień składania ofert.
Zdając sobie jednak sprawę z istnienia
odmiennych poglądów w tym zakresie, należy mieć na uwadze zwłaszcza wyroki KIO
366/17 oraz 707/17, w których składy orzekające stwierdziły, że warunki udziału
w postępowaniu muszą być spełnione na
dzień składania ofert, że w indywidualnej
sprawie rozstrzygnięcie może być inne,
aniżeli moje stanowisko w podobnej sprawie.
W ramach tychże orzeczeń wskazano, że
warunki udziału w postępowaniu powinny być
spełnione na dzień składania ofert, a nowelizacja jedynie pozwala na pozyskanie dokumentów w terminie późniejszym, jednak swoją
treścią powinny odwoływać się do daty składania ofert lub wniosków lub odpowiednio
wcześniejszych dat. Należy jednak krytycznie
podejść do takiego osądzenia sprawy, przede

wszystkim w związku z powyższą argumentacją, jak również poprzez pryzmat celu nowelizacji. Stan przedstawiony w wyrokach istniał
właśnie przed nowelizacją. Oznacza to, że
przed 28 lipca 2016 wykonawcy mogli pozyskiwać dokumenty później niż termin składania ofert (chodzi tu stricte o art. 26 ust 3 ustawy PZP, gdyż w innej sytuacji byłoby to
niemożliwe z uwagi na jednoetapowość ofertowania), byleby swoją treścią potwierdzały
stan istniejący w chwili składania ofert. Jeżeli
ustawodawca chciałby utrzymać taką sytuację
nie zmieniałby w tym zakresie art. 26 ust 3
oraz nie wprowadzał nowego pojęcia w art. 26
ust 1 i 2 ustawy PZP, tj. „aktualne na dzień
ich złożenia”.
Podsumowanie
Zagadnienie będące przedmiotem niniejszego artykułu ma niebagatelne znaczenie dla
istoty ofertowania w ramach ustawy PZP.
Moim zdaniem, ustawodawca w wyrażeniu
„aktualne na dzień ich złożenia” chciałby,
aby składane dokumenty swoją treścią dotyczyły daty kiedy są składane, a nie daty
składania ofert/wniosków. Odmienne podejście jest zaprzeczeniem nowelizacji PZP.
Autor: Tomasz Glinkowski - Radca prawny,
były zastępca naczelnika wydziału zamówień
publicznych JST, kontrolujący zamówienia
publiczne w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia, doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie PARP pn.
„Nowe podejście do zamówień publicznych”,
kierownik referatu wspomagania zakupów
w ENEA Operator sp. z o. o.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Pro bono
Dyżury adwokatów w Fundacji!

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości – ośrodek Enterprise Europe Network oraz Izba Adwokacka w Łodzi
zapraszają osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą do korzystania z bezpłatnych porad
prawnych, w tym również w zakresie prowadzenia działalności na rynku międzynarodowym.
W każdą środę, w godzinach 14–16 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pełnią dyżury
adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych
prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Większa ulga na działalność badawczo-rozwojową
Nowe zasady od 2018 r.
9 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej,
zmieniając tym samym przepisy o PIT i CIT dotyczące ulgi B+R1.
Działania innowacyjne przedsiębiorców znalazły ustawowe wsparcie w roku 2016 r. (ulga B+R). Przepisy dotyczące ulgi zostały zmodyfikowane w 2017 r. poprzez zwiększenie korzyści podatkowych płynących z działalności nowatorskiej. Ulga B+R umożliwia odliczenie części określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (kosztów tzw. „kwalifikowanych” mieszczących się w granicach
ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania, niezależnie od tego, że wydatki te już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją)
jako koszty uzyskania przychodów. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.
Od 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące ulgi B+R uległy kolejnej zmianie, dając możliwość szerszego zastosowania ulgi przez przedsiębiorców.
Nowe kategorie kosztów kwalifikowanych
Nowelizacja wprowadza szereg zupełnie nowych uprawnień do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, t.j:
 możliwość uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych, poniesionych w danym miesiącu, kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (w proporcji odpowiadającej czasowi wykonania usługi/prac dotyczących działalności
B+R w całości czasu przeznaczonego na wykonanie danej usługi);
 uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych nabycia sprzętu specjalistycznego niebędącego środkiem trwałym, wykorzystywanego
bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń
pomiarowych;
 zniesienie ograniczenia w kwestii zaliczania do kosztów kwalifikowanych kosztów patentowych przez ,,dużych przedsiębiorców”;
 wprowadzenie możliwości uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w
postaci kosztów prac rozwojowych (zakończonych pozytywnym wynikiem), w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają
wskazane w ustawie koszty kwalifikowane;
 możliwość skorzystania z ulgi przez podatnika prowadzącego działalność na terenie SSE, ale wyłącznie w odniesieniu do kosztów
kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia
SSE;
Uregulowana również została możliwość proporcjonalnego zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków dotyczących pracowników,
którzy poza pracą badawczo-rozwojową wykonują również czynności z nią niezwiązane.
Wysokość limitów odliczeń
Podwyższono maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu, które będą wynosić odpowiednio:
Wynagrodzenia i składki
należne od wynagrodzeń

Materiały, surowce, ekspertyzy,
usługi doradcze, korzystanie
z aparatury, odpisy
amortyzacyjne

Utrzymanie patentu, prawa
ochronnego na wzór użytkowy,
prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego

Duży przedsiębiorca

100%

100%

100%

Pozostali przedsiębiorcy
Centrum
badawczorozwojowe

1

100%

100%

100%

Mikro, mali lub
średni przedsiębiorcy

150%

150%

150%

Pozostali
przedsiębiorcy

150%

150%

100%

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, Dz. U. 2017, poz. 2201.
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Od stycznia 2018r. wszyscy przedsiębiorcy mają
możliwość odliczenia 100% poniesionych kosztów
na działalność badawczo-rozwojową. Wyróżnienie
w postaci możliwości uzyskania jeszcze wyższego
„bonusu" otrzymały przedsiębiorstwa posiadające
status centrum badawczo-rozwojowego (CBR).
Przedsiębiorstwa te mogą liczyć na wysokość odliczania nawet do 150% poniesionych kosztów.
Kategorie wielkości przedsiębiorstw
Przepisy definiujące kryteria mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajdują się w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2. Odwołują się w tym zakresie do wielkości średniorocznego zatrudnienia pracowników oraz osiągniętego rocznego obrotu netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub sumy aktywów bilansowych:

Średnioroczne zatrudnienie
Osiągnięty roczny obrót netto lub
suma aktywów w bilansie

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

˂50 pracowników

˂250 pracowników

>250 pracowników

Obrót ˂ 10 mln EUR
Aktywa ˂ 10 mln EUR

Obrót ˂ 50 mln EUR
Aktywa ˂ 43 mln EUR

Obrót > 50 mln EUR
Aktywa > 43 mln EUR

Planowana jest nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która dotknie kwestii rozliczenia ulgi badawczorozwojowej.
Korzyści dla centrów badawczo-rozwojowych (CBR)
W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego wprowadzono dodatkowe dwie kategorie kosztów kwalifikowanych (wartość amortyzacji budynków i budowli, a także wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od
podmiotów innych niż jednostki naukowe), w stosunku do których limit odliczenia również wynosi 150%. Jednakże, suma odliczonych kosztów nie będzie mogła być wyższa niż 10% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych podatnika osiągnięte w roku podatkowym.
Biorąc pod uwagę wynikające z ustawy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych kosztów uzyskania przychodów
oraz dodatkowe odliczenie z tytułu ulgi B+R, w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, możliwe będzie
odliczenie realnie aż 250% poniesionych kosztów.
Dodatkowe kategorie kosztów kwalifikowanych, wyłącznie dla centrów badawczo-rozwojowych oraz podwyższenie limitu ogólnego katalogu kosztów kwalifikowanych o 50 punktów procentowych stanowi pomoc publiczną, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1). Przekroczenie progów, o których mowa w rozporządzeniu, spowoduje konieczność notyfikacji do Komisji Europejskiej, jako że przewidziane w ww. rozporządzeniu Komisji limity pomocy znajdują swoje odzwierciedlenie w dodawanym do art. 18d ust. 3f i wynoszą dwukrotność limitów, o których mowa w ust. 3e. Udzielanie pomocy publicznej powyżej przewidzianych
limitów nie jest możliwe. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, wprowadzana preferencja podatkowa musi zawierać wyraźnie określony okres jej
obowiązywania. Na skutek tego, ulga dla centrów badawczo-rozwojowych będzie stosowana do końca okresu tzw. dostosowawczego, czyli
w praktyce do końca 2020 roku, lub do końca okresu, na który zostanie wydłużone obowiązywanie rozporządzenia Komisji Europejskiej
nr 651/2014.
Źródło:
https://home.kpmg.com/pl/pl/home
https://www.mr.gov.pl/meda/46245/ulga.pdf
Pełna treść ustawy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002201
MB

1

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807.
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Dotacje na usługi doradcze i inwestycje dla MŚP

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem generatora
wniosków do 28 lutego 2018 r.
Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup przez przedsiębiorcę proinnowacyjnych usług doradczych wspierających wdrożenie innowacji
produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym oraz realizację inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji. O dofinansowanie
mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wspierane będą projekty, których minimalna wartość kosztów kwalifikowanych
wynosi 50 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 zł, a wartość kosztów inwestycji
nie przekracza 1 000 000 zł.
Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz rodzaju wydatku.
W przypadku usług proinnowacyjnych dofinansowanie może wynieść:
 do 70% dla przedsiębiorstw, dla których całkowita wartość pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekroczyła 200 000 euro
w dowolnym okresie 3 letnim.
 50% dla pozostałych przedsiębiorców.
Maksymalny poziom dofinansowania dla inwestycji jest zgodny z mapą pomocy regionalnej1.
Usługi proinnowacyjne mogą być świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, które posiadają akredytację Ministerstwa Rozwoju. Wykonawcy usługi (maksymalnie 3 instytucje) należy wpisać we wniosek oraz muszą posiadać akredytację w zakresie usług, które przedsiębiorca
zamierza zrealizować w ramach projektu. Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup usług doradczych obejmujących m.in.:
 Analizę alternatywnych ścieżek rozwoju
 Przygotowanie modelu finansowego dla wdrażanej innowacji
 Poszukiwanie i nawiązanie współpracy z dostawcą technologii
 Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii
 Analizę ryzyka wdrożenia innowacji
 Doradztwo i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji
 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej
 Strategię marketingową dla wyrobu lub usługi
 Analiza zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji
 Udostępnienie banku danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku.
Do kosztów kwalifikowanych w zakresie inwestycji można zakwalifikować zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji, patentów, knwo-how i innych praw własności intelektualnej2.
Składane projekty są poddawane szczegółowej analizie pod kątem potrzeby realizacji projektu, zgodności z zapisami konkursu, posiadanego potencjału do wdrożenia innowacji, uzasadnienia i racjonalności wydatków.
Preferowane będą projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje3, zakładające wdrożenie dodatkowo innowacji organizacyjnej i marketingowej. Przy równej liczbie punktów pierwszeństwo będzie miał projekt wnioskodawcy, który od co najmniej 6 miesięcy jest
członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.
Firmy zainteresowane pozyskaniem dofinansowania i realizacją usług doradczych proinnowacyjnych zapraszamy do Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Jesteśmy akredytowaną instytucją otoczenia biznesu przy Ministerstwie Rozwoju, posiadamy w ofercie bardzo szeroki
zakres usług, które są kwalifikowane w ramach projektu. Ponadto zajmujemy się również przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz
rozliczaniem dotacji.
Źródło: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp-2017r
ŁK
1

Zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
Zgodnie z regulaminem konkursu
3
http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/39094/Za%C5%82.%207%20Wykaz%20Krajowych%20Inteligentnych%20Specjalizacji.pdf
2
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Zadanie publiczne pod nazwą: prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. jest finansowane
z Budżetu Państwa, środków Łodzi – Miasta na prawach
powiatu

Nieodpłatna pomoc prawna

O

d 1 stycznia 2018 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie
z Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255).
W 2018 r. Fundacja prowadzi 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w delegaturach Urzędu Miasta:

 ul. Krzemieniecka 2b,
 al. Politechniki 32, oraz
 w Zarządzie Lokali Miejskich przy pl. Barlickiego 11.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
 młodzież do 26. roku życia,
 rodziny wielodzietne,
 seniorzy powyżej 65. roku życia,
 korzystający z pomocy społecznej,
 weterani i kombatanci,
 dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 kobiety w ciąży.
Fundacja współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi, którzy od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00, a we wtorki od 13.00 do
17.00 udzielają pomocy prawnej w zakresie ubezpieczenia społecznego, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, administracyjnego, spadkowego, prawa pracy oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W 2017 roku na terenie Łodzi udzielono 6.631 porad prawnych, z czego 1.123 porad to porady udzielone przez prawników Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Stanowi to około 17% ogólnej liczby wszystkich porad prawnych udzielonych w Łodzi. Najbardziej obleganymi
punktami nieodpłatnej pomocy prawnej były punkty przy ul. Zachodniej 47 (1.642 porady), ul. Piotrkowskiej 153 (761 porad),
ul. Grota Roweckiego 30 (564 porady), ul. Kutrzeby 16 (wcześniej ul. Tybury) (639 porad), oraz przy al. Politechniki 32 (588 porad).
Z czterech punktów prowadzonych przez Fundację w ubiegłym roku największym zainteresowaniem cieszył się punkt przy ul. Piotrkowskiej 153, udzielono tam 439 porad prawnych. W punktach przy ul. Krzemienieckiej 2b i pl. Barlickiego 11 – odpowiednio 262 i 224 porad.
Natomiast w punkcie przy al. Politechniki – 198 porad prawnych. Najwięcej osób przychodziło do punktów po poradę z zakresu prawa cywilnego (ponad 40% wszystkich porad), spadkowego (ok. 9%), karnego i rzeczowego (po ok. 7%).
Więcej informacji:
http://www.frp.lodz.pl/porady_prawne
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
AK
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Jubileuszowy X Konkurs Menedżer Roku
Regionu Łódzkiego 2017 rozstrzygnięty

25

stycznia 2018r. podczas wielkiej gali w siedzibie Filharmonii Łódzkiej ogłoszono laureatów konkursu Menedżer Roku Regionu
Łódzkiego, którego organizatorami są redakcja „Dziennika Łódzkiego” i Loża Łódzka Business Centre Club.
Menedżerami Roku 2017 Regionu Łódzkiego zostali:

 w kategorii duża firma - Wiktor Napióra, menedżer z ponad 30-letnim stażem, założyciel i prezes zarządu Hurtap SA z siedzibą w Łęczycy,
 - w kategorii średnia firma - Zbigniew Bednarek, współzałożyciel, współwłaściciel i prezes zarządu Bilplast SA w Łodzi,

 - w kategorii mikro i mała firma - Agnieszka Majcherska, prezes zarządu EURELO z Łodzi, firmy z sektora logistycznego.
Nagrodę specjalną oraz tytuł Menedżera X-lecia otrzymał Marek Maruszak, prezes zarządu firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska.
Ponadto Nagrodę Partner Polska Press Oddział w Łodzi otrzymała firma IKEA Centres Polska S.A.
Galę uświetnił koncert zespołu Alla Vienna.
Więcej informacji na:
http://www.dzienniklodzki.pl/menedżer-roku-2017
KK

Zasłużony dla Eksportu - Corin wśród 10 firm z Polski!
W dniu 7 lutego 2018 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się Gala Eksportu 2018 organizowana
przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej.
Podczas gali nagrodzonych zostało 10 polskich przedsiębiorstw różnorodnych branż, które odniosły szczególne sukcesy na rynkach eksportowych. Nagroda ta stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla firm konsekwentnie budujących wizerunek Polski na rynkach
międzynarodowych. Wśród nich jest Firma Corin, której osiągnięcia na rynkach zagranicznych dostrzegła Kapituła Stowarzyszenia.
Firma Corin została uhonorowana pamiątkowym medalem. To wyróżnienie za wytrwałość, konsekwencję w działaniu, odwagę w podejmowaniu decyzji w promocji Polski poza jej granicami.
Corin, to uznana marka bielizny, która specjalizuje się w produkcji biustonoszy dla kobiet
z większym biustem. Od wielu lat kładzie szczególny naciska na konieczność dopasowania
do sylwetki odpowiedniego biustonosza, organizuje akcje doboru bielizny dla klientek w salonach
całej Polski. Przeprowadziła unikatowe badania na temat idealnego dla zdrowia kobiety biustonosza, których wyniki oglądają widzowie z ponad 200 krajów świata za pośrednictwem telewizji
Discovery Channel, a które już są wdrożone do produkcji.
Więcej na: http://www.corin.eu
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału
w międzynarodowym konkursie

Innovative Leather Product Competition
na pomysł związany z sektorem skórzanym
w projekcie

LEAMAN
Manager in an Efficient and Innovative Leather Company
Menedżer w efektywnej i innowacyjnej firmie sektora skórzanego
współfinansowany przez Unię Europejską, program Erasmus+

Zgłosić się może każda osoba, mająca pomysł na produkt, usługę albo technologię związane z sektorem skórzanym.
Pierwszy etap konkursu obejmuje rejestrację i zgłaszanie pomysłów na platformie Virtual Challenge Community (http://leaman.eu/
register/) od 15 lutego do 15 marca. W drugim etapie uczestnicy będą mieli możliwość połączenia się w grupy z ekspertami ze skórzanej i pokrewnych dziedzin, centrami badawczymi, znaleźć partnerów czy też innych osób zainteresowanych współpracą przy realizacji pomysłu. Etap
potrwa od 6 marca do 10 kwietnia. Kolejny etap polega na opracowaniu biznes planu i prezentacji swojego projektu od 11 kwietnia do 31 maja.
Prezentacje i biznes plany będą przedstawione na platformie Virtual Challenge Community oraz stronach internetowych partnerów projektu.
Następnie odbędzie się głosowanie on-line na najlepszy pomysł. Głosowanie potrwa od 7 do 30 czerwca. Wyniki konkursu będą ogłoszone
5 lipca. Wszyscy uczestnicy dostaną certyfikat o udziale w konkursie, a trzem zwycięzcom pomożemy przeprowadzić kampanię crowdfundingową na zrealizowanie pomysłu poprzez Indiegogo.com
Szczegóły konkursu: http://leaman.eu/competition/
Więcej informacji o projekcie: http://leaman.eu/
Partnerzy projektu:
1. CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, Alcanena, Portugalia – koordynator
2. CRE.THI.DEV - Creative Thinking Development, Ateny, Grecja
3. CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Rzym, Włochy
4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, Polska
5. INCCTP – ICPI Institutul National de Cercetare-Cezvoltare Pentru Textile si Pielarie, Bukareszt, Rumunia
6. INESCOP – Instituto Tecnologico del Calzado y Conexas, Alicante, Hiszpania
7. Virtual Campus Lda, Porto, Portugalia

AK
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BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE W PRACY
OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE
http://osha.europa.eu/pl

Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem. Święto zostało
ustanowione w 2000 r. podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Przyjęto wtedy Kartę Paryską, w myśl której sygnatariusze - rządy krajów świata, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), wzorem lat ubiegłych, włącza się w kampanię podnoszącą świadomość na temat nowotworów, ze szczególnym
uwzględnieniem tych związanych z pracą oraz działań na rzecz zapobiegania im.
Na stronie internetowej Agencji można znaleźć m.in. artykuły i opracowania na temat:
 substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość
https://oshwiki.eu/wiki/Carcinogenic,_mutagenic,_reprotoxic_(CMR)_substances
 obciążenia chorobami zawodowymi
https://oshwiki.eu/wiki/Burden_of_occupational_diseases
 dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_exposure_limit_values
 nowotworów związanych z pracą
https://oshwiki.eu/wiki/Work-related_cancer
 eliminowania nowotworów zawiązanych z pracą
https://oshwiki.eu/wiki/Eliminating_occupational_cancer_in_Europe_and_globally
 powrotu do pracy po chorobie nowotworowej
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/executive-summary-rehabilitation-and-return-work-after-cancer/view
 narażania na czynniki rakotwórcze i metod oceny tego narażenia
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
Kolejna kampania EU-OSHA Zdrowe i bezpieczne warunki pracy na lata 2018-19 będzie dotyczyć substancji niebezpiecznych, w tym rakotwórczych.
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25 maja 2016 r. sześć organizacji europejskich (w tym EU-OSHA) podpisało umowę o prowadzeniu programu dobrowolnych działań dla
podnoszenia wiedzy o zagrożeniach wynikających z narażenia na czynniki rakotwórcze w miejscu pracy oraz do wymiany dobrych praktyk. Szacuje się, że główną przyczyną zgonów związanych z pracą w UE są właśnie nowotwory. Pierwszy plan działania dotyczy okresu 2016-2019.
Więcej informacji:
http://www.worldcancerday.org
https://osha.europa.eu/pl/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://roadmaponcarcinogens.eu
https://www.youtube.com/watch?v=yEjsSiMzvnU

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy

B

iuletyn co miesiąc przekazuje najnowsze informacje z całego świata, prezentuje publikacje, wskazuje
zmiany w przepisach UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
Źródła:
https://osha.europa.eu
http://www.worldcancerday.org
https://roadmaponcarcinogens.eu
https://www.youtube.com
MKS

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
20 lat Krajowego Punktu Kontaktowego
ds. Programów Badawczych
W tym roku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej obchodzi 20-lecie swojej
działalności. Jednocześnie jest to 20. rocznica udziału Polski w Programach Ramowych UE w zakresie badań
naukowych i innowacji.
Z tej okazji KPK organizuje serię quizów na temat swojej działalności i programów ramowych UE.

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/KPK.Polska/
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/Regulamin-konkursu-Quiz-20-lat-KPK.pdf
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Granty na granty – promocja jakości II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło program dla polskich jednostek naukowych, które aplikowały o dofinansowanie
projektów badawczych Unii Europejskiej. Do udziału uprawnione są podmioty, które:
 występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się
o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND – w konkursach organizowanych przez Komisję Europejską,
 występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC – w konkursach organizowanych
przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych.
Budżet programu wynosi 2 mln euro. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundację kosztów związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem lub przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy uczestniczyli w takich pracach.
Termin składania wniosków: 1.03 – 31.10.2018 r.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html

Podsumowanie 3 lat programu Horyzont 2020

Komisja Europejska podsumowała okres 2014-2016 realizacji programu Horyzont 2020, wydając
broszurę Horizon 2020 in full swing. Three years on. Key facts and figures 2014-2016.
Publikacja przedstawia najważniejsze osiągnięcia programu, analizując m.in. wskaźniki sukcesu
i udział małych i średnich firm. Fakt, że ok. 55% wnioskodawców to nowe podmioty, udział środków
przyznanych na finansowanie MŚP przekroczył zakładane 20%, skrócił się czas związany z przygotowaniem i podpisaniem umowy, oznacza rosnącą atrakcyjność i dostępność tego programu.
KE jest zadowolona z jakości aplikacji - znaczna część wniosków jest oceniana wysoko.
Jednocześnie wskazano, że na sfinansowanie wszystkich doskonałych wniosków, potrzeba by dodatkowo 66,3 miliarda euro.
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web.pdf
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

Dzień Przemysłu Europejskiego 2018
Komisja Europejska organizuje w dniach 22-23 marca 2018 r. Dzień Przemysłu Europejskiego na temat
polityki przemysłowej Unii Europejskiej oraz działań na rzecz dalszego rozwoju konkurencyjności przemysłowej w Europie. To międzynarodowe forum, na którym interesariusze – różne sektory przemysłu, finansów,
badan i innowacji, władze i administracja będą prezentować swoje działania, wymienić doświadczenia i dyskutować nad wspólnymi działaniami i kierunkami rozwoju. Wiodące tematy to biotechnologia, innowacje
w małych i średnich firmach, nanotechnologia, technologie informacyjne i komunikacyjne.
Wydarzenie obejmuje:
 warsztaty organizowane przez różne sektory przemysłu oraz środowisko badawczo-innowacyjne (22 lutego 2018 r., Bruksela),
 konferencję z udziałem prelegentów wysokiego szczebla oraz kluczowych ekspertów (23 lutego 2018 r., Bruksela),
 wystawę prezentującą europejskie inicjatywy wspierające modernizacje przemysłu (22-23 lutego 2018 r., Bruksela),
 imprezy lokalne, regionalne i krajowe, organizowane pod marką Europejski Tydzień Przemysłu przez instytucje i przedsiębiorstwa
z całej Europy (8 lutego – 19 kwietnia 2018 r.).
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/info/events/eu-industry-day_en

Dni informacyjne i spotkania brokerskie
dotyczące konkursów na lata 2018-2020
w programie H2020
Temat spotkania

Termin

Miejsce

Rodzaj
spotkania

12.02.2018

Warszawa

dzień informacyjny

27.02.2018

Warszawa

dzień informacyjny

12-13.03.2018

Bruksela

dzień informacyjny
i spotkanie brokerskie

15-16.03.2018

Düsseldorf

spotkanie
brokerskie

Dzień informacyjny programu Euratom
Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-programu-euratom-2
Dzień informacyjny programu COST
Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=cost-info-day&znewsletter=7lutego2018
H2020 Secure Societies
Więcej informacji:
https://seren3brussels2018.b2match.io
Successful R&I in Europe 2018
Więcej informacji:
http://horizon2020.zenit.de/en/event/successful-ri-in-europe-2018-new15032018

Źródła:
http://www.kpk.gov.pl
https://ec.europa.eu
http://www.nauka.gov.pl
MKS
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OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

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

Opis oferty

1.

BOES20170327001

Baskijska firma (Hiszpania) zajmująca się działalnością badawczo-rozwojową z dziedziny
ludzkich zachowań i procesów poznawczych oferuje system rzeczywistości wirtualnej (Virtual
Reality System - VRS). Ich produkt pozwala na ocenę procesów związanych z koncentracją
uwagi u dzieci, co ułatwia stworzenie klinicznie użytecznego testu laboratoryjnego obiektywnych zmiennych pomocnych lekarzom klinicystom w precyzyjnej diagnozie zaburzeń uwagi
i zapobieganiu problemom z nauką i rozwojem dzieci. Firma poszukuje partnerów do umów
dystrybucyjnych i świadczenia usług.

2.

BOFR20170310001

Francuska firma z ponad 25 letnim doświadczeniem specjalizuje się w wysokiej jakości produktach immunologicznych. Jest centrum doskonałości w badaniu monoklonalnych antyciał
i rozwoju zestawów do analiz immunologicznych. Rozszerzająca się gama produktów jest
przeznaczona dla zaawansowanych aplikacji badawczych. Firma oferuje umowy usługowe
wszystkim partnerom zaangażowanym w dziedzinie immunologii i biotechnologii.

3.

BOIE20170410001

Irlandzka firma inwestująca w nowe technologie zlokalizowana w Dublinie, wspierająca rozwój start-upów poprzez inwestowanie, chciałaby nawiązać współpracę na podstawie umowy
o świadczenie usług lub outsourcingu z organizacjami wspierającymi start-upy.

4.

BOIT20170306002

Włoska firma z siedzibą na Sycylii jest liderem przetwórstwa spożywczego. Firma poszukuje
agentów i dystrybutorów, którzy mogą promować i dystrybuować jej sosy i konserwy.

5.

BOIL20180204SM

Izraelska firma jest liderem w projektowaniu, dostarczaniu, instalowaniu i utrzymaniu systemów sterowania ruchem (miejska sygnalizacja świetlna, parkingowe systemy dostępu i kontroli), automatycznych systemów płatności, parkometrów, systemów biometrycznych i telewizji
przemysłowej (CCTV). Firma poszukuje partnerów handlowych (agentów, dystrybutorów)
oraz przemysłowych działających w branży inteligentnych systemów ruchu (ITS).

6.

BOFR20170405002

Francuska firma poszukuje dystrybutorów odczynników i instrumentów diagnostycznych invitro. Produkty posiadają oznakowanie CE i są rozwiązaniami z zakresu badania w miejscu
opieki nad pacjentem. Głównym produktem są markery sercowe używane na SORach i w gabinetach lekarskich. Ich odbiorcami są kardiolodzy, biolodzy i lekarze intensywnej terapii.
Firma poszukuje dystrybutorów.

7.

BOIT20170306002

Włoska firma, z siedzibą na Sycylii, która jest liderem przetwórstwa spożywczego poszukuje
agentów i dystrybutorów, którzy mogą promować i dystrybuować ich sosy i konserwy.

8.

BOIE20170508001

Irlandzka firma projektowa opracowała, wyprodukowała, a obecnie prowadzi działania marketingowe dla swojego innowacyjnego produktu - uchwytu/stojaka na telefon komórkowy, który
można nosić na sobie (np. na nadgarstku) i który później można postawić na dowolnej powierzchni. Firma szuka dystrybutorów i partnerów produkcyjnych.

9.

BOJP20170426001

Japońska firma oferuje swoje usługi europejskim producentom, zainteresowanym eksportem
kosmetyków do Japonii. Jej usługi obejmują niezbędne badania oraz sprawdzanie składu w
celu ustalenia, czy produkt spełnia japońskie normy bezpieczeństwa i jakości. Firma informuje
również swoich klientów o wszelkich zmianach, których muszą dokonać przed wejściem na
japoński rynek. Firma oferuje usługi outsourcingu.

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów w całym kraju
i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie
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BIBLIOTEKA
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa dyspozycji oddajemy bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej z dziedziny
ekonomii, zarządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej.

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji
Praca zbiorowa B. Buczkowskiego, T. Dorożyńskiego, A. Kuny–Marszałek, T. Serwacha, J. Wieloch Społeczna odpowiedzialność
biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016.
Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, menedżerów, pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji
otoczenia biznesu i jednostek administracji publicznej. Stanowi źródło wiedzy na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
(ang. Corporate Social Responsibility - CSR), jako efektywnego narzędzia podnoszącego konkurencyjność i poprawiającego wizerunek przedsiębiorstwa. Autorzy odnoszą się do najważniejszych jej filarów, wskazując dobre przykłady inicjatyw, które były stosowane na świecie. Omówione zagadnienia mają charakter teoretyczny i aplikacyjny, dzięki zaprezentowaniu licznych przykładów dotyczących działalności CSR firm
międzynarodowych. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów poświęconych idei, genezie i ewolucji CSR. Ponadto Autorzy prezentują koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej wobec pracowników, środowiska naturalnego, społeczności lokalnej i rynku. Książka
napisana jest przez pracowników Katedry Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego.
AD
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