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ODOWANIA
UBEZPIECZENIEM*

J

ak wskazano w pierwszej części opracowania, ubezpieczyciele najczęściej odmawiają
wypłaty odszkodowania powołując zarzuty:

1.

powstania szkody z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego,

2.

naruszenia tzw. obowiązków dodatkowych
przez ubezpieczającego,

3.

wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Przyczyna wskazana w punkcie 2, a mianowicie naruszenie obowiązków dodatkowych, omówiona została w poprzedniej części. Obecnie należy skoncentrować się na przyczynach
z punktów 1) i 3). Omówienie ich łącznie jest uzasadnione
wspólną cechą polegającą na tym, że objęte nimi zdarzenia nie
stanowią wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie polega
na tym, że ubezpieczyciel zobowiązuje się, w ramach działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w
razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie w zamian za
zapłatę składki (por. art. 805 k.c.). Ubezpieczenie nie obejmuje
zatem wypadków nie przewidzianych w zawartej umowie.
Wyłączenie szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub
powstałych wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego
wynika z samej istoty ubezpieczenia, które chroni przed skutkami zdarzeń losowych. Zasadę tę wyraża art. 3 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66, ze zm.), zgodnie z którym przez
działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Zdarzenie losowe definiowane jest jako niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne,
którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb
majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy).
Zgodnie z przytoczoną wyżej definicją oraz poglądami
doktryny prawa, zdarzenie losowe musi charakteryzować się
trzema cechami: być przyszłe, niepewne oraz niezależne od
woli ubezpieczającego. Zdarzenia przeszłe, niemożliwe oraz
pewne są nieubezpieczane. Na mocy art.806 k.c. umowa ubezpieczenia obejmująca zdarzenie niemożliwe jest nieważna,

natomiast umowa obejmująca okres poprzedzający
jej zawarcie bezskuteczna, jeżeli w chwili zawarcia
umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy
zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość
jego zajścia w tym okresie. Od zasady, że wypadek
ubezpieczeniowy musi być zdarzeniem przyszłym
istnieje zatem wyjątek. Objęcie ubezpieczeniem
okresu przed zawarciem umowy jest możliwe, o ile żadna ze
stron nie wiedziała o zajściu wypadku i nie mogła się o tym
dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.
Wyrządzenie szkody z winy umyślnej nie możne być objęte ubezpieczeniem, bowiem złamana zostałaby zasada niezależności wypadku od woli ubezpieczającego. Zasadę tę wyraża
z kolei art. 827 § 1 zd. 1 k.c. wskazując, że ubezpieczyciel jest
wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził
szkodę umyślnie. Rażące niedbalstwo jest postacią winy nieumyślnej, jednak o tak dużym ciężarze gatunkowym, że jego
skutki prawo zrównuje z winą umyślną. Sprawca szkody z reguły nie przyznaje się do winy umyślnej starając się przesłonić
swoje złe zamiary pozorami braku znajomości rzeczy. W art.
827 § 1 zd. 2 k.c. chodzi zatem w pierwszym rzędzie o sytuację,
gdy ubezpieczający, chcąc ukryć zły zamiar przywdziewa maskę głupca i twierdzi, że nie wiedział tego, o czym wszyscy wiedzieli, ani nie przewidywał tego, co wszyscy przewidywali.
Rażące niedbalstwo nie stoi jednak poza zakresem ubezpieczenia, tak jak zły zamiar. Zgodnie z art. 827 zd. 2 k.c.,
w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się,
chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią
inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Należy podkreślić, że ubezpieczyciele dążąc do ograniczenia swojej odpowiedzialności
starają się rozszerzyć zakres pojęcia rażącego niedbalstwa.
Pomimo że opisywane pojęcie winno być wykładane ściśle,
zabiegi ubezpieczycieli niekiedy spotkają się z aprobatą sądów.
Tytułem przykładu, w jednym z orzeczeń SN uznał, że pozostawienie dokumentów w skradzionym pojeździe jest równoznaczne z rażącym niedbalstwem ubezpieczającego, zwalniając
ubezpieczyciela z odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia
AC samochodu, chyba, że za wypłatą przemawiają względy
słuszności. (Por. wyrok SN z dnia 18 listopada 1998 r., II CKN
36/98, LexPolonica nr 333709, Wokanda 1999/3 str. 7).

* Pierwsza i druga część artykułu ukazała się w numerach 100/2013 i 101/2013 Biuletynu Informacyjnego.
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Odmienne zasady ukształtowania odpowiedzialności
ubezpieczyciela włącznie z objęciem ubezpieczeniem zdarzeń
wywołanych umyślnie mogą być ustalone w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej (por. art. 827 § 2 k.c.). W obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie ochrona poszkodowanego jest przynajmniej tak
samo istotna jak ochrona posiadacza pojazdu, który zawarł
umowę ubezpieczenia, ubezpieczyciel z mocy ustawy winien
wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie także wtedy, gdy
sprawca wyrządził szkodę umyślnie. W tej sytuacji jednak
ubezpieczyciel może domagać się od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania (por. art. 43 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 293).
Jak wskazano we wstępie, ubezpieczyciel nie odpowiada
również wtedy, gdy swoją odpowiedzialność wyłączył w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wielokrotnie
ubezpieczenie, które wydaje się ubezpieczeniem tanim okazuje
się zupełnie bezwartościowe nie chroniąc ubezpieczającego
z uwagi na zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyłączenia odpowiedzialności. Przykładowo, najczęstsze wyłączenia w ubezpieczeniu AC pojazdów mechanicznych dotyczą
szkód:

c) będących następstwem korozji, wad fabrycznych pojazdu albo należycie przeprowadzonych wcześniejszych
napraw,
d) zaistniałych w określonych krajach, w szczególności na
terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii,
e) w pojazdach pochodzących z kradzieży,
f) w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego,
g) w pojazdach nie posiadających zabezpieczeń przeciwkradzieżowych itp.
Odróżnienie klauzul wyłączających ryzyko od klauzul
nakładających na ubezpieczającego określone powinności bywa często trudne, jest przy tym istotne. Wyłączenie odpowiedzialności w odróżnieniu od klauzul nakładających określone
powinności, polega bowiem na wykluczeniu określonych zdarzeń poza zakres ubezpieczenia i co do zasady działa niezależnie od związku przyczynowego między wyłączeniem a szkodą
oraz niezależnie od zawinienia ubezpieczającego. Z tych względów przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy uważnie
przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, natomiast w razie
jakichkolwiek wątpliwości, ewentualnie kłopotów z uzyskaniem odszkodowania warto skontaktować się z adwokatem
zajmującym się sprawami ubezpieczeniowymi.

a) nieprzekraczających określonej wartości (tzw. franszyza
integralna),

Autor: dr Bartosz Kucharski

b) spowodowanych wstrząsami lub nierównościami dróg,

adwokat Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Pro bono

Dyżury prawników 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
Izby 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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ESZONE W PROCESIE CYWILNYM
SZYBKIE I SKUTECZNE DOCHODZENIE

W

dzisiejszych czasach istotnym problemem,
z którym borykają się przedsiębiorcy jest windykacja przysługujących im należności. Kontrahenci okazują się w wielu przypadkach nierzetelni. Nie chcą spłacać ciążących na nich długów lub nie są
w stanie ich spłacić z uwagi na zły stan finansowy prowadzonego przedsiębiorstwa. Próby polubownego rozwiązania sporu
często nie przynoszą żadnego rezultatu i nie pozostaje nic innego jak wystąpienie na drogę sądową przeciwko niedawnemu
kontrahentowi, partnerowi biznesowemu. Wtedy pojawiają się
kolejne problemy. Procedura dochodzenia należności przed
sądem jest często długa i uciążliwa. Dlatego właśnie korzystnym dla przedsiębiorcy rozwiązaniem jest dochodzenie należności w drodze postępowań przyśpieszonych w procesie cywilnym. Polski kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.)
przewiduje obecnie sześć takich postępowań. Wprowadzenie
ich do procedury cywilnej związane było z potrzebą przyśpieszenia rozpoznawania spraw przez sądy i dążeniem do ograniczenia przewlekłości postępowania .
CZĘŚĆ I : POSTĘPOWANIE NAKAZOWE*
Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań przyśpieszonych procesu cywilnego. Charakteryzuje je daleko posunięty formalizm. Powód musi spełnić szereg wymogów, aby
móc dochodzić swojego roszczenia w tym postępowaniu i korzystać z jego zalet. Po pierwsze koniecznym jest, aby powód
zamieścił w pozwie wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ponadto w ramach postępowania nakazowego możliwe jest dochodzenie wyłącznie roszczeń pieniężnych lub świadczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku. Co
więcej, występują liczne ograniczenia w zakresie postępowania
dowodowego. Żądania powoda muszą być udowodnione za
pomocą dokumentów wymienionych w art. 485 k.p.c., czyli
przede wszystkim za pomocą dokumentu urzędowego, zaakceptowanego przez dłużnika rachunku, wezwania dłużnika do
zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu
długu, weksla albo czeku. Dowodzenie roszczenia za pomocą
innych środków dowodowych, jak na przykład zeznania świadka czy dowód z opinii biegłego, w tym postępowaniu jest niedopuszczalne.
Spełnienie przez powoda wskazanych wymagań pozwala
na rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym. Rozpoznanie następuje na posiedzeniu niejawnym. Jest to rodzaj
posiedzenia sądowego, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie
osoby wezwane przez sąd. Praktyką jest, że odbywa się ono bez
udziału stron oraz osób trzecich, co znacznie przyśpiesza przebieg postępowania. Rozpoznając sprawę sąd stwierdza, czy

zachodzą podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W przypadku braku podstaw wyznaczona
zostaje rozprawa, jeśli natomiast zachodzą ku temu podstawy
sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko pozwanemu.
Nakaz ten jest orzeczeniem sądu o charakterze merytorycznym. Do nakazu zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy
o wyroku, ale wykazuje on jednocześnie wiele odrębności. Nakaz zapłaty jest co do zasady wykonalny po jego uprawomocnieniu się. Jeżeli jednak wydany był na podstawie weksla, czeku, warrantu lub rewersu staje się on natychmiast wykonalny
jeszcze wcześniej, tj. po upływie 14-dniowego terminu do zaspokojenia roszczenia. Ponadto nakaz zapłaty z chwilą jego
wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Oznacza to, iż wierzyciel
posiadając taki nakaz może zabezpieczyć swoje roszczenie
i zapewnić sobie skuteczną egzekucję. Ma to istotne znaczenie
zwłaszcza w sytuacji, gdy dłużnik jest nierzetelny i podejmuje
działania zmierzające do wyzbycia się posiadanego majątku,
jego uszczuplenia lub konsumpcji.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż w postępowaniu nakazowym pozwany nie zostaje pozbawiony prawa do obrony.
Może on wnieść środek zaskarżenia od nakazu zapłaty, jakim
są zarzuty. Prawidłowe wniesienie przez pozwanego zarzutów
spowoduje, że zostanie wyznaczona rozprawa i sąd przeprowadzi ponownie całe postępowanie. Sąd po ponownym rozpoznaniu sprawy wydaje wyrok utrzymujący nakaz zapłaty w całości
lub w części w mocy albo uchyli wyrokiem nakaz zapłaty
i orzeknie o żądaniach pozwu. Może również uchylić nakaz
zapłaty i odrzucić pozew albo umorzyć postępowanie, jeżeli
zachodzą ku temu przesłanki.
Spełnienie przez powoda wszystkich wymogów, zwłaszcza udowodnienie roszczeń za pomocą ściśle wskazanych dokumentów, bywa trudne lub wręcz niemożliwe. Jeśli jednak to
się uda powód może liczyć na szybkie i sprawnie przeprowadzone postępowanie sądowe oraz zwiększyć swoje szanse na
skuteczną egzekucję wierzytelności.
Źródła:
1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U.
Nr 43, poz. 296), art. 484¹ – 497;
2. S.Cieślak, Postępowania przyśpieszone w procesie cywilnym.
Zarys postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego, C.H. BECK, Warszawa, 2004 r.;
3. M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym, LexisNexis, Warszawa, 2010 r., str.221-242.
Autor: Natalia Ogrodniczak
studentka V r. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego.

* Pozostałe rodzaje postępowań zostaną opisane w kolejnych wydaniach Biuletynu Informacyjnego.
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NASZE PROJEKTY
RESPONS: Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami
– doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli
Nowy projekt skierowany do sektora turystycznego

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest polskim partnerem w projekcie „RESPONS: Responsible Skills
Alliance for Sustainable Management of Small Hotels
and Restaurants”, skierowanym do małych przedsiębiorstw
z branży hotelarsko-gastronomicznej. Projekt rozpoczął się
w październiku 2013 r., a zakończy we wrześniu 2015 r. Współpracuje w nim 9 instytucji z Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii,
Francji, Polski, Włoch i Niemiec. Liderem projektu jest Izba
Przemysłowo-Handlowa (Targovsko-Promishlena Palata)
z Dobrich w Bułgarii.
Idea projektu „RESPONS” powstała w odpowiedzi na
potrzeby klientów sektora turystycznego, czyli rosnące zapotrzebowanie na jakość, atrakcyjność i różnorodność usług turystycznych. Na podstawie badania, przeprowadzonego wśród
właścicieli małych i średnich hoteli i restauracji z krajów partnerskich, dotyczącego oceny sytuacji w branży, powstanie
przekrojowy raport o sektorze hotelarsko gastronomicznym.
Następnie zostaną zidentyfikowane, zgodnie z Europejskimi
Ramami Kwalifikacji, umiejętności, jakie powinni posiadać
menedżerowie małych hoteli i restauracji. Aby udostępnić wyniki pracy Partnerów przedsiębiorcom, powstanie podręcznik
dla firm i instytucji z sektora turystycznego. Celem publikacji
jest poprawa konkurencyjności i dostosowanie do europejskich standardów małych i średnich firm hotelarskich i gastronomicznych z krajów uczestniczących w międzynarodowym
konsorcjum projektu. Opracowana zostanie także wirtualna
mapa prezentująca w atrakcyjny sposób umiejętności i kompetencje pożądane wśród kadry zarządzającej z sektora turystyki,
hotelarstwa i gastronomii.
W dniach 4-5 grudnia 2013 r. w Sofii, w Bułgarii, odbyło
się pierwsze spotkanie partnerskie projektu „RESPONS”.
Partnerzy omówili sprawy merytoryczne, organizacyjne i finansowe oraz zapoznali się z harmonogramem prac na kolejne
miesiące. Osoby i instytucje zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości.
(RŻ)
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Spotkanie partnerskie
w projekcie INTERJOB4YOUTH

W

dniach 21-22 listopada 2013r. w Tessalonikach
w Grecji odbyło się trzecie spotkanie partnerów
projektu INTERJOB4YOUTH.

Partnerzy wzięli udział w konferencji „Mobilność i zatrudnienie w Europie” zorganizowanej na University of Macedonia (Uniwersytecie Macedonii) podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Poruszane tematy dotyczyły przede
wszystkim trudnej sytuacji młodych osób na rynku pracy, odpływu wykształconych pracowników za granicę i sposobów
przeciwdziałania temu zjawisku oraz dobrych praktyk w zakresie mobilności. Pani Anna Delclòs z hiszpańskiej fundacji
CECOT Persona i Treball (lider projektu) przedstawiła uczestnikom konferencji projekt INTERJOB4YOUTH jako jeden ze
sposobów wspierania zatrudnienia i mobilności w Europie.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, głównie
ludzi młodych, którzy pytali, jak zwiększyć swoje szanse na
znalezienie zatrudnienia i dzielili się swoimi wątpliwościami
i odczuciami w zakresie sytuacji na europejskim rynku pracy.
Po konferencji partnerzy projektu omówili we własnym
gronie postępy w realizacji poszczególnych działań oraz plan
pracy na kolejne miesiące. Na początku 2014 r. planowane jest
uruchomienie testowej wersji platformy online, która będzie
stanowić narzędzie kojarzenia pracowników poszukujących
zatrudnienia za granicą z pracodawcami. Pełna wersja platformy zostanie opracowana do końca września 2014 r.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach:
www.frp.lodz.pl/interjob4youth
www.interjob4youth.eu
(RŻ)
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NASZE PROJEKTY

Druga wizyta studyjna zespołu
projektu PoMoC w Porto

W

dniach 2-3 grudnia 2013 r. pięcioosobowy zespół
projektu PoMoC – aktywizacja zawodowa absolwentów studiów wyższych poprzez adaptację
Portugalskiego Modelu Coachingu w województwie łódzkim
uczestniczył w drugiej wizycie studyjnej zorganizowanej przez
naszych partnerów z Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Porto.
Podczas wizyty omówiono postęp projektu, coaching
indywidualny i przyszłe wspólne działania. Doświadczenia
wyniesione z coachingu, nowej dla doradców zawodowych
metody stymulacji aktywności absolwentów w pozyskiwaniu
pracy, przedstawiła Partnerom z „pierwszej ręki”, uczestniczka
projektu – doświadczony doradca zawodowy - w naszym projekcie coach pracujący z absolwentami. Partnerzy portugalscy
zorganizowali rozmowy ze studentami i absolwentami korzystającymi z doświadczeń mentorów. Była również okazja do
rozmów z mentorami – osobami o znacznych sukcesach zawodowych, które przekazują swoje doświadczenia dotyczące kariery zawodowej młodszym kolegom. Mentorzy traktują swoje
zadania jako wkład do rozwoju społecznego, ich praca jest wolontariatem. Ciekawe jest to, że kandydaci na mentorów zgłaszają się do programu najczęściej z własnej inicjatywy. Często
są to absolwenci UCP, którzy sami otrzymali pomoc w postaci
coachingu i/lub mentoringu i pragną po osiągnięciu sukcesu
zawodowego pomóc osobom z młodszego pokolenia. Jedno ze
spotkań z mentorem, opiekunem stażu i stażystą zaaranżowano w firmie Corticeira Amorim SGPS, która jest największym
portugalskim producentem wyrobów z naturalnego korka.
Podziw wzbudzał sposób, w jaki stary tradycyjny lokalny przemysł, oparty na miejscowych zasobach rolniczych, znalazł drogę do innowacyjnego rozwoju w strukturach Unii Europejskiej,
m.in. zdołał obronić swoją działalność przed zarzutami unijnych ekologów. Inspirująca była również telekonferencja
z mentorem przebywającym w Irlandii i jego podopiecznym
studiującym w Porto. We współpracy wykorzystują oni kontakt
poprzez Skype, połączenia telefoniczne i pocztę elektroniczną.
Obie strony mentor i mentee1 uważają taki rodzaj kontaktu za
satysfakcjonujący, a nawet niezbędny jako przygotowanie do
warunków pracy na globalnym rynku. Organizatorzy wizyty
„zapewnili” również wspaniałą pogodę, dzięki której polski
zespół miał okazję podziwiać urodę Porto w pełnej krasie.
(AP)

1. Mentee (ang.) – osoba korzystająca z mentoringu
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Spotkanie partnerskie projektu STEM

T

rzecie spotkanie partnerskie w projekcie „STEM: Adaptacja programu szkoleniowego dla menedżerów kultury”
odbyło się w dniach 25-26 listopada 2013 r. w Rzymie.

Partnerzy spotkali się, by podsumować ważny etap projektu
– pilotażowe szkolenia dla menedżerów kultury. Instytucje partnerskie przestawiły postęp w realizacji szkolenia i informacje
o jego uczestnikach. Głównym tematem rozmów była ewaluacja
i promocja kursu. Ewaluacja szkolenia przez jego uczestników
pozwoli na lepsze dopasowanie programu zajęć do potrzeb przyszłych edycji, które będą przeprowadzane na zasadach komercyjnych. Omówiono dalsze etapy adaptacji programów szkoleniowych do krajowych potrzeb, dyskutowano o sposobach dotarcia
z ofertą szkolenia do jego potencjalnych uczestników – firm, instytucji związanych z sektorem kultury oraz osób zamierzających
rozpocząć działalność w tym zakresie. Wymieniono doświadczenia
dotyczące skutecznych sposobów promocji szkoleń w środowiskach ludzi kultury.
Polska edycja kursu obejmowała 8 spotkań, które trwały od
10 października do 5 grudnia 2013r., uczestniczyły w niej 23 osoby. Program kursu jest unikatowy w skali kraju, obecnie nie jest
oferowane szkolenie o podobnej tematyce i czasie trwania. Uczestnicy szkolenia podczas 42 godzin zajęć nabyli takie umiejętności,
jak gromadzenie i selekcja informacji, tworzenie planu promocji
wydarzenia, rozpoznawanie zagrożeń typowych dla wydarzeń społeczno-kulturalnych, tworzenie analizy SWOT, organizacja pracy
i motywowanie członków zespołu.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach:
www.frp.lodz.pl/stem oraz www.stem-events.eu.
RŻ

Raport PARP o stanie sektora MŚP w latach 2011-2012

N

a stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można zapoznać się z prezentacją dotyczącą aktualnej sytuacji
przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm.

W prezentacji znajdują się informacje o liczbie i strukturze polskich MŚP, ich sytuacji finansowej, źródłach finansowania inwestycji, liczbie pracowników i stopniu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/37639
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Rynek francuski
Udostępniamy materiały dotyczące eksportu do Francji

O

środek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości przy współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP) zorganizował seminarium pt. Eksport
do Francji – aspekty ekonomiczne, prawne i kulturowe. Spotkanie
odbyło się w dniu 10 grudnia 2013 r. w siedzibie FRP. Prelegentem
była Pani Joanna Bereza, doradca w Centrum Rozwoju Biznesu
CCIFP. Program prezentacji obejmował wiadomości nt. sytuacji gospodarczej Francji, rynku francuskiego i perspektyw współpracy polskich firm z firmami francuskimi. Szczególnie interesujące były wskazówki o zasadach przygotowania oferty, informacje o możliwości sprawdzenia wiarygodności kontrahenta oraz o francuskiej etyce
biznesowej. W seminarium wzięły udział 22 osoby, przedstawiciele mikro, małych i średnich firm oraz instytucji edukacyjnych
i samorządowych z regionu łódzkiego.
Wszystkim zainteresowanym tematem, którzy nie mogli wziąć udziału w seminarium, możemy na życzenie
przesłać materiały informacyjne przygotowane przez CCIFP. Są to trzy pakiety w PDF: przewodnik nt. działalności gospodarczej we Francji, informator ekonomiczny o Francji oraz opracowanie Polacy – Francuzi: od
wyobrażeń do współpracy.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym ośrodkiem.
Tel. +42 630 36 67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
(KK)

Liderzy innowacji województwa łódzkiego

D

ziałająca w branży energii odnawialnej firma w4e Centrum Energii Wiatrowej zwyciężyła w zorganizowanym przez
Urząd Marszałkowski w Łodzi konkursie Lider Innowacji Województwa Łódzkiego 2012. Oddano na nią 1696 głosów. Zwycięzcę wybierali internauci. O tytuł ubiegało się 12 podmiotów w tym -jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, placówki naukowo-badawcze i uczelnie mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego.
Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie instytucji bazujących na wiedzy, innowacji i nowoczesnych technologiach.
Drugie miejsce przypadło Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (1 447 głosów), a trzecie firmie Technitel Polska (1 192).
Gratulujemy laureatom, tym bardziej, że w konkursie organizowanym przez warszawską Fundację Innowacji i Rozwoju pod
nazwą Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012- edycja ogólnopolska, którego wyniki ogłoszono w październiku 2013 r., w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma, podkategorii firma średnia wygrał Technitel Polska S.J., a w podkategorii firma mikro - w4e Centrum Energii Wiatrowej.
"Miłe jest to, że zostają zauważone firmy, które starają się coś zrobić w obszarze innowacyjności. Tych firm jest dużo więcej,
jednak nie wszystkie potrafią pokazać i mówić o tym, co robią. Myślę, że powinno się im w tym pomóc, bo rozwój tych firm rozwija
cały region" - powiedziała prezes w4e Centrum Energii Wiatrowej Pani Aneta Gocek.
Technitel Polska to nasz wieloletni klient doskonale korzystający z programów dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Technitel
Polska wykonuje instalacje i pomaga w eksploatacji infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz elektroenergetycznej oferując nowatorskie rozwiązania w każdej dostępnej na rynku technologii.
http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,124931,15126122,Zakonczyl_sie_konkurs__Lider_Innowacji_Wojewodztwa.html
http://www.liderzyinnowacji.pl/wyniki_edycji_ogolnopolskiej_2012.html
http://www.technitel.pl/site,main,7.html
(AP)
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Łódzkie uczone wyróżnione w Sztokholmie

D

r Krystyna Barbara Wrześniewska-Tosik z Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych w Łodzi otrzymała srebrny medal Europejskiej Społeczności Kobiet Wynalazczyń
i Innowatorek (EUWIIN) za produkt przyjazny środowisku. Nagrodzono ją za "Matę włóknistą do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych".
Nagroda Europejskiej Społeczności Kobiet Wynalazczyń i Innowatorek to honorowe odznaczenie
przyznawane kobietom w uznaniu ich osiągnięć oraz działalności związanej z wynalazczością i innowacją.
Podczas uroczystości w Sztokholmie, które odbyły się w dniach 27-28 listopada 2013 r. wyróżnionych zostało też siedem innych polskich badaczek, w tym cztery z Łodzi.
Polskie badaczki odebrały specjalne wyróżnienia za inspirujące osiągnięcia - Special Recognition Award.
Otrzymały je:









dr hab. Danuta Ciechańska - dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;
prof. dr inż. Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, POLATOM w Otwocku;
bryg. dr hab. Marzena Półka - dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP;
dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz - dyrektor Instytutu Włókiennictwa w Łodzi;
dr Anna Waszkielewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego;
dr inż. Elżbieta Witczak - dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi;
dr Krystyna Barbara Wrześniewska-Tosik z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.

Nagrody EUWIIN przyznawane są kobietom, których praca przekracza granice ich krajów, które są powszechnie poważane
i których działalność naukowa znalazła uznanie w kraju i za granicą. Głównym celem wydarzenia jest promocja i wsparcie kobiet
wynalazczyń i innowatorek. EUWIIN pracuje nad ustanowieniem parytetu płci w świecie wynalazków i innowacji poprzez włączenie kobiet do dialogu kształtującego politykę oraz strategię ekonomicznego i społecznego rozwoju Europy.
Źródło: PAP – Nauka w Polsce
(AP)

KONKURSY
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków
o finansowanie projektów przez PARP na rok 2014

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała informację o konkurach planowanych w 2014 r.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
konkursu
Wznowienie naboru

Wspierania Innowacji

tronicznego biznesu typu b2b
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15 listopada 2013 r.

30 grudnia 2013 r.

naboru

15 listopada 2013 r.

13 stycznia 2014 r.

o

24 stycznia 2014 r.
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KONKURSY

Pozostałe programy
Program
Bon Na Innowacje

8 stycznia - 10 lutego 2014 r.
Źródło informacji: http://www.parp.gov.pl/

Dotacje na elektroniczne platformy współpracy przedsiębiorstw

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” (Business to Business) w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Przedmiotem
konkursu są projekty, których celem jest budowanie relacji biznesowych pomiędzy firmami w oparciu o systemy teleinformatyczne. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy zainteresowanymi
przedsiębiorcami.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski oraz zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawcą może być duży przedsiębiorca1.
Intensywność wsparcia jest zróżnicowana i zależy od wyboru trybu udzielenia wsparcia, wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji oraz rodzaju wydatku2. Minimalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł, natomiast całkowita wartość projektu nie może
przekroczyć – 50 mln euro.
Przyznane środki finansowe można przeznaczyć m.in. na:


nabycie wartości niematerialnych, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu b2b,



zakup środków trwałych,



nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z przygotowaniem specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę informatyczną,



specjalistyczne szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrożenie projektu.

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty, które dotyczą współpracy ponadregionalnej lub międzynarodowej a
wdrażane technologie przyczyniają się do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej.
Wniosek wypełnia się w specjalnym programie tj. Generatorze Wniosków.
Wnioski można składać od 13 do 24 stycznia 2014 r.
Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmują Regionalne Instytucje Finansujące, w województwie łódzkim taką rolę pełni
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (www.larr.lodz.pl).
Przedsiębiorców zainteresowanych opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej zapraszamy do korzystania z
usług doradczych Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Źródło:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 412).
http://www.web.gov.pl
(ŁK)
1. Wnioskodawcą jest koordynator sieci kontrahentów, który udostępni rozwiązanie uczestnikom sieci współpracującym ze sobą na podstawie umów współpracy.
2. Wysokość dofinansowania na poszczególne rodzaje wydatków kwalifikowanych jest określona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca
2013r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 412).
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OKIEM STATYSTYKA
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W LATACH 2009-2011
Udział województw w tworzeniu PKB (ceny bieżące)

PKB według województw w 2011 r. (ceny bieżące)

PKB na 1 mieszkańca w 2011 r. (ceny bieżące)

Dynamika PKB (ceny stałe)
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OKIEM STATYSTYKA

Udział województw w tworzeniu PKB (ceny bieżące)

PKB według województw w 2011 r. (ceny bieżące)

PKB na 1 mieszkańca w 2011 r. (ceny bieżące)

Wartość dodana brutto na 1 pracującego według rodzajów działalności (ceny bieżące)
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PKB na 1 mieszkańca według podregionów w 2011 r. (ceny bieżące)

Przedstawiciele ośrodka Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi wśród Ambasadorów IPR Helpdesk

D

wie osoby z ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zostały wybrane na
polskich ambasadorów IPR Helpdesk – europejskiego punktu informacyjnego praw własności intelektualnej.
IPR Helpdesk jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Oferuje:



konsultacje, seminaria, konferencje, warsztaty z dziedziny praw własności intelektualnej,



publikacje i materiały informacyjne – na stronie internetowej IPR Helpdesk jest biblioteka, wydawany jest biuletyn informacyjny

adresowane przede wszystkim do przedstawicieli zespołów badawczych przygotowujących i realizujących projekty finansowane ze
środków unijnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowym transferze innowacji i technologii.

www.iprhelpdesk.eu
Get your ticket to innovation!
16
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BADAWCZYCH/RAMOWYCH
I.
Konkurs NCBiR na dofinansowanie projektów celowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty - badania przemysłowe i prace rozwojowe w działalności wytwórczej lub usługowej branż zaliczanych do wysokich i średniowysokich technologii, zdefiniowanych przez EUROSTAT w oparciu o stopień nasycenia wiedzą (lista działalności stanowi
załącznik do Regulaminu konkursu). Do udziału uprawnione są polskie przedsiębiorstwa, bez względu na
wielkość.
Budżet konkursu: 89,4 mln zł.
Termin składania wniosków: 7 lutego 2013 r.
Dotacje są udzielane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1.
Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4.
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/
w zakładce: POIG/Konkursy/Konkurs 1.4/2013.
II. Nowy nabór wniosków do Programu Lider
Rozpoczął się nabór wniosków do V edycji konkursu w Programie Lider. Program
Lider wspiera rozwój kompetencji młodych naukowców zarządzających własnym
zespołem badawczym. Istotna jest współpraca z przedsiębiorstwami, interdyscyplinarność projektów, mobilność sektora nauki
i przemysłu. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia, posiadające stopień naukowy doktora nie dłużej niż 5 lat,
autorzy publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadający patenty lub wdrożenia.
Budżet V edycji programu to 40 mln zł. Kwota dofinansowania projektu badawczego nie może przekroczyć 1,2 mln zł.
Termin składania wniosków: 3 marca 2014r.
Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-v-edycja/
III. GO_GLOBAL.PL – III edycja konkursu na międzynarodową ekspansję innowacji
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło III edycję konkursu w programie
Go_Global.PL. Konkurs oferuje przedsiębiorstwom wsparcie w komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. Budżet III edycji konkursu
wynosi 5 mln zł.
Terminy składania wniosków: 24 stycznia, 24 lutego i 31 marca 2014 r.
Więcej informacji: http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/
IV. TANGO – wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR dla praktycznego wykorzystania badań podstawowych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Narodowym Centrum Nauki ogłosiło konkurs, którego
celem jest wykorzystanie w praktyce wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym. O środki finansowe do wysokości 1,25 mln zł mogą ubiegać się jednostki organizacyjne i centra
naukowe uczelni, międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty badawcze, jednostki i centra naukowe
Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Umiejętności.
Termin składania wniosków: 17 marca 2014 r.
Więcej informacji: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango-16-12-2013
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/tango/aktualnosci/art,2455,i-konkurs-w-ramachwspolnego-przedsiewziecia-ncbr-i-ncn-tango.html
V. Patent Plus – trzeci konkurs na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci konkurs w programie Patent Plus, który wspiera europejską i międzynarodową
ochronę patentową wyników badań naukowych i prac rozwojowych. O dofinansowanie mogą starać się firmy,
uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN.
Budżet programu wynosi 40 mln złotych zł i został podzielony na cztery konkursy po 10 mln zł każdy.
Terminy składania wniosków w III edycji: 12 lutego 2014 r.
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/
(MKS)
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Konkursy programu Horyzont 2020

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy w Programie Horyzont 2020.
Konkursy ogłoszone w grudniu 2013 r.:

Grupa tematyczna
1 733 908 497
2 622 338 200
3 078 300 000
zapewnienie szerszego uczestnictwa)

47 450 000
91 000 000
7 572 996 697

RAZEM
Szczegółowe informacje na stronie Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
II.

Szkolenie on-line do konkursów Marii Skodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020

Komisja Europejska wraz z Research Executive Agency przeprowadzi 15 stycznia 2014 r. (godz. 14-18) w Brukseli szkolenie dotyczące konkursów Programu Horyzont 2020 - działania Marii Skłodowskiej-Curie.
Szkolenie dotyczy konkursów:


Innovative Training Networks (ITN) – Innowacyjne Sieci Szkoleniowe
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html



Research and Innovation Staff Exchange Scheme (RISE) – Wymiana Personelu Naukowego i Innowacyjnego.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html

Szkolenie będzie transmitowane on-line pod adresem:
http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=e6cc48e3a8db9b618592a86a57960164
Transmisja rozpocznie się ok. 15 min przed godz. 14.
III. Potrzebni eksperci do Programu Horyzont 2020
Komisja Europejska poszukuje niezależnych ekspertów do oceny wniosków w programie Horyzont 2020, konsultacji samego programu oraz polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej Unii Europejskiej - naukowców oraz specjalistów ze sfery biznesu.
Eksperci 7.Programu Ramowego nie zostaną automatycznie przeniesieni do bazy ekspertów H2020. Powinni dokonać aktualizacji
swoich danych poprzez Participant Portal.
Więcej informacji i rejestracja:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113

(MKS)
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FUNDUSZE I PROGRAMY EUROPEJSKIE
Program Operacyjny
-2020 (PO WER 2014-2020)

K

ształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy
Partnerstwa* oraz z doświadczeń z realizacji programów
operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych:
2004-2006 oraz 2007-2013.
PO WER składa się z


krajowego programu operacyjnego - którego zadaniem jest
poprawa polityk sektorowych (zatrudnienia, edukacji, szkolnictwa
wyższego, zdrowia, włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa,
dostosowanie firm do zmian, dobre rządzenie)



oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, których
zadaniem jest bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich
sytuacji na rynku.

Większy nacisk położono na inicjatywy wspomagające zatrudnienie i
przedsiębiorczość osób do 24 r.ż. Wspierane będą działania innowacyjne,
ponadnarodowe i pilotażowe.
Wprowadzono nowe, dotychczas nie stosowane rozwiązania:


Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – baza podmiotów świadczących usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych



konkursy na realizację projektów zintegrowanych (operacji) –
jeden projekt może być finansowany z różnych źródeł, jeśli prowadzi do wspólnego celu.



„Bony edukacyjne” – dla osób planujących podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój brokeringu edukacyjnego
(doradztwa edukacyjnego, pośrednictwa pomiędzy klientem a rynkiem szkoleniowym).



wykorzystanie zwrotnej pomocy finansowej – pożyczki na preferencyjnych warunkach, udzielane szczególnie w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.efs.gov.pl/2014_2020/
*Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez Rząd
15 stycznia 2013 r. Określają one kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014-2020. W dokumencie wskazano
m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.
Źródło: http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
(RŻ)
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http://osha.europa.eu/pl
Warunki pracy w Unii Europejskiej

N

a stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy
http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/07100000.htm

można znaleźć poradniki dla polskich obywateli podejmujących pracę/zatrudnionych w następujących krajach Unii Europejskiej:
Austria
http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/austria_poradnik.pdf
Niemcy
http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/niemcy_poradnik.pdf
Norwegia
http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/0710000n.htm
Holandia
http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/0710000h.htm
Luxemburg
http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/Brochure%20sal-det_Pol_2013.pdf

Nowe adresy EU-OSHA

E

uropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zmieniła siedzibę. Poniżej nowe dane kontaktowe:

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN
tel: + 34 944-358-400
fax: + 34 944-358-401
e-mail: information@osha.europa.eu
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Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgium
tel: +32 2 401 68 59
fax: +32 2 401 68 68
e-mail: obrien@osha.europa.eu
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CIOP

N

a stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego znajdują się
informacje przydatne w eliminowaniu ryzyka zawodowego
związanego z zagrożeniami chemicznymi i pyłowymi. Baza
CHEMPYŁ składa się z następujących części:
Definicje - związane z występowaniem/stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy,
Ocena narażenia - związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowisku pracy,
Ocena ryzyka - metody oceny ryzyka i działania prewencyjne dotyczące substancji chemicznych w środowisku pracy,
Podstawy prawne - zbiór obowiązujących aktów prawnych krajowych i UE dotyczących substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy,
Niebezpieczne substancje chemiczne - informacje na temat substancji chemicznych o ustalonych wartościach normatywów
higienicznych,
Baza wyników pomiarów - zbiór rzeczywistych wyników pomiarów substancji chemicznych i oceny ryzyka zawodowego w przykładowych zakładach pracy,
Baza dotycząca pyłów - ocena narażenia zawodowego na pyły oraz przykładowe wyniki pomiarów w wybranych procesach technologicznych,
Dobre praktyki - przykłady działań przedsiębiorstw skierowanych na poprawę warunków pracy w narażeniu na substancje chemiczne i pyły,
Materiały wspomagające - materiały informacyjne, poradniki i zalecenia z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, opracowane w CIOP-PIB.
Więcej informacji:
http://portal.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P13800141641345795944292

OSHmail – elektroniczny biuletyn
Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy
raz w miesiącu 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
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ZAPROSILI NAS

P

olska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości i działający przy niej Ośrodek Badań nad
Przedsiębiorczością na konferencję
Ilość vs jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę.

Konferencja odbyła się 6 grudnia 2013 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.
Prelekcje i komentarze wygłosili eksperci zagraniczni i polscy zajmujący się wspieraniem przedsiębiorczości wysokiego wzrostu
i innowacyjnością firm.

D

yrektor Izby Skarbowej za pośrednictwem Łódzkiej Loży Business Centre Club
na spotkanie

Realizacja Programu e-Podatki a zmiany w polskiej administracji
podatkowej i Outsourcing osobowy.
Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2013 r. w Izbie Skarbowej
w Łodzi.
Temat zainteresował licznych przybyłych i sprowokował
wiele pytań.

D

yrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Prezes Związku
Banków Polskich na uroczyste podsumowanie
7 lat działalności Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji (CIP) 2007-2013
– Instrumenty Finansowe dla MŚP przy Związku Banków Polskich.

Uroczystość odbyła się 16 grudnia 2013 r. w Klubie Bankowca w Warszawie.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Komisja Europejska. Podczas uroczystości
wręczono wyróżnienia instytucjom wspierającym działalność KPK.
Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, otrzymała wyróżnienie specjalne Dyrektora
Krajowego Punktu Kontaktowego Programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)
za wsparcie w zakresie wdrażania i promocji instrumentów finansowych dla polskich przedsiębiorców w ramach unijnego Programu CIP.
W programie CIP można skorzystać z preferencyjnych kredytów i poręczeń kredytowych na
inwestycje i dofinansowanie obrotu istniejących i zakładanych przedsiębiorstw.
Z instrumentów CIP skorzystało już prawie sześć tysięcy polskich mikro, małych i średnich
przedsiębiorców. Gwarancje CIP są bezpłatnymi i zwolnionymi z reżimu pomocy publicznej
instrumentami poręczeniowo-gwarancyjnymi w Polsce, zaś Komisja Europejska przedłużyła
możliwość kontraktowania tych instrumentów przez pośredników finansowych w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym do października 2014 r.
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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 referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert. Formularz jest dostępny
na stronie internetowej FRP w dziale projektu EEN w zakładce Współpraca międzynarodowa - Baza ofert
współpracy międzynarodowej (POD) lub poprzez Wyszukiwarkę ofert współpracy i wydarzeń.

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

1.

20130426033

Hiszpańska firma zajmująca się
rozwojem oprogramowania oferuje aplikację mobilną do obsługi
technicznej budynków hotelowych,
która pozwala na monitorowanie
elementów ochrony przeciwpożarowej. Firma poszukuje partnerów
do joint venture, dystrybutorów
i oferuje produkcję oraz podwykonawstwo.

2.

20130422004

Hiszpańska firma, pierwszy i jedyny światowy producent kosmetyków wyprodukowanych z bananów, poszukuje dystrybutorów,
agentów i przedstawicieli.

3.

20130416019

Hiszpańska firma specjalizująca
się w wytłaczaniu, anodowaniu,
malowaniu proszkowym oraz powlekaniu profili aluminiowych
i dostarczaniu systemów dla budownictwa (fasady, drzwi, okna)
poszukuje partnerów handlowych
(agentów, przedstawicieli i dystrybutorów).

4.

20130402046

Katalońska firma specjalizująca się
w inteligentnych systemach monitoringu i kontroli oraz rozwiązaniach efektywności energetycznej
poszukuje partnera międzynarodowego zaangażowanego w rozwój
sprzętu lub instalacji urządzeń do
odnawialnych źródeł energii.
Firma jest zainteresowana joint
venture.

5.

6.

20130419006

20130521007

Redakcja:

Fińska firma oferuje unikalny system nagrywania wideo, który śledzi swój cel i automatycznie udostępnia nagranie na koncie internetowym użytkownika. Firma poszukuje pośredników handlowych
(dystrybutorów, agentów, przedstawicieli).
Turecka firma specjalizująca się
w produkcji wyrobów pasmanteryjnych takich jak guziki, nity,
zatrzaski, metki i klamry oferuje
usługi podwykonawstwa.

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

7.

20130415006

Słoweńska firma, która produkuje
i stosuje w budownictwie wysokiej
jakości budynki prefabrykowane,
wypracowała system ekologicznych
pasywnych budynków prefabrykowanych, które są dostosowywane
do indywidualnych potrzeb i pomysłów klientów. Firma poszukuje
dystrybutorów oraz oferuje usługi
podwykonawstwa i współpracy przy
projektach budowlanych
(oczekiwana obustronna produkcja).

8.

20130513055

Turecka firma włókiennicza zajmująca się produkcją dekoracyjnej
włókniny (o wzorze cegły), filcu
skóropodobnego oraz handlem
filcem termoutwardzalnym, materiałem z PP (polipropylenu) typu
spun-bonded oraz włóknem syntetycznym HCS poszukuje pośredników handlowych oraz importerów,
a także oferuje usługi podwykonawstwa.

9.

20130506033

Turecka firma specjalizująca się
w produkcji Pişmaniye (lokalnych
słodyczy) garnirowanych czekoladą,
pistacjami, orzechami oraz chałwą
poszukuje dystrybutorów.

10. 20130508004

Belgijska firma specjalizująca się
w wyrobach z belgijskiej czekolady
poszukuje dystrybutorów.

11. 20130523004

Izraelska firma zajmująca się projektowaniem graficznym oraz wytwarzaniem opakowań dla produktów kosmetycznych, chemii gospodarczej, fast foodów, wypieków oraz
przemysłu rolniczego poszukuje
agentów handlowych.

12. 20130508033

Izraelska firma handlowa zajmująca się sprzedażą nawilżanych chusteczek oraz kosmetyków i środków
higieny osobistej poszukuje przedstawicieli handlowych oraz dystrybutorów, a także partnerów do
spółki joint venture.
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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. Bezpośredni dostęp do katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie.

Łukasz Arendt, Holenderskie i niemieckie doświadczenia w prognozowaniu popytu na pracę- Wnioski dla polskiego systemu prognozowania zatrudnienia Raport III, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012
W sierpniu 2012 r. ukazał się kolejny raport „Holenderskie i niemieckie doświadczenia w prognozowaniu popytu na
pracę – wnioski dla polskiego systemu prognozowania zatrudnienia”. Raport jest rezultatem wyjazdów studialnych,
zawiera opis wybranych zagranicznych doświadczeń w prognozowaniu popytu na pracę.
W opracowaniu przedstawiono doświadczenie holenderskich i niemieckich instytucji związanych z prognozowaniem
popytu na pracę z punktu widzenia ich wykorzystania w budowaniu polskiego modelu i systemu prognozowania zatrudnienia.
Izabela Jakubowska (red.), Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , Warszawa 2013
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemów e-zamówień w kilku krajach Unii Europejskiej: Irlandii,
Francji, Włoszech i Portugalii zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji. Mając na uwadze bogate doświadczenia
krajów UE z wdrażania e-zamówień oraz fakt, że elektronizacja zamówień publicznych jest procesem nieuniknionym,
przekazujemy Państwu niniejszą publikację z nadzieją, że będzie lekturą skłaniającą do częstszego stosowania instrumentów elektronicznych przewidzianych również w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Ze wstępu
Zachęcamy do zapoznania się z czasopismami dostępnymi w naszej Bibliotece:
 RESERARCH EU – RESULTS Magazine , CORDIS Unit, Publications Office of the European Union, Luxembourg ,
 RESEARCH – FOCUS , Luxinnovation GIE, National Agency for Innovation and Reserarch, Luxembourg
 ENTERPRISE INDUSTRY MAGAZINE, Communication and Information UNIT, Directorate-General for Enterprise and

Industry European Commission,
 GRANTY EUROPEJSKIE, Krajowy Punkt Kontaktowy i Poznański Park Naukowo-Techniczny Fundacji UAM- Warszawa,
 BIULETYN EURO INFO, PARP, Warszawa,
 BIULETYN INFORMACYJNY RPOWŁ, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej,
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE, MJ MEDIA Szymański i Glapiak Sp. J, Poznań,
 ZIEMIA ŁÓDZKA, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
(IK)

Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do piątku w godz.:
10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30
Szczegółowe informacje:
tel. 42 630-36-67, fax 42 632-90-89
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl

