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Wprowadzenie

R

ozwój społeczno-gospodarczy regionu zależy od
wielu czynników. W poniższym opracowaniu
chciałbym zasygnalizować dwa powiązane ze sobą
zagadnienia: zagraniczne inwestycje bezpośrednie
(ZIB) oraz wsparcie unijne. Mają one ze sobą wiele wspólnego.
Wystarczy wspomnieć o programach pomocy publicznej
(zachętach finansowych i pozafinansowych), czy też o projektach infrastrukturalnych, zwiększających atrakcyjność inwestycyjną regionu.
Województwo łódzkie, a tym samym także przedsiębiorstwa zlokalizowane w naszym regionie, stoją przed kolejną już
szansą na szeroko rozumiane wsparcie w ramach unijnej polityki spójności (2014-2020). Jednocześnie władze samorządowe wszystkich szczebli starają się przyciągnąć i utrzymać inwestorów na swoim obszarze, oferując im różne instrumenty
wsparcia, w tym m.in. ulgi podatkowe, uzbrojone tereny inwestycyjne czy też pomoc informacyjno-doradczą.
Zagraniczne inwestycyjne bezpośrednie
Jak dowodzą liczne badania, ważną rolę w gospodarce
regionu odgrywają inwestorzy zagraniczni. Jednak ocena efektów napływu ZIB, podobnie jak funduszy unijnych, nie jest
jednoznaczna.
Obecnie przedsiębiorstwa międzynarodowe mogą poszukiwać optymalnej lokalizacji praktycznie biorąc wszędzie, co
daje zwłaszcza regionom słabszym, dodatkową szansę rozwoju.
Inwestor zagraniczny zapewnia bowiem nadzwyczajne zasilenie gospodarki w brakujące zasoby oraz lepsze wykorzystanie
zasobów będących w obfitości. Jeśli jest nim przedsiębiorstwo
z rozpoznawalną marką, region poprawia swój wizerunek na
arenie międzynarodowej, wpływając na zdolność do konkurowania o kolejnych inwestorów, a zatem i na wzrost gospodarczy.
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie mogą być również
szansą rozwoju dla Łodzi i regionu, zwłaszcza że pod względem
innowacyjności województwo łódzkie należy do grupy słabych
(modest), a w niej – do kategorii średnich (medium) innowatorów zajmując odległe miejsce w hierarchii regionów UE.
Wykorzystanie tej szansy zależy w dużej mierze od władz centralnych
(administracji
rządowej)
i
samorządowych
(regionalnych i lokalnych). Istotną rolę w przyciąganiu i utrzymaniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim
mogą odegrać również instytucje otoczenia biznesu.
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Podmioty ZIB mogą odgrywać ważną rolę w zwiększeniu
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju technologicznego regionu, produktywności czy też zdolności do konkurowania na rynkach zagranicznych. Firmy zagraniczne, transferując zasoby i wiedzę, często umożliwiają podmiotom lokalnym czerpanie z pozytywnych wzorców. Mogą jednak, stanowić także poważną konkurencję dla lokalnych przedsiębiorców, którzy ze względu na zapóźnienia technologiczne i brak
kapitału, nie są w stanie jej sprostać.
Efekty ZIB w pewnej mierze zależą również od warunków, jakie oferuje gospodarka lokalna i regionalna. W Polsce
istotną rolę w tym zakresie odgrywa samorząd terytorialny.
Posiada on instrumenty i kompetencje niezbędne do realizacji
polityki gospodarczej na poziomie regionalnym, subregionalnym i lokalnym. Wyniki badań w różnych regionach jednoznacznie wskazują na duże znaczenie czynników lokalizacyjnych, zależnych od aktywności władz lokalnych i regionalnych.
Należy zatem rozważyć czy, szczególnie w przypadku
obszarów o niskim poziomie rozwoju, nie skierować większych
środków publicznych na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej
regionu.
Z badań kwestionariuszowych wynika, że inwestorów
zagranicznych do decyzji lokalizacyjnych w województwie
łódzkim najbardziej zachęcały czynniki związane z kosztami
i zatrudnieniem. Były to: stosunkowo niskie płace, niewysoki
poziom kosztów całkowitych działalności, możliwości znalezienia siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach oraz możliwości znalezienia kadr o odpowiednich kwalifikacjach.
Prawie 3/4 przedsiębiorstw uznało inwestycje infrastrukturalne jako najważniejszy czynnik zwiększający atrakcyjność
regionu. Największe nakłady są niezbędne w infrastrukturze
drogowej, lotniczej i kolejowej. Ponadto należy zmodernizować
telekomunikację i transport publiczny oraz rozbudować sieć
gazową, kanalizację i wodociągi.
Przedsiębiorcy podkreślali także konieczność poprawy
jakości kształcenia i wzmocnienie współpracy biznesu ze szkołami różnych szczebli. Ponadto, zdaniem inwestorów, o atrakcyjności regionu świadczy jakość infrastruktury społecznokulturalnej, w szczególności baza hotelowo-restauracyjna,
konferencyjna, sportowa i rekreacyjna. Ważne są również bezpieczeństwo, oferta edukacyjna oraz dostępność usług dla obcokrajowców, w tym m.in. świadczenie ich w językach obcych.
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Fundusze Unii Europejskiej
Kraje członkowskie współfinansują fundusze, których
środki, zgodnie z zasadą solidarności, kierowane są przede
wszystkim do regionów najuboższych. Jednak budżet UE przekracza jedynie 1% jej całkowitego dochodu, z czego dotychczas
niewiele ponad 30% stanowiło źródło finansowania polityki
spójności. Fundusze unijne nie mogą zatem zastępować polityki gospodarczej państwa. Mogą jednak być jej ważnym uzupełnieniem, eliminując tzw. wąskie gardła rozwoju, np. w zakresie
infrastruktury.
Obecnie fundusze unijne stanowią jedno z ważniejszych,
poza środkami własnymi, źródło finansowania projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Jednak bardzo ograniczona liczba i wartość tych projektów nie gwarantują szybkiego
procesu zwiększenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.
Ponadto projekty unijne realizowane przez przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu mają związek ze sferą badawczą.
Tylko nieliczne bazują na rozwiązaniach jednostek naukowowdrożeniowych, w tym ośrodków badawczych z regionu łódzkiego. W województwie łódzkim widoczne jest także silne zróżnicowanie przestrzenne aktywności w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych. Zdecydowanie dominują beneficjenci ze stolicy
regionu oraz z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
Rekomendacje dla administracji publicznej
Liczne badania i analizy pozwalają na sformułowanie
rekomendacji dla administracji publicznej, odpowiedzialnej za
programowanie i zarządzenie środkami pomocowymi w nowej
perspektywie. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia
należy przede wszystkim:
1) skoncentrować fundusze na kilku (3-5) priorytetach;
2) wzmocnić rolę samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki spójności, szczególnie na etapie planowania
i tworzenia programów operacyjnych;
3) zwiększyć alokację na programy regionalne oraz zróżnicować formy wsparcia w zależności od potrzeb i specyfiki poszczególnych obszarów;
4) skoordynować działania w ramach poszczególnych instrumentów finansowych;
5) zwiększyć znaczenie merytorycznej zawartości projektu
oraz jego efektów na wszystkich etapach ewaluacji;
6) utworzyć system motywacyjny dla najlepszych beneficjentów;

9) wspierać wspólne projekty obejmujące np. kilka gmin
i powiatów, całą aglomerację oraz lokalne (regionalne)
systemy produkcyjne;
10) wspierać merytorycznie i organizacyjnie lokalne podmioty;
11) wzmocnić współpracę przedsiębiorstw oraz jednostek
naukowo-badawczych;
12) zapewnić stabilność i profesjonalizm kadr lokalnej administracji publicznej odpowiedzialnej za realizację
projektów unijnych poprzez poprawę kwalifikacji zawodowych i warunków pracy.
Podjęcie powyższych inicjatyw może przyczynić się do
lepszego wykorzystania funduszy europejskich, a tym samym
do wzmocnienia działań na rzecz rozwoju społecznogospodarczego naszego regionu. Pomimo krytycznych ocen
polityki spójności Unii Europejskiej, przede wszystkim odnoszących się do jej skuteczności, może być ona szansą na rozwój. Beneficjenci funduszy unijnych muszą dołożyć wszelkich
starań, aby tę szansę w pełni wykorzystać. Łódzkie nie posiada
bowiem wystarczających zasobów własnych, które umożliwiłyby usunięcie barier rozwoju.

Autor: dr Tomasz Dorożyński
Katedra Wymiany Międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki

Opracowano na podstawie:
1. Dorożyński T., Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
2. Foreign Direct Investment in Emerging Market Countries, Report
of the Working Group of the Capital Market Consultative Group,
International Monetary Fund, September 2003.
3. Study on FDI and Regional Development, Final Report, Copenhagen Economics in cooperation with Prof. M. Blomstrom, Copenhagen Economics 2006.
4. Świerkocki J. (red.), Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

5. Świerkocki J. (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego
województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź
2011.

7) powiązać inwestycje publiczne z potrzebami podmiotów gospodarczych;
8) lepiej dopasować projekty dotyczące rynku pracy do
potrzeb pracodawców oraz zdecydowanie zwiększyć
nadzór nad ich przebiegiem i oceną rezultatów;
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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.

SŁOWNICZEK POJĘĆ PRAWNYCH
POSTĘPOWANIA PRZYŚPIESZONE W PROCESIE CYWILNYM
- SZYBKIE I SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
CZĘŚĆ III*

W

sprawie oceny działania polskiego wymiaru
sprawiedliwości Polacy pozostają wyraźnie
podzieleni. Z badań Centrum Badania Opinii
Publicznej (BS/5/13) wynika, że 47% z nas
ocenia pozytywnie działalność polskich sądów, podczas gdy
48% jest niezadowolonych z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zdecydowanie bardziej zgodni jesteśmy w ocenie
przyczyn niezadowolenia. Aż 51% ankietowanych wskazuje, iż
ich krytyka funkcjonowania polskich sądów podyktowana jest
przewlekłością postępowania i opieszałością działania sądów.
Na kolejną przyczynę niezadowolenia, jaką jest niesatysfakcjonująca decyzja sądu, wskazało już tylko 14% ankietowanych.
Narzekanie na przewlekłość postępowania nie jest bezpodstawne. Z raportu „Sądy na wokandzie” opublikowanego w
2013 r. przez Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, że
średni czas postępowania sądowego w Polsce wynosi aż
4,2 lata. Polski ustawodawca dążąc do ograniczenia wskazanego problemu wprowadza do systemu prawnego kolejne instrumenty mające służyć przyśpieszeniu rozpoznania spraw przez
sądy. Jednym z nich jest wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. ( która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.) elektroniczne postępowanie upominawcze.

* Część I i II ukazały się w Biuletynach Informacyjnych Nr 1(102) i 2(103) 2014.
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CZĘŚĆ III : ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE
Elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej EPU)
należy do postępowań odrębnych procesu cywilnego. Stanowi
szczególny rodzaj postępowania upominawczego (opisanego
przeze mnie w poprzednim wydaniu biuletynu) a przepisy
o postępowaniu upominawczym stosuje się do niego odpowiednio. W EPU dochodzić można, tak samo jak w zwykłym
postępowaniu upominawczym, wyłącznie roszczeń pieniężnych bez względu jednak na prezentowaną przez nie wartość.
W celu wyeliminowania nieuczciwej praktyki dochodzenia
w tym postępowaniu roszczeń przedawnionych, ustawodawca
wprowadził dodatkowe wymaganie, zgodnie z którym dochodzić można w EPU tylko roszczeń, które stały się wymagalne
w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.
EPU to jedyne postępowanie, które może od początku do
końca zostać przeprowadzone w formie elektronicznej. Bez
konieczności opuszczania mieszkania, za pomocą komputera
z dostępem do Internetu możemy dochodzić przysługujących
nam należności. Powód, decydując się na dochodzenie należności w EPU, wnosi pozew drogą elektroniczną, korzystając ze
strony internetowej www.e-sad.gov.pl. Koniecznym jest zało-
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żenie w tym celu konta w systemie teleinformatycznym, zalogowanie się poprzez podanie właściwych danych i hasła oraz
wypełnienie formularza pozwu. W momencie zatwierdzenie
wprowadzonych do formularza danych następuje wniesienie
pozwu. Pozew w EPU (poza ogólnymi wymogami) powinien
zawierać numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą
fizyczną lub numer w KRS lub innym właściwym rejestrze pozwanego niebędącego osobą fizyczną, a także datę wymagalności roszczenia. Do pozwu nie załącza się natomiast dowodów
na poparcie stawianych twierdzeń, pełnomocnictw oraz załączników dla stron przeciwnych. Wynika to z faktu, iż w EPU rozpoznawane są tylko sprawy o nieskomplikowanym stanie faktycznym, nie wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego. Od pozwu należy uiścić opłatę w wysokości czwartej części opłaty stosunkowej (1,25% od wartości przedmiotu
sporu). Kolejne pisma procesowe powoda muszą być wniesione również za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie. Pismo wniesione w inny sposób (np.
wysłane listem poleconym) nie wywołuje żadnych skutków
prawnych. Pozwanemu natomiast przysługuje prawo wyboru
wnoszenia pism drogą tradycyjną albo drogą elektroniczną.
Jednakże, gdy zdecyduje się on na wniesienie pisma drogą
elektroniczną, kolejne pisma musi wnosić w ten sam sposób.
Z chwilą prawidłowego wniesienia pozwu w EPU w systemie
teleinformatycznym generowane są elektroniczne akta sprawy.
Powodowi doręcza się pisma za pośrednictwem wskazanego
systemu. Pozwanemu natomiast przysługuje w tym zakresie
prawo wyboru.
Do rozpoznawania spraw w EPU właściwy jest tylko jeden sąd w Polsce- Sąd Rejonowy w Lublinie, określany również jako e-sąd. W razie braku podstaw do wydania nakazu
zapłaty e-sąd przekazuje sprawę do sądu właściwości ogólnej
(sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwa-

nego). Jeżeli natomiast zachodzą ku temu podstawy, sąd wydaje nakaz zapłaty, który zostaje pozwanemu doręczony
w formie tradycyjnej wraz z pouczeniem o prawie wniesienia
środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu. W razie wniesienia
sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje
sprawę do sądu właściwości ogólnej.
EPU dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala na znaczne przyśpieszenie postępowania sądowego. Jest
korzystnym rozwiązaniem nie tylko ze względu na stosunkowo
krótki czas rozpoznania sprawy, ale również mniejsze w porównaniu do postępowania zwykłego koszty postępowania
oraz wyraźnie uproszczoną procedurę. Z drugiej jednak strony
jest postępowaniem sprzyjającym nadużyciom w postaci dochodzenia roszczeń nieistniejących lub przedawnionych. Koniecznym jest dostosowanie postępowania do praktyki procesowej i wyeliminowanie tym samym dostrzeżonych nadużyć.
Autor: Natalia Ogrodniczak
studentka V r. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Źródła:
1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U.
Nr 43, poz. 296), art. 505(28)-505(37)
2. www..e-sad.gov.pl
3. M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym, LexisNexis, Warszawa, 2010 r., str.262-279
4. CBOS: Komunikat badań, BS/5/13, O przestrzeganiu prawa
i funkcjonowaniu
wymiaru
sprawiedliwości
w
Polsce,
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_005_13.PDF
5. FOR: Analiza FOR 17/2013: Sądy na wokandzie 2013. Przejrzystość
i
wydajność
pracy.,
http://www.for.org.pl/pl/
a/2806,Analiza-17-Sady-na-wokandzie-2013

Foto: office.microsoft.com
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C

elem projektu o akronimie BIOMASA jest utylizacja
wybranych rodzajów biomasy roślinnej oraz niektórych odpadów przemysłu włókienniczego prowadząca do ich przekształcenia w biodegradowalne włókniste materiały polimerowe. Ta transformacja odbywa się metodami biotechnologicznymi, wykorzystującymi procesy fizykochemiczne, enzymatyczne oraz mikrobiologiczne.
Produktami pośrednimi do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych oraz innego rodzaju kompozytów
polimerowych są: nanowłókna celulozowe, taktyczny kwas
polimlekowy (polilaktyd) oraz ko-poliestry alifatycznoaromatyczne

W ramach projektu badane są również procesy starzenia
i kontrolowanej biodegradacji wytworzonych materiałów, warunki ich recyklingu oraz możliwości zastosowania produktów
biodegradacji w rolnictwie.
Projekt jest realizowany przez dziewięć polskich zespołów
naukowych z Politechniką Łódzką jako liderem. Koordynatorem projektu jest prof. Andrzej Okruszek z Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej.
Konsorcjum naukowe projektu BIOMASA

Do otrzymywania nanowłókien celulozowych wykorzystywane są różnego rodzaju słomy zbóż i innych roślin uprawnych, trawy, innego rodzaju biomasa roślinna, jak również
odpady przemysłu włókienniczego (bawełna, len). Włókniste
materiały i kompozyty otrzymane z użyciem nanowłókien celulozowych są dalej wykorzystywane do wytwarzania nowych
funkcjonalnych włókien i włóknin do zastosowań sanitarnych
oraz technicznych.
W przypadku syntezy taktycznego polilaktydu optymalnym źródłem biomasy są ziemniaki, ziarna zbóż oraz wytłoki
buraczane, które po scukrzeniu są przetwarzane metodą fermentacyjną do kwasu L-mlekowego. Taktyczny polilaktyd jest
używany m.in. do otrzymywania biodegradowalnych włókien
oraz innych materiałów i kompozytów polimerowych.
Nowe biodegradowalne ko-poliestry alifatycznoaromatyczne powstają z kolei przez przetworzenie różnego
rodzaju biomasy roślin oleistych poprzez ich transestryfikację
i chemiczną dimeryzację, a następnie ko-polimeryzację. Są one
stosowane w projekcie do wytwarzania biodegradowalnych
polimerów włóknistych i kompozytów.
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Przygotowaniem biomasy roślinnej do realizacji celów
projektu zajmował się zespół z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie (prof. Andrzej Lepiarczyk). Wybrana biomasa
została przekazana do współpracujących łódzkich zespołów
naukowych. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
(IBWCh) zajął się otrzymywaniem włókien nanocelulozowych
(dr hab. Danuta Ciechańska) z wykorzystaniem zintegrowanych procedur fizykochemicznych oraz enzymatycznych.
Podstawowe preparaty multienzymowe do tych celów otrzymywane są w zespole prof. Tadeusza Antczaka z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Otrzymane włókna nanocelulozowe służą jako napełniacze do wytwarzania biodegradowalnych polimerów włóknistych w ramach badań prowadzonych w IBWCh, Głównym Instytucie Górnictwa (dr Henryk
Rydarowski) oraz na Wydziale Chemicznym PŁ.
Wytworzone w IBWCh oraz w GIG nowe polimery włókniste powstałe na bazie polietylenu oraz polilaktydu, napełnianych włóknami nanocelulozowymi, testowane są na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie pod względem ich przydatności
do celów agrotechnicznych, a także jako surowce do wytwarzania kompostu.
W kierowanym przez prof. Mariana Zaborskiego zespole
z Wydziału Chemicznego PŁ prowadzone są prace nad otrzymywaniem nowych biodegradowalnych kompozytów elastomerowych, w których także stosuje się jako napełniacze m.in.
włókna nanocelulozowe. Jednym z istotnych kierunków badań
zespołu z WCh jest otrzymywanie kompozytów o właściwościach biobójczych oraz badanie procesów starzenia modyfikowanych elastomerów.
Badania fizykochemiczne otrzymywanych polimerów
prowadzone są w zespole kierowanym przez prof. Izabellę
Krucińską z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
Ważnym elementem projektu jest otrzymywanie modyfikowanych polimerów włóknistych w oparciu o ko-poliestry
alifatyczno-aromatyczne wytwarzane z dodatkiem dimerycznych estrów zawierających reszty kwasów tłuszczowych. Punktem wyjścia do tych badań jest biomasa roślin oleistych, która
w zespole prof. Tadeusza Antczaka jest poddawana enzymatycznej transestryfikacji 2-metylobutanolem. Zespól naukowców IBWCh poddaje otrzymane estry dimeryzacji a następnie
ko-polimeryzacji z pozostałymi składnikami. Otrzymane modyfikowane kopolimery włókniste stanowią bazę do wytwarzania różnego rodzaju funkcjonalnych włókien i włóknin, takich
jak geotekstylia i agrotekstylia (IBWCh), materiały dźwiękochłonne oraz sanitarne, a także wkłady filtracyjne i odzieżowe
(Wydział TMiWT PŁ).

W innym nurcie projektu, biomasa roślinna poddawana
jest enzymatycznemu scukrzaniu a następnie fermentacji mlekowej, z użyciem bakterii wyselekcjonowanych w ramach projektu, prowadzącej do kwasu L-mlekowego (Wydział BiNoŻ
PŁ, dr hab. Piotr Walczak). Kwas ten przetwarzany jest w L,Llaktyd (IBWCh), który jest następnie poddawany chemicznej
polimeryzacji do taktycznego polilaktydu (Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, prof.
Tadeusz Biela). Badania innego zespołu z CBMM PAN, kierowanego przez prof. Andrzeja Gałęskiego zmierzają do otrzymania nowych kompozytów polimerowych na bazie polilaktydu,
które moga być stosowane np. do celów opakowaniowych.
W tak krótkim opracowaniu nie sposób wymienić nawet
najważniejszych osiągnięć projektu, który będzie realizowany
jeszcze przez okres 17 miesięcy. Jako wymierne wskaźniki dotychczasowych prac należy wymienić 13 zgłoszeń patentowych
oraz 38 publikacji naukowych. W wyniku realizacji projektu
powstało dotąd 5 prac doktorskich, 27 magisterskich oraz
40 inżynierskich. Ważnym wyróżnieniem realizatorów projektu jest zdobycie przez połączony zespół z Wydziału TMiWT PŁ
oraz IBWCh złotego medalu na Międzynarodowej Wystawie
Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2013 w Kuala Lumpur.
Projekt BIOMASA jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w okresie od
stycznia 2010 do kwietnia 2015 r. Projekt jest finansowany w
85% z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (EFRR)
a jego całkowity budżet to ponad 31 milionów złotych. Opracowanie w ramach projektu nowych metod otrzymywania włóknistych materiałów polimerowych będzie miało pozytywny
wpływ na rozwój ekonomii opartej na wiedzy jak również
zwiększy innowacyjność powiązanych obszarów badań i produkcji przemysłowej. Głównymi odbiorcami opracowanych
metod będą producenci włókien i włóknin z materiałów termoplastycznych, materiałów sanitarnych i filtracyjnych, geotekstyliów i agrotekstyliów, jak również materiałów opakowaniowych.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Okruszek
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10, tel. (0 42) 631 34 45,
fax (0 42) 636 66 18
E-mail: andrzej.okruszek@p.lodz.pl
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IPR Helpdesk – europejski punkt informacyjny
praw własności intelektualnej

IPR Helpdesk

30

stycznia 2014 (w Luksemburgu) wystartowały dwie
nowe inicjatywy unijne - Horyzont 2020 - program
ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 20142020 oraz program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness
of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises). Na
tych programach skupią się eksperci Europejskiego Punktu
Informacyjnego IPR (IPR Helpdesk), kładąc szczególny nacisk
na wykorzystanie badań naukowych i technologii w celu wytworzenia towarów i usług. Ponadto, w 2014 roku, IPR kładzie
jeszcze większy nacisk na innowacyjność. Koncentruje się na
efektywnym zarządzaniu własnością intelektualną w odniesieniu do komercjalizacji oraz planowania biznesu, a także na
dotarciu do większej liczby przedsiębiorców.
IPR Helpdesk jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która
ma na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony własności intelektualnej. Adresowany jest przede wszystkim do
obecnych i potencjalnych beneficjentów projektów naukowobadawczych współfinansowanych ze środków unijnych, a także

do małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodowy transfer innowacji. IPR Helpdesk ma już ponad
4600 zarejestrowanych użytkowników, 2000 rozwiązanych
problemów oraz około 250 przeprowadzonych szkoleń i seminariów. Ponadto, we współpracy z Enterprise Europe Network,
powołano ogólnoeuropejski zespół Ambasadorów IPR Helpdesk.
IPR Helpdesk oferuje:
 infolinię obsługiwaną przez prawników specjalizujących

się w prawie własności intelektualnej,
 szkolenia, seminaria, konsultacje,
 materiały informacyjne – zestawienia, biuletyny, analizy

przypadków.
Kontakt:
Telefon: +352 25 22 33 333
Faks: +352 25 22 33 334
Email: service@iprhelpdesk.eu
http://www.iprhelpdesk.eu
(MD)

MERCOSUR IPR SME Helpdesk

O

MERCOSUR IPR SME Helpdesk to punkt informacyjny
praw własności intelektualnej dla małych i średnich
przedsiębiorstw współpracujących z Ameryką Południową
Oferuje bezpłatną pomoc w dziedzinie praw własności
intelektualnej europejskim przedsiębiorstwom i jednostkom
naukowym zainteresowanym nawiązaniem i rozwojem współpracy gospodarczej lub B+R z krajami strefy MERCOSUR,
Chile i krajami Ameryki Łacińskiej.
Więcej informacji:
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
(MKS)
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FOCUS SMEs - Visibility through Cooperation
in Lodzkie Region

LOCAL
VISIBILITY
ACTION

Spotkanie dyskusyjne
Marketing relacji w otoczeniu biznesu na rzecz rozwoju innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw regionu łódzkiego

27

lutego w ośrodku Enterprise Europe Network przy
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie dyskusyjne pod tytułem „Marketing relacji w otoczeniu
biznesu na rzecz rozwoju innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw regionu łódzkiego”.
Swoją obecnością na spotkaniu zaszczyciła nas liczna
grupa wybitnych przedstawicieli szkół wyższych i biznesu.
Spotkanie moderował prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl.
Spotkanie rozpoczęło się od wykładu wybitnego specjalisty w dziedzinie marketingu - dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ prof. dr hab. Tomasza
Domańskiego. Profesor Domański przybliżył zgromadzonym
pojęcie marketingu relacji, przedstawił wyzwania jakie stoją
przed przedsiębiorcami, a także zaznaczył rolę Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości w propagowaniu innowacyjności
w regionie łódzkim. Kontynuacją wykładu była dyskusja,
w której uczestnicy poruszyli ważne tematy, takie jak: przeszkody, z jakimi zmagają się lokalni przedsiębiorcy oraz rolę
szkół w szerzeniu innowacji.

Zwieńczeniem spotkania było zawiązanie przez uczestników Koalicji FOCUS SMEs na rzecz rozwoju innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw regionu łódzkiego.
(MD)

Asystent Innowacji II

Z

akończył się kolejny etap realizacji projektu „Asystent
Innowacji II”. W połowie marca 36 pracowników naukowych i dydaktyczno-naukowych jednostek badawczych ukończyło trwające 6 tygodni szkolenia, które objęły następujące
zagadnienia:
1. Wprowadzenie do innowacji
2. Lean Management1
3. Budowa proinnowacyjnej strategii rozwoju firmy
4. Zarządzanie własnością intelektualną
5. Zarządzanie projektami innowacyjnych wdrożeń w firmie
6. Pozyskiwanie funduszy na komercjalizację badań i innowacyjny rozwój firm.

Szkolenia przygotowały ich do roli pośrednika w kontaktach pomiędzy biznesem i nauką oraz uzyskali wiedzę niezbędną do opracowania projektu innowacji możliwej do wdrożenia
w wybranych przez nich przedsiębiorstwach.
Od początku 2014 r., dwudziestu pięciu pracowników
naukowych podjęło czteromiesięczne staże, polegające na
opracowaniu propozycji innowacji usprawniającej działanie
przedsiębiorstwa. Asystenci Innowacji mają za zadanie przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa, jego pozycję na rynku
oraz opracować projekt rozwiązania innowacyjnego dostosowanego do potrzeb i sytuacji firmy.
(EB)

1 Lean Management – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze
przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych; wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsiębiorstwa (Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie,
WAE, Wrocław 1997).
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http://osha.europa.eu/pl
ESENER -

E

SENER (Enterprise Survey on New and Emerging Risks) bada sposób zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach
europejskich. Zwraca uwagę m.in. na zagrożenia psychospołeczne, przyczyny i przeszkody do podejmowania działań oraz zaangażowania się pracowników w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Narzędzia badawcze podlegają modyfikacji, aby wyeliminować nieporozumienia podczas ankietowania i poprawić wiarygodność wyników. Kolejna wersja ankiety ESENER pojawi się
w tym roku.
Więcej informacji: https://osha.europa.eu/pl/teaser/new-research-guides-design-of-2014-esener-survey

Ankieta EU OSHA

I

nstitute for Employment Studies (IES) prowadzi na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy badanie
opinii nt. działań prowadzonych przez Agencję.

Na pytania ankiety można odpowiadać m.in. w jęz. polskim.
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=139325906650

E

uropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy od czerwca 2013 r. prowadzi pilotażowy Parlamentu Europejskiego,
projekt dotyczący problemu zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników w starszym wieku. Na konferencji w grudniu 2013 r.
podkreślono znaczenie małych i średnich firm dla europejskiego rynku pracy, konieczność wykorzystania i transferu badań naukowych oraz potrzebę współpracy dla poprawy sytuacji tej grupy pracowników.
Materiały udostępniono na: https://osha.europa.eu/en/seminars/safer-and-healthier-work-at-any-age
Projekt zakończy się w 2015 r.
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Kampania Zdrowe i bezpieczna miejsca pracy na lata 2014-2015

J

uż 8 kwietnia zostanie zainaugurowana Kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy z cyklu Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy na lata 2014-2015 dotycząca
przeciwdziałania stresowi i zagrożeniom psychospołecznym.
Więcej informacji: www.healthy-workplaces.eu
W Polsce Kampanię rozpoczyna Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy konferencją Stres w pracy? Nie, dziękuję!. Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon 3, sala zielona).
W programie przewidziano przedstawienie metod identyfikacji i oceny zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy, w szczególności stresu i mobbingu, prezentacje praktycznych
metod zarządzania stresem oraz stosowanych praktyk antystresowych przez firmy, w tym sposobów wsparcia psychologicznego dla pracowników w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie udziału (na
adres: ankle@ciop.pl lub faksem 22 623 32 64).

W

lutym 2014r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała raport Occupational health and safety
in the hairdressing sector, ISSN 1831-9343.

W Europie ok. 400 tys. zakładów fryzjerskich zatrudnia ponad milion osób. Są to głównie firmy małe (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 1-3 pracowników). W raporcie opisano zagrożenia związane w pracą: czynniki ergonomiczne
(obciążenie kręgosłupa wynikające z konieczności pracy na stojąco), substancje niebezpieczne (drażniące i uczulające), czynniki
biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby), czynniki fizyczne (hałas, światło, wysoka temperatura, wilgotność powietrza), stosowanie
urządzeń elektrycznych w mokrym otoczeniu, zagrożenia poślizgnięciem i upadkiem, oparzeniem i skaleczeniem, ryzyko pożaru,
czynniki psychologiczne wynikające z bezpośredniej pracy z ludźmi/klientami. Raport przedstawia wyniki porozumienia wynegocjowanego przez partnerów społecznych, UNI Europa, sekcja Hair&Beauty (http://www.uniglobalunion.org/sectors/hairbeauty/about-us) i Coiffure EU (http://www.coiffure.eu). Porozumienie, podpisane 12 kwietnia 2012 r. w Brukseli, określa m.in.
zalecenia i środki, jakie należy podjąć dla ograniczenia niebezpieczeństw dla zdrowia pracowników zakładów fryzjerskich i ich
klientów.
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector

OSHmail elektroniczny biuletyn
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

Źródło:
https://osha.europa.eu
http://www.ciop.pl
(MKS)
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KONKURSY
Aktywizacja zawodowa
pracowników sektora oświaty
osoby, które uzyskają zatrudnienie w odległości powyżej
50 km od miejsca zamieszkania mogą liczyć na tzw. dodatek relokacyjny w wysokości 5000 zł. Dodatek jest jednorazowy i można go przeznaczyć na pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.



W

ostatnim czasie pracownicy sektora oświaty znaleźli się w trudnej sytuacji. Część placówek oświatowych na terenie województwa łódzkiego została
zlikwidowana co pociągnęło za sobą zwolnienia pracowników.
Przyczyną takiej sytuacji był postępujący niż demograficzny.
W związku z zaistniałą sytuacją Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego postanowił wesprzeć nauczycieli
i pracowników sektora oświaty którzy stracili pracę
po 31 grudnia 2012 r. lub są zagrożeni zwolnieniem
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Pomoc będzie
udzielana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie.
W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:









szkolenia i poradnictwo zawodowe
poradnictwo psychologiczne
pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie
subsydiowanie zatrudnienia u nowego pracodawcy
bezzwrotne dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł
wsparcie pomostowe udzielane od 6 do 12 miesięcy wypłacane co miesiąc do wysokości minimalnego wynagrodzenia wraz z doradztwem

Zanim jednak wsparcie trafi do bezpośrednich beneficjentów,
Urząd Marszałkowski musi przeprowadzić konkurs i wybrać
instytucje, które napisały najlepsze projekty i mają największe
doświadczenie w aktywizacji zawodowej. Wyników konkursu
możemy się spodziewać w III kwartale 2014 r. Wszyscy bezpośrednio zainteresowani powinni śledzić stronę internetową
www.pokl.lodzkie.pl gdzie zostanie zamieszczona lista instytucji, które będą udzielały wsparcia. Jak już zostaną wybrane
instytucje należy sprawdzić czy jest projekt, w którego kryteria
się „wpisujemy” (projekty skierowane do mieszkańców konkretnych powiatów, do osób 30+ lub 50+ itp.). Po znalezieniu
odpowiedniej instytucji należy się z nią skontaktować i przygotować odpowiednie dokumenty (np. formularz zgłoszeniowy,
biznesplan).
Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinasowania na
rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy również do
ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości w Łodzi. Dodatkowo, w każdą środę adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi udzielają bezpłatnych porad prawnych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczy się tylko zapisać na konsultację.
(ŁK)

Duży bon na opracowanie innowacyjnych produktów

W

przededniu nowego okresu programowania,
przedsiębiorcy mają możliwość zacieśnienia
współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
poprzez udział w pilotażowym programie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie w ramach dużego
bonu. Program finansowany jest z budżetu Państwa a instytucją ogłaszającą konkurs i przyjmującą wnioski jest Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski można składać do 20 marca 2014 r. za pomocą specjalnego narzędzia
tzw. generatora wniosków.
Konkurs przeznaczony jest dla mikro i małych
firm, które prowadzą działalność produkcyjną oraz posiadają
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siedzibę na terenie Polski. O wsparcie nie mogą ubiegać się
firmy, które korzystały już z programu.
Środki w ramach programu przeznaczone są na opracowanie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji lub znaczącego ulepszenia wyrobu/technologii
produkcji. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie
doradcze m.in. w zakresie:





oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstwa,
prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego,
strategii wprowadzenia nowego/ulepszonego wyrobu
do obrotu,
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wdrożenia nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo ulepszonego wyrobu.

Usługi doradcze mogą stanowić jedynie element dodatkowy projektu.
Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu
przedsiębiorcy w ramach dużego bonu wynosi 50 000 zł.
przy czym przedsiębiorca zobowiązany jest do pokrycia 20%
wydatków podlegających refundacji.
Wykonawcami usługi dofinansowanej w ramach
programu mogą być jednostki naukowe wymienione w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Przed złożeniem wniosku o przyznanie bonu, przedsiębiorca
powinien wybrać wykonawcę usługi i podpisać z nim umowę
(usługę może realizować maksymalnie dwóch wykonawców).
Dodatkowe punkty przy ocenie zdobędą firmy, które stale
współpracują z jednostkami naukowymi oraz korzystają z pilotażowych usług doradczych w zakresie zarządzania firmą oraz
marketingu.

zapraszamy na seminaria i szkolenia organizowane przez
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości (harmonogram spotkań na stronie http://
www.frp.lodz.pl).
(ŁK)
Źródło:
 Program Wsparcie w ramach dużego bonu. Wytyczne dla wnioskodawców.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. 2006, nr 226, poz. 1651 z późn. zm.).

Bon na innowacje

Wymagane dokumenty oraz szczegółowe wytyczne dla
wnioskodawców można pobrać ze strony internetowej Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl.
Przedsiębiorców zainteresowanych tym i innymi programami

Zmiany w prawie europejskim – łatwy i legalny dostęp do muzyki online

4

lutego br. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy
dotyczące praw autorskich i pokrewnych, które ułatwią
dostawcom muzyki rozpowszechnianie jej w państwach
Unii Europejskiej.

Zgodnie z dyrektywą o zbiorowym zarządzaniu prawami
autorskimi i pokrewnymi, dostawcy usług muzycznych w UE
mogliby otrzymać licencje wieloterytorialne dotyczące praw do
utworów muzycznych, co usunęłoby bariery handlowe, dzielące obecnie rynek serwisów muzycznych online w UE. W ten
sposób uregulowane zostaną zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, takich jak Stowarzyszenie Autorów
„ZAIKS”, Związek Producentów Audio-Video (ZPAV), Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych
i Słowno-Muzycznych (SAWP) czy Związek Artystów Wykonawców STOART. Właściciele praw będą mogli sami wybrać
organizację zarządzająca ich prawami. Przepisy mają poprawić

transparentność działań tego typu organizacji oraz stworzyć
klarowne zasady dotyczące zarządzania tantiemami, terminowych wypłat oraz ogólnej kontroli nad wydatkami. Organizacje
będą mogły sprzedawać prawa autorskie na terenie więcej niż
jednego państwa członkowskiego
Twórcy dyrektywy przewidują, że pozwoli ona na stworzenie jednolitego, europejskiego rynku muzycznego. Skorzystać mają na tym wszyscy – artyści, których prawa będą chronione a tantiemy wypłacane na czas, dystrybutorzy, którzy
łatwiej zdobędą licencję na utwory, jak i melomani, którzy
będą mieli dostęp do szerszej oferty muzycznej online.
Dyrektywa musi być jeszcze formalnie zatwierdzona
przez Radę UE, następnie państwa członkowskie będą miały
24 miesiące na włączenie przepisów do własnego systemu
prawnego.
(MD)
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I.

Spotkanie nt. Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020

Komisja Europejska i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizują 28 marca 2014 r.
w Warszawie spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
finansują projekty badawczo-innowacyjne instytucji i przedsiębiorstw z całego świata, umożliwiają zatrudnianie specjalistów,
wymianę wiedzy i rozwiązań, wysyłanie pracowników na staże za granicę. Wspólne inicjatywy mogą być związane z dowolną
dziedziną.
Więcej informacji i zgłoszenia: https://mscabusiness.teamwork.fr

II.

Program Horyzont 2020 dla małych i średnich firm (MŚP) - przykłady

 Projekty współpracy - badawcze i badawczo-innowacyjne (collaborative projects)
 Instrument MŚP – wsparcie innowacji od koncepcji po komercjalizację
 Fast Track to Innovation – wsparcie konsorcjów z udziałem MŚP lub spin-outów zmierzających do komercjalizacji technologii
 Działania wspierające MŚP: IPR Helpdesk, IPorta2, INNOVA, Enterprise Europe Network, wsparcie klastrów, mentoring, dzia-

łania na rzecz transferu technologii
 Instrumenty finansowe wysokiego ryzyka (Access to risk finance) – pożyczki, gwarancje, finansowanie kapitałem wysokiego

ryzyka
 Wymiana i mobilność naukowców z udziałem MŚP (Akcje Marii Skłodowskiej-Curie)
 Dostęp do infrastruktury badawczej
 Przedkomercyjne i przedinnowacyjne zamówienia publiczne

Źródło: informacje i prezentacje Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

III. Nowy Portal KPK Programów Ramowych UE Programu Horyzont 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy programów Badawczych Unii Europejskiej uruchomił nowy portal do obsługi Programu Ramowego
Horyzont 2020: kpk.gov.pl.
Portal zawiera zakładki:

(MKS)
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Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w największym na świecie programie badawczym – Programie Ramowym UE Horyzont
2020 (H2020). Na finansowanie programu w latach 2014 –
2020 przeznaczone zostanie ponad 77 mld euro. Jest to program trudniejszy i bardziej wymagający w wielu aspektach,
w porównaniu z poprzednimi programami ramowymi. Pojawia się silny nacisk na realizację projektów „od pomysłu do
rynku”, mających na celu demonstrację technologii i jej
wdrożenie. W wielu konkursach określony będzie poziom
gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level),
do którego należy doprowadzić technologię. Oznacza to, że
w takich projektach kluczową rolę będą musiały odegrać
przedsiębiorstwa. Wprowadzono inną filozofię realizacji projektów multidyscyplinarnych, pozwalających zmierzyć się
z szeregiem wielkich wyzwań społecznych, takich jak starzenie się społeczeństw, problemy zdrowotne, zmiany klimatu,
zmniejszające się zasoby naturalne oraz bezpieczeństwo obywateli. Dla małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzono
atrakcyjne granty na prowadzenie badań i rozwój technologii.
H2020 kontynuuje misję wspierania rozwoju centrów
doskonałości - odnosiliśmy tutaj zawsze największe sukcesy.
Będziemy mieli wsparcie na umiędzynarodowienie naszych
centrów z instrumentu „Widening Participation”. Rozbudowano programy stypendialne Marii Skłodowskiej-Curie
wspierające mobilność początkujących naukowców.
Polska w 7. Programie Ramowym uzyskała 11 – 13 miejsce pod względem złożonych i uzyskanych projektów. Należymy do najbardziej aktywnych krajów członkowskich UE.
Pamiętajmy, że H2020 jest także naszym programem i nie
tylko jesteśmy jego pełnoprawnymi uczestnikami, ale możemy także go kształtować. Musimy być bardziej aktywni w
Grupach Doradczych definiujących kolejne Programy Pracy.
Nauczmy się wprowadzać do konkursów tematy interesujące
dla polskich przedsiębiorstw, jednostek naukowych i administracji publicznej. Sięgajmy też częściej po koordynację projektów.

Biuletyn Informacyjny

Nasze zaangażowanie w Programie H2020 determinują
obecnie trzy wyzwania:
•

Musimy zdecydowanie zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorstw uczestnictwem w projektach badawczych
i innowacyjnych. Będą one mogły otrzymywać od 70 do
100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu. Planowana jest realizacja Partnerstw PublicznoPrywatnych dla inicjatyw rozwoju technologii o budżecie
22 mld euro. Przedsiębiorstwa powinny „zamawiać” badania poprzez Europejskie Platformy Technologiczne. Aby
sprostać nowym wyzwaniom, powołano Polski Instytut
Technologii, rozbudowujemy także system Polskich Platform Technologicznych.

•

W jednostkach naukowych i innych jednostkach nonprofit musimy wprowadzić nowe regulaminy podwyższające nasze stałe wynagrodzenia, tak aby zminimalizować
konsekwencje ograniczenia wynagrodzeń dodatkowych
do 8 000 tys. euro rocznie.

•

Musimy zwiększyć nasz udział w prestiżowych grantach
indywidualnych ERC oferowanych dla młodych i doświadczonych naukowców. Powinniśmy rozważyć wprowadzenie zachęt w postaci wysokiej punktacji grantów
ERC w kategoryzacji jednostek i specjalnych grantów
NCN.

Tak jak przez ostatnie 15 lat, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Siecią KPK będzie
wspierał Państwa starania o uzyskanie grantów europejskich.
Życzę Państwu jak największych sukcesów w Horyzoncie
2020!!!

Dr Andrzej Siemaszko
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Źródło: http://kpk.gov.pl
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A

kademia Przedsiębiorcy
– Jak rozgromić konkurencję?

W dniu 18 lutego 2014 r., w hotelu Double Tree by Hilton
w Łodzi odbyły się warsztaty z cyklu Akademia Przedsiębiorcy.
Było to pierwsze spotkanie z zaplanowanych 50 w różnych miastach Polski. Akademia Przedsiębiorcy to ogólnopolski program
warsztatów, poświęcony tematyce praktycznych metod tworzenia
strategii firmy, budowania zespołu nastawionego na sukces i podnoszenia konkurencyjności firmy. Celem programu jest dostarczenie wiedzy i narzędzi, które pozwalają uzyskiwać przewagę konkurencyjną, rosnąć i zwiększać skalę biznesu szybciej i skuteczniej od
innych.

stwa Narodowego, a potem p.o.

wentem Akademii Obrony Narodo-

Organizatorami tego wydarzenia są Bank Zachodni WBK oraz
Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych a Ośrodek Enterprise
Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości objął
go patronatem.
W ramach tegorocznej, VI edycji, prowadzącymi warsztaty są
generał Roman Polko oraz major Rocco Spencer emerytowany dowódca Armii Stanów Zjednoczonych. Gościem specjalnym spotkania w Łodzi był generał Polko, który w swoim wykładzie zatytułowanym Jak rozgromić konkurencję? przedstawił, w jaki sposób przełożyć strategie, wykorzystywane w wojsku na zarządzanie w biznesie. Na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń
postawił na sprawdzone w boju strategie dowodzenia, skuteczne nie tylko w warunkach wojskowych, ale przede wszystkim w biznesie. Pokazał też jak budować zespół i kierować ludźmi, w jaki sposób wytyczać cele i podejmować strategiczne decyzje.
W warsztatach w Łodzi uczestniczyło około 200 osób, w większości przedstawicieli firm i przedsiębiorstw z województwa
łódzkiego. Tak duża liczba uczestników zaskoczyła organizatorów. Świadczyć to może o zainteresowaniu jakim cieszą się tego typu
spotkania, na co wpływ miał też sam Gość specjalny.
Więcej informacji na temat Akademii Przedsiębiorcy na stronie: www.akademia-przedsiebiorcy.pl
(KW)

K

onfederacja Lewiatan na
krynickie spotkanie władz i członków Konfederacji
pt. Perspektywy dla biznesu,
które odbyło się w dniach 7-9 marca br. w Krynicy.

Spotkanie było okazją do przedyskutowania aktualnych spraw gospodarczych i politycznych.
Dyskutowano m.in. o: umowach śmieciowych i pomysłach na wsparcie zatrudnienia młodych, cyfryzacji polski, prognozach ekonomicznych na najbliższe lata, wyborach europejskich i krajowych.
W trakcie krynickiego spotkania odbyły się także zawody narciarskie na stokach Jaworzyny Krynickiej.
(KW)
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G

ildia Aniołów Biznesu (GAB), będąca częścią Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, na pierwsze z cyklu spotkanie pod hasłem „Open Days”, które
odbyło się 5. marca br., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Biznesowego
Synergia, przy ul. Wólczańskiej 128/134 w Łodzi.
Gildia Aniołów Biznesu wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie
łódzkim, które zamierzają realizować innowacyjne projekty, udzielając im wsparcia w formach dotacji, dofinansowań i pożyczek.
Aniołem Biznesu jest przedsiębiorca zainteresowany wspieraniem młodych biznesów, który oferuje swoją pomoc menedżerską,
doświadczenia, kontakty oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności.
Cykl spotkań pod nazwą „Open Days” zaplanowany jest dla Aniołów Biznesu, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz
instytucji okołobiznesowych z projektodawcami rekomendowanymi przez GAB. Podczas spotkań „Open Days” projektodawcy
będą mieli okazję przekonać potencjalnych inwestorów do zainwestowania w ich przedsięwzięcie.
W trakcie spotkania zaprezentowano pięć pomysłów biznesowych poszukujących finansowania na rozwój. Były to następujące
projekty:


pojazd miejski o napędzie elektrycznym,



gniazdko elektryczne ułatwiające codzienne użytkowanie sprzętu,



fotel z systemem treningowym dla osób pracujących w pozycji siedzącej,



urządzenie umożliwiające podział obrazu wideo na mniejsze obszary,



system rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

Więcej informacji na temat podejmowanych działań w ramach Gildii Aniołów Biznesu można znaleźć na stronie:
www.aniolybiznesu.org.
(MK)

U

rząd Patentowy RP na VII Międzynarodową Konferencję z cyklu
Innowacyjność i kreatywność kobiet
Wzornictwo szansą dla MŚP i regionów

Konferencja odbyła się w dniach 20-21 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych
S.A. w Warszawie.
Konferencja skupiła się na możliwości uzyskania przez przedsiębiorców finansowego wsparcia dla innowacyjnej działalności biznesowej oraz współpracy projektantów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Podkreślona została rola wzornictwa, ergonomii i ekologii w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na kongres organizowany przez
Fundację Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu
Polish Businesswoman Congress

Kongres odbędzie się 28 marca 2014 r. w centrum hotelu Gromada Airport w Warszawie.
W czasie kongresu wystąpią uznani mówcy i wielkie osobowości polskiej sceny biznesu. Gośćmi specjalnymi będą Ewa Minge, Małgorzata Potocka, Krystyna Kofta, a uroczystego otwarcia Kongresu dokona
była pierwsza dama RP, Jolanta Kwaśniewska. Ponadto, w części wystawienniczej odbędą się pokazy mody oraz targi biznesowe.
Więcej na www.businesswomanlife.pl/congress
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OKIEM STATYSTYKA
ZATRUDNIENIE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Pracującya w gospodarce narodowej
w latach 2010-2012
Stan w dniu 31 XII

Pracującya w gospodarce narodowej
według rodzaju działalności w 2012 r.
Stan w dniu 31 XII

Dynamika przeciętnego miesięcznego zatrudnienia
w sektorze przedsiębiorstwb
przeciętna miesięczna 2010=100

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstwb
według sekcji PKD 2007
W okresie I-XII 2013
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Struktura podmiotów gospodarki narodowej
według liczby pracujących w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

Pracujący według zawodówc w 2012 r.
stan na koniec IV kwartału

Ruch zatrudnionych wśród pracowników gospodarki narodowej
według sekcji PKD 2007 w 2012 r.
w ciągu roku

Poszkodowani w wypadkachd
przy pracy w 2012 r.

a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dane szacunkowe).
b Dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, zaliczanych do sektora przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9, przy czym dane nie obejmują
zatrudnionych poza granicami kraju oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych.
c Na podstawie badania popytu na pracę.
d Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie.
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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.

BOTR20131031002

Turecka firma specjalizująca
się w produkcji odzieży ognioodpornej oraz produktów dla
górnictwa poszukuje dystrybutorów. Firma wytwarza swoje
produkty zgodnie ze standardami UE.

2.

BOBE20131126001

Belgijska firma specjalizująca
się w produktach bezpieczeństwa dla pacjentów w szpitalach i centrach rehabilitacji
(produkty utrzymujące w tej
samej pozycji, podtrzymujące
i ułatwiające chodzenie) poszukuje dystrybutorów. Firma
wytworzyła serię profilaktycznych produktów, które stanowią część różnych dyskretnych
i niezwykle skutecznych form
pomocy.

3.

BOBE20131202001

Belgijska firma specjalizująca
się w produkcji kosmetyków na
bazie aktywnych składników
morskich i roślinnych, do pielęgnacji twarzy i skóry, produkuje kremy na dzień i noc, serum oraz maseczki. Firma poszukuje dystrybutorów.

4.

BOIE20131120001

Irlandzki twórca czujników
poziomu płynów. Te zdalne
czujniki mogą być zastosowane
w wielu aplikacjach, zarówno
do domowych jak i przemysłowych zbiorników i magazynów
przemysłowych/ środowiskowych. Firma chciałaby nawiązać współpracę z partnerami
dystrybucyjnymi.

5.

BOAM20131118003

Armeńska firma produkująca
naturalne soki owocowe oraz
owoce w puszkach poszukuje
usług przedstawicielstwa handlowego.

6.
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BOJP20140114001

Japońska firma produkująca
urządzenia do wytwarzania
opakowań z tektury falistej
poszukuje agentów lub dystrybutorów.

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

7.

BOIL20131016001

Izraelska firma z sektora medycznego opracowała innowacyjną kurację cukrzyco pochodnych schorzeń skóry z wykorzystaniem minerałów morskich. Lek przeszedł testy kliniczne i uzyskał aprobatę Izraelskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Firma poszukuje partnerów specjalizujących się
w preparatach do skóry i włosów, farmaceutykach i urządzeniach medycznych, aby
stworzyć joint venture do dalszego rozwoju tego produktu.

8.

BRMD20131219001

Mołdawska firma wytwarzająca specjalistyczny sprzęt używany do obróbki elektrochemicznej łopat turbin oraz produkcji łopat silnikowych dla
przemysłu lotniczego poszukuje pośredników handlowych.
Firma jest również zainteresowana wzajemną produkcją
z zakresu mechaniki precyzyjnej oraz energoelektroniki.

9.

TOSK20131211001

Słowacka firma z branży hightech, działająca w dziedzinie
biotechnologii i nanotechnologii, skoncentrowana na pracach badawczo-rozwojowych w
zakresie czujników (sensory
i biosensory), opracowała wieloparametrowy system pomiarowy, który może być szeroko
stosowany w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Firma poszukuje partnerów do
dalszych prac badawczych oraz
oferuje know-how w ramach
umowy licencyjnej.

10.

BOUK20140121002

Brytyjska firma specjalizująca
się w produktach kosmetycznych dla kobiet, składających
się na tzw. makijaż mineralny
(pomadki, podkłady, cienie do
powiek, róże do policzków),
poszukuje przedstawicieli handlowych.
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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.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorco ! Skorzystaj!, Warszawa 2012
Kolejna edycja informatora Przedsiębiorco! Skorzystaj!,
przedstawia nowe usługi Krajowego Systemu Usług (KSU), trafniej odpowiadające na potrzeby dzisiejszych i przyszłych przedsiębiorców, a także znacznie szerszy zakres usług i sposób funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych KSU. Od 2012 r. system
Punktów Konsultacyjnych, rozsianych po całej Polsce ośrodków
wspierających przedsiębiorców, uległ zdecydowanej zmianie: od
lutego PK KSU świadczą nie tylko usługi informacyjne, ale również dwa rodzaje usług doradczych – asystę w rozpoczynaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz usługę informacyjną „opieka nad klientem” - wspierającą klientów KSU w korzystaniu z usług specjalistycznych KSU.
Krajowy System Usług zmienia się, by lepiej wspierać przedsiębiorców oraz ułatwiać rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Nowy system Punktów Konsultacyjnych KSU stara się całościowo odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców, ułatwiając im dostęp do pełnego wachlarza usług – informacji, doradztwa, środków finansowych i innowacji. Niniejsza publikacja krok po kroku
opisuje, jak skorzystać z każdej usługi systemowej KSU, jakie są
jej zalety i wady.
(Z wprowadzenia)

Urząd Zamówień Publicznych, Opinie prawne w zakresie
zamówień publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013
Publikacja prezentuje opinie prawne opracowane przez Urząd
Zamówień Publicznych w 2012 i 2013 r. oraz wskazuje na wybrane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, których niezastosowanie lub błędna interpretacja skutkują nieprawidłowościami w postępowaniach przetargowych lub nieważnością umowy
o zamówienie publiczne. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, zwłaszcza przez zamawiających, aby uniknąć błędów przy
wydatkowaniu środków publicznych. Opracowanie opublikowano w ramach projektu systemowego ”Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Urzędu Zamówień Publicznych.
Słowo wstępne - Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień
Publicznych

Zasada konkurencyjności. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Komentarz, Paweł Sendrowski, Poznań 2013
Zasada konkurencyjności została wprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, aby zapewnić, że wydatki ponoszone w ramach projektów są konkurencyjne, tj. posiadają najlepszy
stosunek ceny do jakości w odniesieniu do innych ofert rynkowych.
Pomimo tego że funkcjonuje już od kilku lat, wciąż budzi wiele
kontrowersji. Projektodawcom realizującym projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z pewnością zainteresuje opracowanie Pawła Sendrowskiego poświęcone zasadzie
konkurencyjności, które dostępne jest w naszej bibliotece.
„W celu spełnienia wymogów zasady konkurencyjności beneficjent powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców, mając na uwadze zapewnienie
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Takim enigmatycznym stwierdzeniem ustawodawca porusza zagadnienie najbardziej doniosłe z punktu widzenia
poprawności procedury wydatkowania środków w trybie zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności w Programie Operacyjnym Kapitał
Ludzki 2007-2013 (PO KL) obowiązuje od dnia 1 października
2008 roku. Od tego czasu była wielokrotnie doprecyzowywana,
zmieniana, rozbudowywana. Początkowo stanowiła jedynie
kilka postanowień we wzorze umowy o dofinansowanie, dopiero z czasem urosła – zgodnie zresztą z przyporządkowaną jej
nazwą do roli „zasady”, regulacji, która w praktyce miała precyzyjnie określać prawa i obowiązki beneficjentów w tym zakresie. (…) Wydaje się jednak, że do dzisiaj – mimo kilku lat
stosowania – zasada konkurencyjności zdaje się niedoskonała,
budzi wiele niepotrzebnych wątpliwości, a nawet jest niezrozumiała (również dla pracowników IP / IW), co widać przede
wszystkim w rozbieżnościach w ocenie tego zagadnienia przez
poszczególne IP / IW.
W niniejszej publikacji stawiam sobie za cel przedstawienie
jednolitych reguł i zasad mających oparcie w unormowaniach
dotyczących Po KL, wiedzy zaczerpniętej z zamówień publicznych jak również , z pewnością pomocnych, interpretacjach
i pismach MRR.”
(Ze wstępu)
(RŻ)

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
(IK)
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BIBLIOTEKA c.d.
EU industrial structure report 2013: Competing in Global Value Chains, Luksemburg 2013.
Sprawozdanie, opublikowane przez Komisję Europejską pt. „Struktura przemysłu w UE w 2013r.: konkurencja w ramach globalnych łańcuchów wartości”, podaje konkretne problemy, z którymi Europa musi się zmierzyć w kontekście rozwoju przemysłu. Autorzy sprawozdania
dowodzą, że w większości sektorów przemysłowych w UE nadal nie osiągnięto poziomu produkcji sprzed kryzysu, a wyniki w poszczególnych
gałęziach przemysłu i państwach członkowskich znacznie się od siebie różnią. Raport pozwala lepiej zrozumieć tendencję spadkową w produkcji.
Analizy raportu wykazują, że pierwsze kroki w stronę ożywienia koniunktury, na które wskazywać miał wzrost w latach 2010-2011, zostały
zatrzymane przez fazę spowolnienia w cyklu koniunkturalnym, a przemysł w UE znalazł się pod wpływem drugiej fali recesji. Udział przemysłu w tworzeniu PKB to zaledwie 15 proc. w 2012 r. (spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do 2001 r.). Jednocześnie sprawozdanie ukazuje wyraźną poprawę koniunktury w krajach bałtyckich, Rumunii, Polsce i na Słowacji, gdzie poziom przemysłu przekroczył wartości sprzed
kryzysu.
Komisja Europejska apeluje, by reindustrializacja Europy stała się jednym z priorytetów gospodarczych wspólnoty na najbliższe lata. Istotne
jest również, by europejski przemysł w większym stopniu brał udział w tzw. globalnym łańcuchu wartości. Komisja uważa, że w dążeniu do
umocnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego należy konsekwentnie egzekwować następujące priorytety:


Szczególnie priorytetowe traktowanie, w każdej dziedzinie polityki, problemu konkurencyjności przemysłowej.



Maksymalne zwiększenie potencjału rynku wewnętrznego, poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury, dalszą integrację rynków finansowych, zwiększenie możliwości w zakresie szkoleń i swobody przemieszczania się obywateli.



Podejmowanie kroków, tak na rynku wewnętrznym, jak i na arenie międzynarodowej, zmierzających do zapewnienia dostępu do surowców i energii w korzystnej, lecz stosownej do globalnej sytuacji cenie.



Efektywne wdrożenie i wykorzystanie wszelkich instrumentów finansowych UE poprzez kombinację funduszy regionalnych i finansowania w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME), środków na badania naukowe („Horyzont
2020”), funduszy strukturalnych (nie mniej niż 100 mld EUR ze środków regionalnych) oraz budżetów krajowych z korzyścią dla innowacji, inwestycji i odnowy przemysłu.



Usprawnienie dalszej integracji unijnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP,
w ramach globalnych łańcuchów wartości, dążąc do zwiększenia ich konkurencyjności i ułatwionego dostępu do rynków światowych na dogodniejszych warunkach konkurencji.



Umacnianie konkurencyjności przemysłu ma żywotne znaczenie dla ożywienia
gospodarki i wzrostu zatrudnienia w perspektywie wyznaczonego na rok 2020
celu: nie mniej niż dwudziestoprocentowego udziału przemysłu
w unijnym PKB.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem, dostępnym w naszej bibliotece.
Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-42_pl.htm
(MD)

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

