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TABLICY UPAMIĘTNIA JĄCEJ
WIZYTĘ LADY MARGARET THATCHER
W 1991 R. W FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„

Prof. dr hab. Jerzy Dietl
Przemówienie ku czci Pani Margaret Thatcher w dniu 6 czerwca 2014 r. (fragmenty)
Lady Margaret Thatcher stanowi rzadki niestety w polityce przykład pełnej wierności wyznawanym poglądom w całym okresie swojej
jakże długiej aktywności politycznej. Jej
działalność dla dobra swego kraju daje
przykład godny naśladowania w innym
krajach, a szczególnie mojej ojczyźnie.
Wyniosła z domu szacunek oraz podziw
dla przedsiębiorczości i rozwijania indywidualnej działalności gospodarczej przy
równoczesnym uznaniu dla pracy społecznej na rzecz swego środowiska
i regionu, a więc dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.(…)

Doceniała istotne znaczenie wyrównywania szans młodzieży w dostępie
do edukacji wyższej i zawodu. Wyrazem
tego było między innymi jej wspieranie
publicznego szkolnictwa średniego.(…)
Założona przez nią Thatcher Foundation, a także ufundowana na Uniwersytecie Cambridge Chair in Entrepreneurial Studies wspierały intelektualne podstawy rozwijania wolności poprzez
rynek i demokrację.(…)
Pani Margaret Thatcher utworzyła
British Know-How Fund. Jego głównymi celami było ustanowienie sieci partnerstwa między szkołami wyższymi
a środowiskiem przedsiębiorców oraz wykorzystanie brytyjskiego efektu pokazowego
dla rozwijania gospodarki liberalnej poprzez kontakty
z przedsiębiorcami brytyjskimi
oraz wyższymi uczelniami.
W rezultacie tej inicjatywy
nawiązano tę współpracę oraz
utworzono w Polsce fundacje
mające na celu rozwijanie
przedsiębiorczości. Dzięki
temu rozwinięto szkolenia
przedsiębiorców oraz osób
pragnących rozwinąć prywatną
działalność gospodarczą. Ułatwiło to stworzenie podstawy
do budowania gospodarki rynkowej opartej na współczesnej

wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii. W Łodzi powstała Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która nas gości
w dniu dzisiejszym.(…)
Fundacja nasza współpracowała
z Uniwersytetem w Edynburgu, którego
wykładowcy prowadzili u nas szkolenia
oraz organizowali u siebie staże naukowe dla młodych pracowników nauki
i praktyki dla początkujących przedsiębiorców. Wyrazem zainteresowania Baronessy Margaret Thatcher działalnością
naszej Fundacji było zaszczycenie nas
wizytą w dniu 2 października 1991 r.,
którą upamiętnia dzisiejsza uroczystość.
W czasie tej wizyty pragnęła szczegółowo zapoznać się z działalnością Fundacji
i przekazała nam wiele interesujących
uwag oraz rad.(…)
Jednym z wyrazów wdzięczności
dla Pani Margaret Thatcher naszego społeczeństwa, w tym także świata nauki,
było przyznanie jej Doktoratów Honoris
Causa przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu oraz przez Uniwersytet
Łódzki.(…)
Niech tablica pamiątkowa, która za
chwilę zostanie odsłonięta przy historycznym trakcie Łodzi - ulicy Piotrkowskiej, będzie widomym świadectwem dla
społeczeństwa o naszej pamięci
„Wielkich tego świata", którzy czynili
dobro dla naszego miasta i kraju.”

Prof. dr hab. Jerzy Dietl
założyciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
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POLITYKA PRZEMYSŁOWA
UNII EUROPEJSKIEJ
Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak
1. Uwagi ogólne - pojęcie polityki
przemysłowej, charakter polityki
przemysłowej Unii Europejskiej

R

ealizacja założeń Strategii
Lizbońskiej1, a obecnie
Strategii Europa 20202,
spowodowała swoiste odrodzenie polityki przemysłowej. W chwili
obecnej działania Unii Europejskiej próbują odpowiedzieć na podstawowe wyzwania polityki przemysłowej, do których należą groźba deindustrializacji
w UE powiązana ze zjawiskiem delokalizacji produkcji oraz potrzeba reform
strukturalnych w wybranych sektorach
przemysłu.

b) podejście szerokie – charakteryzuje
się interwencją w sektorach przemysłu z wykorzystaniem wyłączeń podatkowych, programów zakupów
publicznych, subsydiów bezpośrednich oraz instrumentów protekcji
handlowej.
Drugie podejście nie jest obecnie
możliwe do realizowania przez poszczególne państwa członkowskie UE ze

względu na utworzenie rynku wewnętrznego oraz tworzenie równych warunków
konkurencji dla przedsiębiorstw unijnych bez względu na kraj pochodzenia.
Istotnym instrumentem polityki przemysłowej stosowanym przez państwa
członkowskie jest pomoc publiczna,
która również podlega ograniczeniom
wynikającym ze stosowania reguł konkurencji skierowanych do państw członkowskich.

Wyróżnia się dwa generalne podejścia do prowadzenia polityki przemysłowej:
a) podejście liberalne (pozytywna polityka przemysłowa) – charakteryzuje
się dążeniem do tworzenia stabilnego
środowiska makroekonomicznego
i regulacyjnego, ograniczeniem subsydiowania przemysłu do inwestowania w infrastrukturę i edukację, aby
zapewnić jak najlepszą jakość siły
roboczej, stworzeniem warunków
otwartego handlu, wspieraniem innowacji technologicznych,

Foto: Microsoft Corp.

1 Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004. W marcu 2005 r. Komisja przedstawiła nową wersję Strategii Lizbońskiej – Working together for growth and jobs. Next steps in implementing the revised Lisbon Strategy, Brussels 29.04.2005, SEC/2005/622/2.
2 Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020
wersja ostateczna.
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Dotychczas nie wypracowano jednolitej definicji pojęcia polityki przemysłowej. Trudności w jej sprecyzowaniu
wynikają z faktu, iż na jej treść składają
się również działania podejmowane
w innych obszarach, w szczególności
w ramach polityki handlowej, finansowej, regionalnej, ochrony środowiska,
zdrowia, obronności, zamówień publicznych, a także badań i rozwoju, systemu
oświaty, kształcenia i szkolenia zawodowego. Ogólnie politykę przemysłową
zdefiniować można jako zestaw przedsięwzięć państwa mających na celu
zmianę struktury przemysłu w celu zapewnienia produktywności i dostosowania struktury przemysłu do koniunktury
światowej.
Dotyczący obecnie polityki przemysłowej UE art. 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako
TfUE) nie posługuje się pojęciem polityki przemysłowej, lecz stanowi
o „zapewnieniu warunków niezbędnych
dla konkurencyjności przemysłu Unii”.
Powołany przepis objęty został tytułem
XVII TfUE - „Przemysł”. Termin polityka przemysłowa używany jest natomiast
w dokumentach dotyczących tej dziedziny aktywności UE. Przepis art. 173
ust. 1 TfUE definiuje natomiast politykę
przemysłową w sposób pośredni poprzez
określenie jej celów, instrumentów
i systemu wdrażania.
Zakres polityki przemysłowej UE
jest szeroki i zróżnicowany pod względem przedmiotu (rozwój technologiczny,
wsparcie MŚP) oraz instrumentów wykorzystywanych do wdrażania jej założeń. Ograniczeniem zakresu wdrażania
polityki przemysłowej jest przepis
art. 173 ust. 3 akapit 2 TFUE, który stanowi, że art. 173 nie może być podstawą
wprowadzania przez Unię żadnych środków, które mogłyby zakłócać konkurencję oraz środków odnoszących się do
podatków, a także praw i interesów pracowników najemnych.

Polityka przemysłowa UE ma mieszany charakter. Zasadniczo jest to polityka horyzontalna. Wiele jednak jej inicjatyw ukierunkowanych jest na wzmocnienie poszczególnych branż gospodarki,
co sprawia, że instrumenty takie nabierają charakteru właściwego dla polityki
sektorowej. Taka koncepcja realizacji
polityki przemysłowej określana jest
jako „podejście matrix”. Polityka przemysłowa UE ma charakter zintegrowany, co przejawia się włączeniem do tej
polityki zarówno inicjatyw międzysektorowych, jak i sektorowych3.
2. Początek polityki przemysłowej
Unii Europejskiej oraz jej ewolucja
Zharmonizowanie regulacji dotyczących różnorodnych dziedzin gospodarczych i związane z tym ograniczenie
możliwości prowadzenia krajowej polityki przemysłowej doprowadziło do
ustanowienia jej wspólnotowego wymiaru.
Do lat 90-tych XX w. nie istniały
traktatowe podstawy określania zakresu
i kierunków wspólnej polityki wobec
przemysłu. Dopiero Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (dalej jako
TWE) w brzmieniu nadanym przez
Traktat z Maastricht stworzył podstawę
formalną do tworzenia warunków wspierania konkurencyjności unijnego przemysłu.
Do połowy lat 70-tych XX w. polityka przemysłowa miała charakter wyłącznie krajowy. Pierwsze propozycje
Komisji – tzw. memorandum Collonny
(dokument zatytułowany „Polityka przemysłowa Wspólnoty”) z 1970 r. – zawierały określenie instrumentów zharmonizowanych na poziomie WE służących
nadrobieniu zaległości technologicznych
w stosunku do USA i Japonii. Dokument
przewidywał stworzenie wspólnych ram
prawnych, podatkowych i finansowych
dla przedsiębiorstw. Na podstawie pro-

pozycji KE Rada przyjęła program działań na rzecz rozwoju przemysłu i polityki rozwoju technologii – tzw. raport Spinelliego z 1973 r. Objęte raportem działania miały dotyczyć wsparcia realizacji
wspólnego rynku i opierały się na usunięciu barier administracyjnych i technicznych w handlu wewnętrznym, stopniowej liberalizacji dostępu do rynku
zamówień publicznych, popieraniu
przedsiębiorstw europejskich zdolnych
do konkurowania na rynku międzynarodowym, wprowadzaniu elementów
wspólnotowych w tych dziedzinach,
które wymagały zaangażowania państwa, np. normalizacja. Raport Spinelliego nie doprowadził jednak do przyjęcia
regulacji na poziomie wspólnotowym aż
do połowy lat 80-tych.
Po kryzysie lat 70-tych XX w.
w odniesieniu do polityki przemysłowej
nastąpiło zwiększenie interwencjonizmu
państwowego w celu promocji dużych
narodowych przedsiębiorstw mogących
konkurować z przedsiębiorstwami amerykańskimi i japońskimi. Kraje członkowskie wykorzystały istniejące kanały
udzielania pomocy publicznej, subsydiując niskodochodowe sektory. W ramach
przemysłu wspólnotowego wyodrębniono sektory podlegające wsparciu – sektory rozwijające się, nowatorskie wymagające dużych nakładów na innowacje
technologiczne (np. biotechnologia) oraz
sektory schyłkowe wymagające kosztownej modernizacji i restrukturyzacji
zatrudnienia.
Propozycje raportu Spinelliego wykorzystano przy tworzeniu zakresu instrumentarium Białej Księgi z 1985 r.
w sprawie jednolitego rynku wewnętrznego. Komunikat Komisji z 1990 r.
„Wytyczne polityki przemysłowej
w otwartym i konkurencyjnym otoczeniu” podkreślał, że celem polityki przemysłowej powinna stać się poprawa
konkurencyjności przemysłu Wspólnoty

3 Komunikat Komisji z 2005 r. „Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: polityka ramowa na rzecz wzmocnienia unijnej produkcji przemysłowej – z myślą o bardziej
zintegrowanym podejściu do polityki przemysłowej”, KOM (2005) 474.
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w skali międzynarodowej. Komisja przewidywała konieczność podjęcia działań
na rzecz efektywnego funkcjonowania
gospodarki rynkowej w długim okresie,
tworzenia warunków instytucjonalnych
i infrastrukturalnych dla restrukturyzacji
przemysłu, wypracowania instrumentów
przyspieszających dostosowanie strukturalne i zwiększających konkurencyjność
przemysłu. W efekcie realizacji tzw.
Programu 1992 (program rynku wewnętrznego) doszło do stworzenia zharmonizowanych przepisów w dziedzinach
proponowanych do ujednolicenia w Raporcie – zapewnienie bezpieczeństwa
wyrobów przemysłowych (ocena zgodności) oraz zamówienia publiczne.
Po zakończeniu w 1992 r. realizacji
programu rynku wewnętrznego ustalono,
że Wspólnota promowała będzie politykę przemysłową nakierowaną na stworzenie takich warunków otoczenia przemysłu, które będą stymulowały jego
większą konkurencyjność międzynarodową. W Raporcie Bengemanna z 1990
r.4 zaproponowano stosowanie takiego
instrumentarium, które wspierać będzie
konkurencyjną pozycję przemysłu
Wspólnoty jako całości, wykluczając
tym samym stosowanie wsparcia poszczególnych przedsiębiorstw i branż.
Podejście to znalazło odzwierciedlenie
w przepisach TWE dodanych Traktatem
z Maastricht.
Artykuł 157 TWE wskazał na obowiązki Wspólnoty i państw członkowskich w zakresie zapewnienia warunków
koniecznych dla osiągnięcia konkurencyjności wspólnotowego przemysłu.
Postanowienia TWE potwierdziły nadrzędność polityki konkurencji nad wszelkimi działaniami wobec przemysłu, które mogłyby wynikać z przesłanek społecznych, efektywnościowych, itp.
Z rozwojem przemysłu, w myśl art. 163
TWE, w sposób ścisły powiązane zostały badania i rozwój technologiczny.

Foto: Microsoft Corp.

Podstawy dalszego rozwoju polityki przemysłowej ustanowiły postanowienia Strategii Lizbońskiej. Cele strategiczne z zakresu polityki przemysłowej
dotyczyły przede wszystkim maksymalizacji korzyści z innowacji na poziomie
państw członkowskich oraz na poziomie
wspólnotowym, a także stworzenia przyjaznego środowiska dla powstawania
i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw. Nadrzędny
cel Strategii - budowanie konkurencyjności UE na arenie globalnej – stał się
zbieżny z celami polityki przemysłowej
wynikającymi z TWE.
Traktat z Nicei zmienił treść przepisu art. 157 ust. 3TWE w ten sposób, że
w procesie decyzyjnym dotyczącym
wdrażania polityki przemysłowej zrezygnowano z jednomyślności na rzecz procedury współdecydowania.
Traktat z Lizbony zmieniając numerację przepisów dotyczących polityki
przemysłowej – treść art. 157 została
objęta art. 173 – uzupełnił treść tego
przepisu poprzez określenie w jego
ust. 2 przykładowych instrumentów koordynacji polityki przemysłowej przez
Komisję. Powołany przepis wskazuje, że

inicjatywy Komisji wspierające koordynację polityki przemysłowej mogą mieć
na celu zwłaszcza „określenie wytycznych i wskaźników, organizowanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbędnych dla prowadzenia okresowego nadzoru i oceny”.
Ustanowiony został również obowiązek
pełnego informowania Parlamentu Europejskiego o inicjatywach w zakresie polityki przemysłowej. Kompetencje do
decydowania o środkach dotyczących
polityki przemysłowej zostały przyznane
nie samej Radzie, lecz Radzie i Parlamentowi Europejskiemu stanowiącemu
zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą.
W ramach Strategii Europa 2020
jako jedną z tzw. inicjatyw przewodnich
Komisja zaproponowała inicjatywę
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” ukierunkowaną na poprawę otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu
do MŚP, oraz wspieranie rozwoju silnej
i zrównoważonej bazy przemysłowej
przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych. Inicjatywa ta przewiduje realizację dziesięciu działań na
rzecz europejskiej konkurencyjności
przemysłowej. Oprócz wymienionej

4 Komunikat Komisji dotyczący polityki przemysłowej w otwartych i konkurencyjnych warunkach, KOM (1990)556 wersja ostateczna.
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inicjatywy dla poprawy konkurencyjności przemysłu Unii istotne są jeszcze trzy
inne inicjatywy – „Unia innowacji”,
„Europejska agenda cyfrowa” oraz
„Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”.
W styczniu 2014 r. Komisja opublikowała komunikat pt. „Działania na
rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego”5. Podkreślono w nim znaczenie odwrócenia sytuacji w podupadającym
przemyśle i osiągnięcie celu polegającego na wzroście udziału produkcji w PKB
do 20% przed rokiem 2020. Komisja
wskazała, że w celu przyciągnięcia nowych inwestycji i stworzenia lepszego
otoczenia biznesowego Unia Europejska
potrzebuje bardziej spójnej polityki
w dziedzinie rynku wewnętrznego i infrastruktury europejskiej, w tym sieci
energetycznych, transportowych i informacyjnych, a także w dziedzinie towarów i usług. Wspomniano też o znaczeniu ulepszenia współpracy w dziedzinie
administracji publicznej wysokiej jakości, handlu, badań i surowców.
3. Cele polityki przemysłowej UE
Celem polityki przemysłowej UE
jest poprawa konkurencyjności przemysłu europejskiego, aby mógł on pełnić
rolę czynnika napędzającego zrównoważony wzrost i zatrudnienie w Europie.
Aby zapewnić unijnemu przemysłowi
bardziej sprzyjające warunki ramowe
przyjęto różne strategie, ostatnia z nich
została określona w komunikacie Komisji z 2014 r. „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego”.
Polityka przemysłowa UE ma charakter przekrojowy. Jej celem jest zapewnienie warunków ramowych sprzyjających konkurencyjności w przemyśle.
Unijna polityka przemysłowa ma zmierzać w szczególności do:
a) przyspieszenia dostosowania przemysłu do zmian strukturalnych,
b) wspierania środowiska sprzyjającego

inicjatywom i rozwojowi przedsiębiorstw w całej Unii, a zwłaszcza
małych i średnich przedsiębiorstw,
c) wspierania środowiska sprzyjającego
współpracy między przedsiębiorstwami,
d) sprzyjania lepszemu wykorzystaniu
potencjału przemysłowego polityk
innowacyjnych, badań i rozwoju
technologicznego.
4. Art. 173 TfUE jako podstawa prawna polityki przemysłowej UE
4.1 Charakter prawny art. 173 TfUE
Artykuł 173 TfUE nie wywiera skutku
bezpośredniego. Zawiera normę zadaniową skierowaną do państw członkowskich i Komisji.
4.2 Zakres przedmiotowy polityki
przemysłowej UE
Zakres polityki przemysłowej UE wynikający z art. 173 TfUE obejmuje trzy
zasadnicze obszary:
a) polityka przemysłowa sensu stricto –
przyspieszenie dostosowania przemysłu do zmian strukturalnych,
b) polityka przedsiębiorczości – wspieranie środowiska sprzyjającego inicjatywom i rozwojowi przedsiębiorstw w całej Unii, a zwłaszcza
MŚP oraz wspieranie środowiska
sprzyjającego współpracy między
przedsiębiorstwami,
c) polityka innowacyjności – sprzyjanie
lepszemu wykorzystaniu potencjału
przemysłowego polityk innowacyjnych, badań i rozwoju technologicznego.
Polityka przemysłowa sensu stricto
obejmuje działania ukierunkowane na
zapewnienie rentowności i konkurencyjności wybranych gałęzi przemysłu,
szczególnie wobec presji konkurencyjnej
wytwórców z państw trzecich (Chin,
Indii, USA). Ten aspekt polityki przemysłowej ma przede wszystkim wymiar
sektorowy.

Polityka przedsiębiorczości – działania Unii skupiają się w tym obszarze
przede wszystkim na wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
niezależnie od sektora ich działalności.
Do podstawowych instrumentów polityki wobec MŚP należą instrumenty finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, programy badawcze w zakresie środowiska przedsiębiorczości,
raporty dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w Unii, benchmarking (badania
i analizy porównawcze), promowanie
najlepszych praktyk. Katalog obszarów
i metod wsparcia przedsiębiorczości
w Unii zawarto w Europejskiej Karcie
Małych Przedsiębiorstw (European
Charter for Small Enterprises) przyjętej
w 2000 r.
Polityka innowacyjności – działania Unii koncentrują się w tym zakresie
na analizach innowacyjności europejskiej gospodarki służących ocenie postępów w tym obszarze. Najważniejszą
inicjatywę stanowi obecnie utworzone
przez Komisję Europejskie Obserwatorium Instrumentów Polityki Badawczej
i Innowacyjnej (European Inventory of
Research and Innovation Policy Measures). Składają się na nie dwa przedsięwzięcia – ERAWATCH oraz INNOPOLICY TrendChart. W ramach tej inicjatywy zbierane są i prezentowane
w perspektywie porównawczej dane
z poszczególnych państw członkowskich
dotyczące wskaźników i instrumentów
polityki badawczej i innowacyjnej. Elementem tej polityki jest również promowanie współpracy i wymiany doświadczeń między państwami członkowskimi,
regionami i przedsiębiorcami w dziedzinie innowacji, w tym promowanie tzw.
gron przedsiębiorstw (klastrów).
Autor: Prof. dr hab. Maria KrólikowskaOlczak, kierownik Katedry Europejskiego
Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Łódzki;
adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w
Łodzi
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SŁOWNICZEK POJĘĆ PRAWNYCH
POSTĘPOWANIA PRZYŚPIESZONE W PROCESIE CYWILNYM
- SZYBKIE I SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
CZĘŚĆ V*
Natalia Ogrodniczak

P

OSTĘPOWANIA PRZYŚPIESZONE W PROCESIE
CYWILNYM - SZYBKIE
I SKUTECZNE DOCHODZENIE
NALEŻNOŚCI
Procedura dochodzenia roszczeń
przed sądem bywa często długa, uciążliwa i kosztowna. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, gdy dłużnikiem
okazuje się podmiot mający miejsce
zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski. Zasadą jest bowiem, że do
rozpoznawania i rozstrzygania spraw
właściwe są sądy tego państwa, w których pozwany ma miejsce zamieszkania
lub siedzibę. Oznacza to konieczność
prowadzenia postępowania przeciwko
zagranicznemu dłużnikowi przed sądem
lub trybunałem obcego państwa. Od tej
ogólnej zasady istnieją jednak wyjątki.
Dla przedsiębiorców zawierających
umowy z zagranicznymi kontrahentami
szczególnie istotny jest artykuł 11037
ust 1 k.p.c., zgodnie z którym do jurysdykcji sądów polskich należą sprawy
dotyczące zobowiązania, które zostało
wykonane lub miało zostać wykonane w
Rzeczpospolitej Polskiej. Innymi słowy,
jeżeli miejscem wykonania umowy jest
Polska, wierzyciel może dochodzić swoich należności od zagranicznego podmiotu przed polskim sądem. Co więcej
strony już na etapie zawierania umowy
mogą zastrzec, iż do rozpoznawania
wszelkich wynikłych pomiędzy nimi w
związku z wykonywaniem umowy sporów właściwym będzie określony sąd
polski.
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Dążąc do uproszczenia i przyśpieszenia procedury dochodzenia należności w sprawach transgranicznych w stosunkach pomiędzy podmiotami z państw
członkowskich Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Rada wydały 12 grudnia 2006 roku rozporządzenie (WE) nr
1896/2006 ustanawiające postępowanie
w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
(Dz.Urz. UE 2006 L 399/1 ze sprost.)
oraz rozporządzenie (WE) nr 861/2007
z 11 lipca 2007 roku ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz. UE 2007
L 199/1). Postanowienia rozporządzeń
stosowane są bezpośrednio w polskim
porządku prawnym. Jednocześnie zostały one uzupełnione o właściwe przepisy
zawarte w kodeksie postępowania cywilnego (artykuł 50515 – 50527a k.p.c.).
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie
wskazanych postępowań oraz zwrócenie
uwagi na korzyści związane z ich zastosowaniem.
EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE
NAKAZOWE
Europejskie postępowanie nakazowe, jedno z dwóch europejskich postępowań transgranicznych, zaliczane jest
do postępowań przyśpieszonych procesu
cywilnego. Dochodzenie roszczeń
w ramach tego postępowania dopuszczalne jest, gdy spełnione są określone
prawem warunki. Przede wszystkim
sprawa musi mieć charakter sprawy
transgranicznej, to znaczy przynajmniej
jedna ze stron postępowania musi mieć
miejsce zamieszkania lub miejsce stałe-

go pobytu w państwie członkowskim
innym niż państwo sądu rozpoznającego
sprawę. Ponadto sprawa ta musi należeć
do spraw cywilnych lub handlowych
i nie być zakwalifikowaną do kategorii
spraw, do których rozporządzenie nie ma
zastosowania (wymienionych enumeratywnie w artykule 2 rozporządzenia).
W europejskim postępowaniu nakazowym mogą być dochodzone tylko roszczenia pieniężne o oznaczonej wysokości i koniecznym jest, aby były wymagalne najpóźniej w dniu wytoczenia powództwa. Nie ma natomiast żadnych
ograniczeń co do wartości dochodzonych należności.
Spełnienie wskazanych wymagań
uprawnia do wytoczenia powództwa
o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
i korzystania z udogodnień omawianego
postępowania. Pozew musi zostać wniesiony na właściwym formularzu urzędowym w formie papierowej lub, jeżeli jest
to zaakceptowane przez państwo wydania, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Przejrzystość formularza
zdecydowanie ułatwia sporządzenie właściwego pisma procesowego. Istotnym
uproszczeniem jest również to, że powód
w treści pozwu jedynie uzasadnia swoje
roszczenie i opisuje dowody za nim
przemawiające, nie musi jednak tych
dowodów do pozwu załączać. Od pozwu
należy uiścić opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, nie
mniej jednak niż 30 złotych i nie więcej
niż 100 000,00 złotych.
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Niezwłocznie po wniesieniu pozwu
sąd przystępuje do jego badania i rozpoznania na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli
stwierdzi, iż pozew nie spełnia warunków określonych przez prawo lub roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione
nastąpi odrzucenie pozwu. W takiej sytuacji powodowi nie przysługuje odwołanie, natomiast nie zamyka to drogi do
ponownego dochodzenia przysługujących mu roszczeń w ramach europejskiego postępowania nakazowego lub innej
procedury przewidzianej przez prawo
krajowe.
Jeżeli natomiast sąd uzna, iż wszelkie warunki zostały zachowane a pozew
jest uzasadniony, wydaje europejski nakaz zapłaty. Nakaz ten powinien być
wydany możliwie jak najszybciej, nie
później jednak niż w ciągu 30 dni od
wniesienia pozwu. W treści europejskiego nakazu zapłaty sąd wzywa pozwanego do zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej na rzecz powoda lub do wniesienia
sprzeciwu w terminie 30 dni od doręczenia nakazu. W razie wniesienia sprzeciwu europejski nakaz zapłaty traci moc
a sąd rozpoznaje sprawę we właściwym
trybie (zazwyczaj w zwykłym postępowaniu cywilnym). Należy jednak pod-

kreślić, iż w omawianym postępowaniu
nie obowiązuje zasada pełnej kontynuacji postępowania, co oznacza, iż powód
może do momentu wydania nakazu zapłaty zażądać zakończenia procesu
w razie wniesienia sprzeciwu. Wówczas
sąd umorzy postępowanie zgodnie
z wolą powoda.
Jeżeli pozwany nie wniesie skutecznie sprzeciwu, sąd za pomocą właściwego formularza stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty i doręcza go powodowi. Bardzo istotnym
jest, iż taki nakaz zapłaty podlega wykonaniu nie tylko w państwie wydania, ale
również w innych państwach członkowskich bez stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się
jego uznaniu. Pozwala to na wszczęcie
postępowania egzekucyjnego przeciwko
dłużnikowi w państwie członkowskim,
gdzie znajduje się jego majątek lub gdzie
osiąga on dochody podlegające zajęciu.
EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE
W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ
Drugim europejskim postępowaniem w sprawach transgranicznych jest
europejskie postępowanie w sprawie
drobnych roszczeń. Jego wprowadzenie
Foto: Microsoft Corp.

do krajowych porządków prawnych miało na celu przede wszystkim uproszczenie oraz przyśpieszenie dochodzenia
roszczeń a także ograniczenie kosztów
postępowania. W ramach omawianego
postępowania mogą być rozpoznawane
tylko transgraniczne sprawy cywilne lub
gospodarcze (poza sprawami wyłączonymi spod zakresu przedmiotowego na
podstawie artykułu 2 rozporządzenia).
Co więcej, chodzi wyłącznie o sprawy,
w których wartość przedmiotu sporu
(z wyłączeniem odsetek, nakładów
i wydatków) nie przekracza kwoty
2000,00 euro. Wartość tą ustala się
w oparciu o średni kurs walut obcych
ogłoszony przez Narodowy Bank Polski
w dniu wniesienia pozwu
Zachowanie powyższych warunków pozwala na rozpoznanie sprawy
w ramach omawianego postępowania
i korzystanie z jego zalet. Postępowanie
to oparte jest na zasadzie pisemności, co
znacznie skraca czas rozpoznania i rozstrzygania sprawy. Pozew wnosi się na
właściwym formularzu urzędowym bezpośrednio w sądzie, za pośrednictwem
poczty lub innych środków komunikacji,
jeżeli jest to zaakceptowane przez państwo, w którym wszczyna się proces.
W treści pozwu należy uzasadnić zgłaszane roszczenie i opisać dowody na
jego poparcie. Jednocześnie do pozwu
powinny zostać dołączone wszelkie
istotne dokumenty uzupełniające. Od
pozwu należy uiścić właściwą opłatę
sądową, która ma charakter opłaty stałej
i wynosi 100,00 złotych.
Po wniesieniu pozwu sąd przystępuje do jego badania. Jeżeli stwierdzi, iż
powództwo jest oczywiście bezzasadne
lub niedopuszczalne albo gdy powód,
pomimo wezwania go przez sąd, nie
uzupełni lub nie poprawi formularza
pozwu, sąd zwraca pozew. Jeżeli natomiast zachowane zostały wszelkie warunki, sąd doręcza pozwanemu odpis
pozwu wraz z wszystkimi załącznikami
i formularzem, na którym pozwany może złożyć swoją odpowiedź na pozew
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w terminie 30 dniu. Po upływie wskazanego terminu sąd przystępuje do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym (posiedzeniu, które zazwyczaj odbywa się bez udziału stron ani osób trzecich). Tylko w drodze wyjątku, jeżeli
sąd uzna to za konieczne lub występuje
o to jedna ze stron postępowanie, przeprowadzona zostanie rozprawa z udziałem stron. Dopuszczalnym jest przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków
lub przesłuchania stron, ale nawet w tym
przypadku wzmocniona została zasada
pisemności. Sąd może bowiem postanowić, iż świadkowie złożą zeznania,
a strony wyjaśnienia wyłącznie na piśmie.
W ciągu 30 dni od momentu otrzymania odpowiedzi na pozew sąd powinien zakończyć postępowanie, wydając
odpowiednie orzeczenie. Może jednak
zażądać od stron złożenia dalszych wyjaśnień w sprawie, przeprowadzić właściwe postępowanie dowodowe czy też
wyznaczyć termin rozprawy, co powoduje wydłużenie okresu rozpoznania
sprawy. Sąd rozstrzyga sprawę w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wydając wyrok. Orzeczenie to podlega zaskarżeniu na zasadach
ogólnych przewidzianych w prawie krajowym państwa jego wydania. Oznacza
to, iż zasadą będzie możliwość zaskarże-

nia wyroku poprzez wniesienie apelacji
do sądu wyższego rzędu za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok. Ponadto
pozwanemu zostało przyznane prawo
wniesienia wniosku o ponowne zbadanie
orzeczenia, które może skutkować uchyleniem wydanego wcześniej wyroku.
Przedstawione europejskie postępowania w sprawach transgranicznych mają charakter postępowań fakulatywnych.
Przyznają one wierzycielowi dodatkową
drogę dochodzenie należności od zagranicznych kontrahentów, która jest dla
niego bardzo korzystna. Pozwala bowiem na ograniczenie czasu wymaganego do rozpoznania sprawy, upraszcza
znacznie procedurę oraz pozwala zredukować koszty postępowania. Z uwagi na
wprowadzone rozporządzenia (obowiązujące bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej
z wyłączeniem Dani) procedura dochodzenia roszczeń w sprawach transgranicznych została ujednolicona, a wydane
w tych postępowaniach rozstrzygnięcia
uzyskały szczególny walor, polegający
na ich uznaniu i wykonalności także
w innych państwach niż państwo wydania.

Autor: mgr Natalia Ogrodniczak, absolwentka prawa stacjonarnego Uniwersytetu Łódzkiego
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*Artykuł jest V częścią cyklu, poprzednie ukazały się w Biuletynach Informacyjnych
Nr 1(102), 2(103), 3(104) i 7(108) 2014. Niniejszy tekst ukazał się w Biuletynie
EuroInfo Nr 152 Czerwiec 2014; przedruk za zgodą redakcji i Autorki.

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!
Pro bono
Dyżury adwokatów w Fundacji!

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości – ośrodek Enterprise Europe Network oraz Izba Adwokacka w Łodzi
zapraszają osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą do korzystania z bezpłatnych porad
prawnych, w tym również w zakresie prowadzenia działalności na rynku międzynarodowym.
W każdą środę, w godzinach 14-16 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pełnią dyżury
adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych
prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl.

12

NASZE PROJEKTY
Czy dobrze prosperującej firmie
potrzebny jest konsultant?

P

rzedsiębiorca, który najwięcej
wie o swojej firmie i jej otoczeniu może, właśnie przez tę wiedzę i doświadczenie, wpaść w pułapkę
przekonania, że wszystko rozważył i nic
więcej nie można już zrobić. Jest to
mechanizm na który narażony jest każdy
profesjonalista i dlatego duże, bogate
firmy korzystają z usług zewnętrznych
konsultantów. Konsultant patrzy na firmę z perspektywy kondycji całej gospodarki i branży uwzględniając współpracę
z innymi firmami, doświadczenia z bankami, funduszami pomocowymi, jednostkami naukowymi. Od nowa analizu-

Fundacja

została

wybrana

w konkursie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
jako

wykonawca

Doradztwa

KSU/KSI* dla innowacyjnych –
projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

je problem, poszukuje najkorzystniejszych dla firmy rozwiązań, które wniosą
nową wartość do planów rozwojowych
firmy i pomogą znaleźć źródła finansowania dla obiecujących inwestycji. Jednak korzystanie z usług zewnętrznych
doradców jest kosztowne, dlatego małe
i średnie firmy często rezygnują z tego
typu pomocy.
Szansą na sukces jest skorzystanie
z usług dofinansowanych. Jedną z takich
usług jest audyt innowacyjności i doradztwo we wdrożeniu innowacji dostępne w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługa polega na starannym badaniu
firmy (jej pozycji rynkowej i finansowej,
modelu biznesowego, organizacji i zarządzania, dojrzałości technologicznej)
w kontekście planowanych zmian. Innowacja oznacza zmianę, która może przynieść firmie korzyści, ale również stwarza ryzyko szkód i problemów. Podczas
planowania zmian w firmie trzeba wziąć
pod uwagę szereg zmiennych, które mają wpływ na wybór optymalnego rozwiązania. To pozwala na sformułowanie
rekomendacji, czy zamierzone innowacje przyczynią się do rozwoju firmy, pod
jakimi warunkami i co jest potrzebne do
ich wdrożenia.

W drugim etapie doradztwo koncentruje się na praktycznych aspektach
wprowadzanych w firmie zmian. Może
to być opracowanie modelu finansowania innowacji, identyfikacja i poszukiwanie potrzebnych technologii, wsparcie
pilotażu lub pełnego wdrożenia, opracowanie zmiany systemu organizacji czy
zarządzania własnością intelektualną.
Przedsiębiorca wraz z doradcą wybierają
komponenty usługi potrzebne firmie.
Dofinansowanie jest przewidziane
dla firm z grupy mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Zapraszamy
Przedsiębiorców do spojrzenia na firmę
i planowane innowacje z pozycji zewnętrznego doradcy, tym samym do
zmniejszenia kosztów wdrożenia nowych rozwiązań i ułatwienia pozyskania
zewnętrznych źródeł ich finansowania.
AP

KSU/KSI – Krajowa Sieć Innowacji działająca w Krajowym Systemie Usług
*
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Enterprise Europe Network
Seminarium „Nowe instrumenty finansowe
i doradcze dla przedsiębiorstw – Horyzont
2020”
Łódź, 20 sierpnia 2014 r.
środek Enterprise Europe
Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował seminarium informacyjne we
współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz
Regionalnym Punktem Kontaktowym
Programów Badawczych Unii Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Seminarium prowadziła Pani dr Ewa SadowskaKowalska, prezes zarządu Fundacji. Pani
Jolanta Pacura i Pan Michał Kaczmarek,
eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego,
przedstawili możliwości finansowania
współpracy przedsiębiorstw i jednostek
naukowych w programie ramowym Horyzont 2020 oraz działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego. Pan Michał
Gorzelak, ekspert Krajowego Punktu
Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
przy Związku Banków Polskich, zaprezentował instrumenty finansowe w pro-

O

gramach ramowych UE, nowe pożyczki
i poręczenia dla firm oraz fundusze dla
innowatorów. Omówił rolę Krajowego
Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów
Finansowych Programów UE. Pan

Krzysztof Kucharski, konsultant w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości,
przedstawił usługi ośrodka Enterprise
Europe Network, szczególnie w zakresie
poszukiwania i kojarzenia partnerów do
współpracy w innowacyjnych projektach
badawczych. O zainteresowaniu tematyką seminarium świadczyły liczne pytania
oraz dyskusja, która trwała jeszcze
w kuluarach podczas lunchu.
W seminarium wzięło udział
36 uczestników, przedstawicieli firm,
uczelni, organizacji samorządowych
i instytucji otoczenia biznesu.
KK
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Ostatnie spotkanie partnerskie w projekcie STEM
łównym tematem spotkania
w Sewilli w dniach 10-11 lipca
2014r. było podsumowanie
dwuletniej realizacji projektu „STEM:
Adaptacja programu szkoleniowego dla
menedżerów kultury”, poświęconego
opracowaniu i przetestowaniu brytyjskiego programu szkoleniowego wspierającego osoby pracujące w sektorze
organizacji imprez i wydarzeń.

G

Każdy z krajów zaprezentował
ostateczną wersję programu kursu i materiałów szkoleniowych opracowanych z
uwzględnieniem uwag i sugestii uczestników pilotażowej edycji kursu, która
miała miejsce w 2013r. Partnerzy doko-

nali również przeglądu i oceny działań
podjętych od początku realizacji projektu oraz oceniali, co i w jaki sposób można było poprawić lub usprawnić. Ważnym punktem spotkania była dyskusja na
temat udostępnienia wyników projektu
zainteresowanym osobom poprzez organizację komercyjnych szkoleń, opartych
na programie zaadaptowanym przez kraje partnerskie do krajowych warunków.
Ustalono również plan pracy na ostatnie
miesiące realizacji projektu. Więcej informacji o działaniach i wypracowanych
rezultatach dostępnych jest na stronach:
www.frp.lodz.pl/projekty.php?id=stem
www.stem-events.eu.

Jednocześnie miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia szkolenie pt.
„Menedżer imprez rozrywkowych i wydarzeń społeczno-kulturalnych”, przeznaczone dla osób zainteresowanych
działalnością w obszarze zarządzania
wydarzeniami.
Więcej informacji o kursie na stronie
www.frp.lodz.pl.
RŻ

OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETOWRK PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE

http://osha.europa.eu/pl

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

N

a stronie internetowej Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego znajduje się serwis tematyczny dotyczący przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Obejmuje m.in. definicje
i terminy stosowane w przepisach oraz
dokumentach dotyczących poważnych
awarii
przemysłowych,
informacje

o przebiegu i skutkach wybranych poważnych awarii, informacje o zagrożeniach poważnymi awariami przemysłowymi w Polsce, wykaz przepisów polskich i międzynarodowych, procedury
postępowania, reagowania na awarie,
plany operacyjno-ratownicze, raporty o
bezpieczeństwie.

Więcej informacji:
www.ciop.pl, zakładka: Co nowego lub
Serwisy
MKS
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETOWRK PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY W POLSCE

Sprawozdanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy za 2013 r.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (EU OSHA) przyczynia się do uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Bada, opracowuje i rozpowszechnia informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została powołana przez Unię Europejską w 1994 r. Ma siedzibę w Bilbao, w Hiszpanii. Zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów państw członkowskich, organizacji pracodawców i pracowników oraz czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE-28
i spoza tych państw.

E

uropejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
w sprawozdaniu za 2013r. przedstawiła
działania promujące korzyści gospodarcze wynikające z inwestowania w bezpieczeństwo i higienę pracy i współdziałania w tej dziedzinie.
Zdaniem dr Christy Sedlatschek,
dyrektora EU-OSHA, partnerstwo
i współpraca zadecydowały o sukcesach
Agencji w minionym roku. Klucz do
sukcesu tej kampanii kryje się w jej haśle, które podkreśla znaczenie wspólnej
pracy („Partnerstwo dla prewencji”).
Temat ten był obecny w naszych działaniach przez cały rok, kiedy to działaliśmy
we współpracy z innymi organizacjami,
aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu
odbiorców i zachęcić państwa członkowskie do wspólnej pracy na rzecz budowania potencjału w obszarze BHP dla nowych państw członkowskich.
W 2013r. EU-OSHA zatwierdziła
wieloletni program strategiczny na lata
2014–2020.
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/press/pressreleases/working-together-for-successeu-osha-annual-report-2013
MKS
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETOWRK PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY W POLSCE

Kampania Dobra komunikacja elementem
bezpiecznej pracy

T

rwa kampania społeczna Dobra
komunikacja elementem bezpiecznej pracy, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy
Instytut Badawczy.



rozwijanie współpracy w obszarze
bhp między przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk
z zakresu komunikowania zagadnień
bezpieczeństwa pracy,

Cele kampanii to:



badanie i podnoszenie efektywności
procesu komunikowania w obszarze
bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz upowszechnianie
wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy,



podnoszenie świadomości społecznej
z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa
pracy i życia człowieka.



promowanie sposobów przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach,



upowszechnianie dobrych praktyk
z zakresu przekazywania informacji
dotyczących bezpieczeństwa pracy
zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom,
przedstawicielom społeczności lokalnych),



promowanie nowoczesnych narzędzi
i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy
(w tym nowych technologii),

Więcej informacji:
www.ciop.pl, zakładka: Kampanie społeczne

Planowany termin zakończenia
kampanii: grudzień 2014r.

MKS

Kampania jest częścią wieloletniego programu Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy.

OSHmail - elektroniczny biuletyn
Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy

B

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

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
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OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETOWRK PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY W POLSCE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ambasador Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
we współpracy z
Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym
oraz
Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr Jerzego Nofera
zapraszają
na seminarium

Zmierz się ze stresem i innymi zagrożeniami
psychospołecznymi w pracy
dnia 29 sierpnia 2014 r.
do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

PROGRAM
1030
1100 – 1110
1110 – 1140
1140 - 1210

SEMINARIUM
Rejestracja uczestników
Otwarcie spotkania
dr Ewa Sadowska – Kowalska, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Zagrożenia psychospołeczne - czym są i jak sobie z nimi radzić
mgr Aleksandra Wójcik, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr Jerzego Nofera
Stresory w pracy i ich następstwa dla zachowań pracowników w organizacji - raport z badań
dr Łukasz Baka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

1210 – 1230

Przerwa kawowa

1230 - 1300

Skala Ryzyka Psychospołecznego - prezentacja narzędzia oraz wybranych wyników badania pracowników
z 15 branż polskiej gospodarki
mgr Aleksander Stańczak, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr Jerzego Nofera

1300 - 1315

1315 – 1325

Kampania “Stres w pracy? Nie, dziękuję”
mgr Karolina Farin, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Prewencja antymobbingowa jako jeden ze sposobów zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w miejscu
pracy
mgr Tomasz Juraszek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1325

Poczęstunek i rozmowy kuluarowe

UDZIAŁ BEZPŁATNY R.S.V.P.: tel. 42 630 36 67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
E U R E K A
INNOVATION EVENT
19 listopada 2014r. odbędzie
się w Bazylei EUREKA
Innovation Event. Przedstawiciele polskich innowacyjnych przedsiębiorstw poszukujących kontaktów
z partnerami z Europy, Korei Południowej, Kanady i RPA będą mieli okazję do
wymiany pomysłów i rozmów o potencjalnej współpracy. Obszary tematyczne
trzech równoległych sesji to ICT, biotechnologie i nauki medyczne, technologie przemysłowe.
Wnioski do Eureki można składać do
15 października 2014r. O dofinansowanie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, konsorcja naukowe lub grupy
przedsiębiorców.
Więcej informacji:
http://www.swiss-innovation.com/
eureka

Polska jest członkiem EUREKA od 1995r.
Od 2007r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju koordynuje udział
polskich jednostek w tej inicjatywie.



międzynarodową i międzysektorową
mobilność i wymianę doświadczeń
naukowców



współpracę biznesu i nauki

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych Unii Europejskiej organizuje dzień informacyjny na temat zasad
konkursu dnia 16.09.2014r. w Warszawie. Rejestracja: http://www.kpk.
gov.pl/?event=dzien-informacyjny-1konkursu-imi-2-ju-w-warszawie .



wdrożenie nowych rozwiązań, technologii, produktów



zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Termin składania wniosków na konkurs:
12 listopada 2014r.

Więcej informacji o programie Horyzont
2020:

Więcej informacji:
europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020

Discovery and validation of novel
endpoints in dry age-related macular
degeneration and diabetic retinopathy.

http://www.imi.

Budżet programu Horyzont 2020 na lata
2014-2020 wynosi blisko 80 mld euro.

http://www.kpk.gov.pl

http://www.ncbr.gov.pl/programy miedzynarodowe/eureka

http://regionalny.uni.lodz.pl

Konkurs IMI 2

Pierwszy konkurs Inicjatywy Leków
Innowacyjnych 2 (Innovative Medicine
Initiative) dotyczy następujących tematów:
Translational approaches to disease
modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM),

HORYZONT 2020 – największy program Komisji Europejskiej na innowacje i badania naukowe
Program Horyzont 2020 wspiera i finansuje:


badania naukowe



projekty innowacyjne

Źródło:
http://www.kpk.gov.pl
http://regionalny.uni.lodz.pl
http://ncbr.gov.pl
http://ec.europa.eu
http://www.imi.europa.eu
MKS
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ZAPROSILI NAS
III Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej
Samorządów pt. „Doświadczenia, perspektywy, wyzwania współpracy polskich samorządów z chińskimi władzami lokalnymi”
Łódź, 26 września 2014 r.

D

epartament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jest
gospodarzem i organizatorem konferencji, która odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Regionalnego Parku NaukowoTechnologicznego.
Wydarzenie skierowane jest przede
wszystkim do samorządów i obejmuje
szerokie spektrum tematyczne – od uwarunkowań politycznych przez gospodarkę, po kulturę i edukację.
Kontakty samorządowe z Chinami
dynamicznie rozwijają się i obejmują
jednostki administracyjne z wszystkich
polskich województw, w tym łódzkiego.
Daje to okazję do wymiany doświadczeń
oraz otwiera pole do wspólnego wypracowania nowych, niestandardowych

20

rozwiązań pozwalających pokonać istniejące bariery (kulturowe, różnicy potencjałów, systemów politycznych, odległości geograficznej itd.). Kolejna edycja
Stałej Ogólnopolskiej Konferencji
Współpracy Międzynarodowej Samorządów poświęcona relacjom polskochińskim z pewnością przyczyni się do
lepszego wykorzystania współpracy na
poziomie lokalnym do realizacji celów
polskiej polityki wobec Chińskiej Republiki Ludowej oraz zwiększenia wiedzy
na temat Państwa Środka. Uzupełnieniem konferencji będzie przygotowanie
przewodnika dla samorządowców na
temat współpracy z Chinami.
Wśród gości zaproszonych do
udziału w panelach dyskusyjnych są
m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstw Gospodarki, In-

frastruktury i Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych, Ambasady ChRL w Warszawie, PAIiIZ, polskich i chińskich
uczelni wyższych, byli ambasadorowie
RP w Pekinie, przedsiębiorcy oraz eksperci ds. Chin.
Program obejmuje trzy panele dyskusyjne, z których jeden poświecony
będzie regionalnej współpracy gospodarczej. Omawiane będą możliwości eksportowe polskich produktów do Chin ze
szczególnym uwzględnieniem produktów spożywczych.
Ośrodek Enterprise Europe
Network Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest sygnatariuszem deklaracji
poparcia dla Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź
w Chengdu.
KK

ZAPROSILI NAS

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz PROARTE MEDIA

IV Targi Usług i Produktów dla Małych i Średnich Firm
BIZNES EXPO 2014

T

argi odbędą się w dniach 23-24
września 2014r. w Katowicach.
Targi towarzyszą Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Ideą targów jest stworzenie Platformy Skutecznego Biznesu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli
umożliwienie wymiany ofert, informacji,
doświadczeń i kontaktów między firmami a instytucjami otoczenia biznesu,
firmami doradczymi, bankami.
Udział w targach to doskonała okazja do pozyskania nowych klientów
i wzmocnienia kontaktów z dotychczasowymi odbiorcami, promocji swoich
produktów i usług, wzmocnienia wizerunku firmy/marki, zapoznania się z naj-

nowszymi trendami na rynku, porównania swojej oferty z ofertą konkurencji.
W tym roku dla uczestników przygotowano 25 paneli dyskusyjnych oraz wystąpienia ekspertów z różnych obszarów
gospodarki (130 ekspertow). W targach
wezmą udział przedsiębiorcy / instytucje
otoczenia biznesu reprezentujący następujące branże: edukacja, finanse i bankowość, szkolenia, kadry, zarządzanie,
logistyka, spedycja, PR, współpraca
„Polska - Zagranica”, prawo, IT/E-

Commerce, ekologiczne rozwiązania dla
biznesu.
Jest to jedno z najważniejszych
wydarzeń tego typu w Europie: w poprzedniej edycji wzięło udział 50 wystawców, targi odwiedziło 3 tys. osób.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie targów http://targibiznesexpo.pl.
KK

INFORMACJE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Pierwsza polska firma beneficjentem
programu SME Instrument dzięki wsparciu
Enterprise Europe Network

S

ME Instrument - to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej w
ramach programu ramowego
Horyzont 2020. Wniosek projektowy
firmy Pixel Legend ze Szczecina, która
jako jedyna firma z Polski (spośród
69 krajowych projektów i łącznie 2 666
projektów w całej UE) otrzymała unijne

finansowanie. Komisję Europejską zachwycił pomysł opracowania aplikacji
mobilnej o wdzięcznej nazwie - PastGuide (www.pastguide.com), dzięki, której
będzie można zobaczyć zabytki i miejsca
historyczne w takiej formie, w jakiej
były dostępne kilkaset lat temu. Używając mobilnego urządzenia np. tabletu,
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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

oprogramowanie generuje obraz 3D,
który zmienia się w czasie rzeczywistym, w miarę naszego przemieszczania
się po zabytku, np. Koloseum czy Katedrze Notre Dame. Dostęp do wizualizacji będzie możliwy nie tylko na miejscu,
ale również zdalnie z każdego miejsca
na świecie, co pozwoli na zapoznanie się
z zabytkiem osobom niepełnosprawnym.
Dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej
firma otrzyma wsparcie w wysokości 50
tys. euro na profesjonalne opracowanie

biznesplanu, wszelkich analiz rynkowych i raportów, co umożliwi jej z wielkim impetem wypłynąć na szerokie europejskie wody.

i liczne konsultacje pomógł firmie na
etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, co pozwoliło na przygotowanie
zwycięskiego projektu.

Współautorem sukcesu jest Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Zachodniopomorskiego
Uni wer sytetu Technolo gicznego
w Szczecinie, partner Enterprise Europe
Network, które przedstawiło firmie ideę
programu oraz namówiło do aplikowania. Ponadto RCIiTT poprzez szkolenia

Pełna historia wsparcia jest dostępna pod
adresem:
http://www.innowacje.zut.edu.pl/
index.php/pl/Transfer_technologii/
11,1114
Źródło: komunikat
nr 1/2014

prasowy

RCIiTT
KK

PROMUJEMY ŁÓDZKICH
NAUKOWCÓW
Łódzkie Eureka 2014
W kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego prezentujemy laureatów
tegorocznej nagrody dla naukowców, zespołów badawczych i artystów, których osiągnięcia mają znaczenie ponadregionalne oraz zostały w poprzednim roku docenione i wyróżnione w kraju lub za granicą.

Inteligentne tekstylia i nie tylko
Trzy zespoły naukowo-badawcze
z Wydziału Technolog Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki
Łódzkiej, każdy pod kierunkiem prof. dr
hab. inż. Izabelli Krucińskiej.
Pierwszy zespół, w którego skład
wchodzą, oprócz prof. Krucińskięj, także: dr inż. Ewa Skrzetuska, dr inż. Wiesława Urbaniak-Domagała i dr inż. Michał Chrzanowski, opracował wielofunkcyjne wykończenie podłoży tekstylnych
z zastosowaniem polipirolu metodą druku.
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W skład drugiego z nagrodzonych
zespołów, kierowanych przez prof.
Izabellę Krucińską, wchodzą: dr inż.
Eulalia Gliścińska, dr hab. inż. Marina
Michalak, dr hab. inż. Danuta Ciechańska, mgr inż. Arkadiusz Bloda, mgr inż.
Janusz Kazimierczak, dr inż. Ewa
Kopania i mgr inż. Justyna Wietecha.
Zespół ten opracował dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej, który może znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym.
W skład trzeciego z nagrodzonych
„Łódzką Eureką" zespołów, wchodzą
dr inż. Eulalia Gliścińska i dr inż. Michał
Chrzanowski. Opracowali oni układ do

formowania włókien metodą elektroprzędzenia. Jest to nowe rozwiązanie
konstrukcyjne, chronione patentami polskim i europejskim, które umożliwia
formowanie włókien z dużo większą
wydajnością niż układy stosowane dotychczas. Ponadto wyeliminowano niebezpieczeństwo porażenia prądem osób
obsługujących układ.
Gratulujemy!
Źródło: Dziennik Łódzki, 7 kwietnia 2014 r.

Pozostałych laureatów statuetki Łódzkie Eureka 2014 przedstawiliśmy w Biuletynach
Informacyjnych nr 4(105), 5(106), 6(107)
i 7(108) 2014.

OKIEM STATYSTYKA
WYNAGRODZENIAa W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r.

Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r.
Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw
w wybranych sekcjach w 2013 r.
w okresie I-XII

Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych
wynagrodzeń w wybranych sekcjach
od przeciętnego wynagrodzenia w województwie
w okresie I-XII 2013

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw
w wybranych sekcjach w okresie I-XII 2013 r.
- Polska=100

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw
w okresie I-XII 2013 r.

a

Wynagrodzenia brutto; dane dotycząpodmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, przy czym nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i in.
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ŁÓDZKIE MA POMYSŁ

D

o 31 sierpnia można było zgłaszać pomysły na inicjatywy
społeczne, z dziedziny kultury, biznesu, nauki lub nowych technologii, które ułatwią życie mieszkańcom
województwa. Zgłoszenia, w formie
projektu, należy dokonać on line http://
lodzkiemapomysl.pl/dodaj-projekt.
Dla zwycięscy, wytypowanego przez
internautów i jury konkursowe, przewidziano nagrodę w wysokości 50 tys. zł.
na realizację projektu. Organizator konkursu – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprosił do udziału
osoby mieszkające, pracujące lub uczące
się w naszym regionie. Inspiracją dla
projektodawców mogły być przykłady
przedstawione na stronie http://
lodzkiemapomysl.pl/inspiracje.
Nadesłane pomysły jury będzie oceniać
pod kątem kryteriów:


innowacyjności, oryginalności pomysłu
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istotności i użyteczności, odpowiedzi
na realne potrzeby mieszkańców
Łódzkiego



„zasięgu” – jak wiele osób skorzysta
na realizacji



wykonalności – możliwości realizacji, stopnia dopracowania, dojrzałości
i potencjalnego wpływu na jakość
życia mieszkańców regionu.

Dodatkowymi nagrodami są; dla
czterech finalistów wybranych przez
jury – tablety Samsung, dla czterech
finalistów wybranych przez internautów
– smartfony Nokia Lumia 1020 i kamera
GOPR HERO3+Black Edito dla uczestnika, który dołączy do zgłoszenia najlepsze video.
16 września na gali finałowej, wybrani przez internautów jury, finaliści
zaprezentują swoje projekty na scenie
głównej Teatru Jaracza w Łodzi.

Na stronie http://lodzkiemapo
mysl.pl/odwiedz-nas można sprawdzić
terminy i miejsca (21 lokalizacji w województwie), gdzie osoby zainteresowane
konkursem, w „kreatywnym namiocie”
mogą podyskutować o pomyśle z doradcami i wziąć udział w nieodpłatnym
szkoleniu z kreatywnego i projektowego
myślenia. Przewidziano również atrakcje
dla dzieci.
AP

OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

1.

2.

3.

4.

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 Wyszukiwarkę ofert współpracy i wydarzeń.

Nr Ref

Opis oferty

BOIT20140324002

Włoska firma opracowała i opatentowała ulepszoną ochronę kuloodporną
dla kurtek, kamizelek i spodni. Szuka
partnerów do dystrybucji tych produktów. Potencjalni partnerzy powinni najlepiej mieć kontakty w policji
i na rynkach wojskowych. Firma
może również zbadać dowolny obszar wymagający ochrony przed urazami narzędziami ostrymi.

BOIT20140324001

20130612006 BR

BORO20140313003

Włoska firma opracowała i opatentowała formułę specjalnego wielowarstwowego materiału foliowego mającego większą wydajność cieplną
i flotacji. Materiał ten ma bardzo
zmniejszoną gęstość i masę oraz szereg innych zalet w porównaniu do
istniejących rozwiązań izolacyjnych.
Firma poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej lub ewentualnie
producentów, którzy chcieliby włączyć rozwiązanie do swojej produkcji.

Lp.

Nr Ref

7.

20130514018 BO

Koreańska firma specjalizuje się
w produkcji podłogowej maty grzewczej i alkalicznego generatora wodnego, poszukuje pośredników handlowych (agentów). Firma jest także
zainteresowana usługami OEM.

8.

BRIN20140506001

Indyjska firma poszukuje partnerów
w Europie, posiadających doświadczenie w projektowaniu i produkcji
elementów gumowych. Firma poszukuje możliwości nawiązania współpracy na płaszczyźnie projektowania
i produkcji części dla przemysłu kolejowego oraz jest zainteresowana skorzystaniem z wiedzy technicznej oraz
infrastruktury B+R w celu stworzenia
nowych, odlewanych produktów
z gumy.

9.

BOMK20140521003

Macedońska firma specjalizująca się
w produkcji papieru (rolek do kas
fiskalnych, faksów, do produkcji
banknotów, papieru podkładowego)
poszukuje agentów, przedstawicieli
i dystrybutorów. Firma posiada szerokie doświadczenie w produkcji,
własną halę produkcyjną oraz magazyn oraz wyłączne prawa do importu
papieru termicznego w regionie.

10.

BOMK20140520001

Macedońska firma specjalizująca się
w produkcji futer oraz obuwia, ubrań,
kapeluszy, toreb i pokrowców na
samochody poszukuje partnerów
zainteresowanych importem i dystrybucją tego rodzaju produktów.

11.

BORO20140224001

Rumuńska firma produkująca meble
wykonywane na zamówienie dla
domu, biura i sklepów poszukuje
agentów i dystrybutorów, którzy mają
doświadczenie w działaniach eksportowych/ importowych i właścicieli
sieci sklepów lub firm aktywnych
w aranżacji wnętrz.

12.

20121015065

Armeńska firma zajmująca się organizowaniem ekstremalnych wycieczek (safari ekologiczne i fotograficzne) poszukuje agentów i przedstawicieli.

Włoski profesjonalny niezależny
fotograf specjalizujący się w modzie
i wnętrzach, poszukuje usług handlowych i oferuje działania w zakresie
podwykonawstwa w całej Europie.
Rumuńska firma specjalizująca się
w produkcji wyrobów z drewna takich jak schody, drzwi, ramy okienne, okiennice, poszukuje dystrybutorów oraz oferuje podwykonawstwo
dla producentów takich przedmiotów.

5.

20101216027

Armeński producent naturalnych
herbat i olejków eterycznych poszukuje dystrybutorów. Firma oferuje
również olejki eteryczne jako surowiec dla producentów wyrobów spożywczych i kosmetyków.

6.

20121115017

Armeńska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą leczniczego koncentratu z szyszek sosny oraz produkcją wódki owocowej poszukuje dystrybutorów.

Opis oferty
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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.

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji.
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Dobre
praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 5, Wydawnictwo i Pracowania
Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź 2014

jakie zaobserwowano w okresie dziewięciu
lat międzyspisowych, prezentuje dane pochodzące z różnych badań statystyki gromadzących informację o osobach niepełnosprawnych.

Kolejna część publikacji „Dobre praktyki.
Katalog dobrych praktyk w edukacji”. Opracowanie zawiera analizę 14 Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych dla uczniów
gimnazjów województwa łódzkiego, oraz
inicjatywy, których podjęły się szkoły
i przedszkola w Łodzi. W publikacji opisane
są projekty realizowane przez ŁCDNiKP,
m.in.,: Innowacyjny uczeń, Wsparcie na starcie II oraz Przedszkolak w świecie interaktywnym. W opracowaniu zawarte są również
rekomendacje konferencji oraz spotkań dla
osób związanych ze środowiskiem edukacyjnym. Dodatkowy rozdział poświęcono organizowanym przez ŁCDNiKP na każdym
etapie edukacji konkursom dla uczniów.

Zakres tematyczny wydawnictwa, obejmujący informacje o strukturze demograficznej
i społecznej niepełnosprawnych, kształceniu
osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sytuacji osób z orzeczoną niepełnosprawnością na rynku pracy, uzupełniają
dane dotyczące orzecznictwa o niepełnosprawności oraz zatrudnienia niepełnosprawnych w szczególnych podmiotach, jakimi są
zakłady pracy chronionej.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2014 , Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2014
Publikacja ta zawiera opis sytuacji społeczno
-gospodarczej Łodzi w I kwartale 2014 r..
W opracowaniu możemy znaleźć informacje
o liczbie ludności, warunkach życia ludności,
rynku pracy oraz działalności gospodarczej
w badanym okresie, które zilustrowane zostały za pomocą tabel i wykresów.
Niepełnosprawni w województwie łódzkim, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź
2014
„Opracowanie, poza wynikami Narodowego
Spisu Powszechnego 2011 charakteryzującymi zbiorowość niepełnosprawnych i zmian,

Publikacja skierowana jest do szerokiego
grona odbiorców zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, w szczególności
zaś do osób, instytucji i fundacji podejmujących działania mające na celu aktywizację
osób niepełnosprawnych i tworzenie możliwości ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym”
(z Przedmowy, dr Piotr Ryszard Cmela)
Trzeci sektor. Kropla w morzu, Instytut
Spraw Publicznych, Łódź 2014
Publikacja ta jest numerem specjalnym kwartalnika „ Trzeci sektor” wydawanego od roku
2004 przez Instytut Spraw Publicznych.
Opracowanie zawiera artykuły na temat,
m.in., instytucji publicznych i podmiotów
niepublicznych świadczących poradnictwo
prawne i obywatelskie w Polsce oraz informacje na temat projektu „Obywatel i Prawo”,
którego celem jest wspieranie bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego

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, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
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„Acta Innovations”, Centrum Badań
i Innowacji Pro-Akademia, Łódź 2012
Czasopismo naukowe, wydawane w formie
kwartalnika od 2011 r., przez Centrum Badań
i Innowacji Pro-Akademia. Publikowane
artykuły najczęściej koncentrują się na tematach innowacji produktowych, usługowych,
organizacyjnych, procesowych i marketingowych.
Seria wydawnicza „Acta Innovations” wydała, m.in., takie publikacje jak:
 Jakość zarządzania turystyką w woje-

wództwie łódzkim (2012 r.)
 Badania społeczne o charakterze aplika-

cyjnym jako narzędzie wspierania regionalnej specjalizacji (2012 r.)
 Europejski paradygmat innowacji społecz-

nych (2012 r.)
 Inteligentne tekstylia dla regionu łódzkie-

go (2013 r.)
 Energia z odpadów organicznych (2014 r.)
 Rewitalizacja

budynków użyteczności
publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju (2014 r.)

Publikacje opracowano w ramach projektów:
„Turyzm dla regionu- zintegrowany program
rozwoju doktorantów”, „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” oraz „Inteligentne tekstylia dla regionu łódzkiego”.
Wersja on-line: http://
www.proakademia.eu/pl/acta-innovations/
wydania/
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
tel. +48 42 630 36 67, fax +48 42 632 90 89
e-mail: fundacja@frp.lodzpl
http://www.frp.lodz.pl

