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C oraz więcej miejsca poświęca 
się ostatnio debacie w sprawie 
konieczności dostosowania 
kierunków kształcenia do 

potrzeb współczesnego rynku pracy. Jak 
w tym kontekście ocenia Pan Dziekan ofer-
tę Wydziału? Czy po stronie kandydatów 
widać jakieś szczególne tendencje do pre-
ferowania pewnych kierunków? Jakie są 
plany Wydziału związane z ofertą kształce-
nia na kolejne lata? 

 Od kilku lat niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszy się kierunek Finanse i rachun-
kowość. Wychodząc na przeciw zaintereso-
waniom kandydatów oraz oczywiście rynku 
pracy uruchomiliśmy od tego roku akademic-
kiego dwa kierunki związane z finansami, tj. 
rynek finansowy (st. I i II stopnia) o profilu 
ogólnoakademickim oraz bankowość i finan-
se cyfrowe studia I stopnia o profilu prak-
tycznym. Kierunek BiFC został opracowany 
przy współudziale sektora bankowego. Wy-
daje się, po zakończeniu rekrutacji, że szcze-
gólnie w przypadku kierunku Bankowość 
i finanse cyfrowe trafiliśmy w zainteresowa-
nia kandydatów oraz zapotrzebowanie rynku 
pracy. W ofercie Wydziału są także inne 
kierunki studiów, które powstały w oparciu 
o zapotrzebowanie rynku pracy, jak chociaż-
by ekonomia ekobiznes, inwestycje i nieru-
chomości (nowy kierunek studiów urucho-
miony od tego roku akademickiego), anality-
ka gospodarcza, informatyka (oba kierunki 
zamawiane), logistyka ciesząca się od lat 
stałym zainteresowaniem. 

Jak ocenia Pan Dziekan rolę Wydziału na 
rzecz kształcenia kadr dla biznesu w regio-
nie? Czy absolwenci Wydziału zasilają 
zasoby kadrowe firm z regionu? Jak oce-
niają ofertę Wydziału absolwenci - po któ-
rych kierunkach najłatwiej dostać intere-
sującą, zgodną z profilem wykształcenia, 
pracę ? 

 Na  Wyd zia l e  Eko n o miczn o -
Socjologicznym prowadzonych jest 18 kie-
runków, na których kształcimy przyszłe ka-
dry dla biznesu i sektora publicznego. Stu-
denci kierunku FINANSE pozyskują wiedzę 
oraz umiejętności z zakresu zarządzania  
finansami przedsiębiorstw, rachunkowości 
przedmiotów gospodarczych, realizacji ope-
racji bankowych, finansowania instytucji 
publicznych i niedochodowych, ogólnych 
zasad prowadzenia gospodarki rynkowej, 
funkcjonowania instytucji publicznych oraz 
umiejętności podejmowania samodzielnych 
analiz ekonomicznych. Kierunek EKONO-
MIA umożliwia zrozumienie mechanizmów 
ekonomicznych funkcjonujących we współ-
czesnych gospodarkach oraz nabycie umie-
jętności rozwiązywania problemów ekono-
micznych w praktyce gospodarczej. 

 Poprzez studiowanie na kierunku  
LOGISTYKA ważną rolę w programie od-
grywają treści związane z opisem i zastoso-
waniem sformalizowanych metod wspoma-
gających podejmowanie decyzji w zakresie 
przedsięwzięć logistycznych. 

 Kierunek ANALITYKA GOSPODAR-
CZA oraz INFORMATYKA, INFORMA-
TYKA I EKONOMETRIA są kierunkami 

WYWIAD Z PANEM PROF. DR HAB. PAWŁEM STAROSTĄ 

DZIEKANEM WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ 

 
kładącymi nacisk na zastosowania metod 
ilościowych w praktyce gospodarczej. Spo-
śród innych kierunków naszego Wydziału 
wyróżniają się stosunkowo obszernym zakre-
sem wiedzy i umiejętności w zakresie mate-
matyki i statystyki, a zwłaszcza ekonometrii. 
Kształcenie obejmuje także wyjątkową ofertę 
w zakresie umiejętności posługiwania się 
profesjonalnym oprogramowaniem. Pozwala 
to studentom rozwinąć wysoko cenione 
wśród pracodawców umiejętności analitycz-
ne. Głównym celem kształcenia na kierunku 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest 
dostarczanie gospodarce specjalistów o sze-
rokiej,  interdyscyplinarnej wiedzy 
(ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, 
technicznej) z zakresu przestrzennej organi-
zacji rozwoju społecznego i gospodarczego. 
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 Studia na kierunku MIĘDZYNARO-
DOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 
umożliwiają absolwentowi zdobycie wiedzy 
i umiejętności umożliwiających podjęcie 
pracy w podmiotach funkcjonujących w sze-
roko rozumianym środowisku międzynarodo-
wym (przedsiębiorstwach handlowo-
usługowych, instytucjach finansowych, orga-
nizacjach międzynarodowych, instytucjach 
publicznych), bądź też samodzielne prowa-
dzenie firmy działającej na rynkach między-
narodowych. 

 W ramach kierunku SOCJOLOGIA 
i PRACA SOCJALNA staramy się łączyć 
teorię z praktyką społeczną w zakresie dzia-
łania instytucji administracji publicznej 
szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, 
a także biznesu i kultury. Kształci pracowni-
ków w zakresie wykorzystywania wiedzy 
teoretycznej do diagnozowania i wyjaśniania 
zjawisk i procesów społecznych na poziomie 
krajowym i lokalnym.  

 Mogę stwierdzić, iż z pewnością wielu 
absolwentów Wydziału dostaje zatrudnienie 
w firmach naszego regionu, biorąc pod uwa-
gę fakt, że wielu z nich pełni wysokie funkcje 
zarówno na szczeblach administracji regio-
nalnej jak i na szczeblu państwowym. 

 Ważną strukturą dla monitorowania 
losów absolwentów a także uatrakcyjniania 
oferty kształcenia jest Rada Biznesu działają-
ca na naszym wydziale. W jej skład wchodzą 
nasi absolwenci, którzy zajmują wysokie 
stanowiska. Bardzo często służą nam radą, 
jak modyfikować kierunki w taki sposób, aby 
nasi absolwenci mogli znaleźć jak najlepszą 
pracę. 

Czy po stronie biznesu widać zaintereso-
wanie współpracą z Wydziałem w postaci 
ofert praktyk i staży studenckich? Czy coś 
można w tym zakresie udoskonalić? 

 Praktyki zawodowe to jeden z istotnych 
elementów współczesnego systemu kształce-
nia. Niejednokrotnie udane praktyki zawodo-
we zapewniają studentowi wymarzony start 
zawodowy na rynku pracy. Pogłębianie kwa-
lifikacji zawodowych o charakterze praktycz-
nym jeszcze w okresie studiów, znacznie 
podnosi skuteczność znajdowania przez na-
szych absolwentów pracy zgodnej z kierun-
kowym wykształceniem. Na Wydziale  
Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ wszyscy 
studenci mają obowiązek odbyć przynajmniej 
miesięczne praktyki zawodowe, jednak czę-
sto okres ten jest dłuższy. 

JUBILEUSZ 50-LECIA WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. 
aktywnie buduje relacje z biznesem, uczymy 
się siebie nawzajem, a praktyki zawodowe są 
wdzięcznym i konkretnym obszarem tych 
relacji. Pracodawcy przyjmują studentów na 
praktyki, często traktując ich jako potencjal-
nych, przyszłych pracowników, co zaczyna 
być istotną kwestią w perspektywie malejącej 
dostępności kapitału ludzkiego. Wielu praco-
dawców przystosowało również swoje struk-
tury organizacyjne i miejsca pracy aby przyj-
mować naszych studentów na praktyki zawo-
dowe. Tym samym, w sposób odpowiedzial-
ny, pracodawcy uczestniczą w procesie edu-
kacji poprzez praktyczne działanie. Podstawą 
wzajemnego poznania potrzeb i zaufania 
biznesu do świata nauki, jest budowanie part-
nerstw i współpracy. Wychodząc na przeciw 
tym wyzwaniom powołaliśmy na Wydziale 
zespół menadżerów, których zadaniem jest 
nawiązywanie bezpośrednich relacji z bizne-
sem, w celu jak najlepszego przygotowania 
miejsc i warunków realizacji praktyk dla 
studentów. Pierwsze doświadczenia mamy 
już za sobą, opinia studentów jest jedno-
znaczna: „było ciężko, trzeba było pracować, 
ale było warto, poszłabym na takie praktyki 
jeszcze raz”. Kończy się era praktyk zawodo-
wych za kserokopiarką i przy ekspresie 
z kawą! 

Jak ocenia Pan Dziekan współpracę mię-
dzynarodową Wydziału – które kierunki 
współpracy wydają się najciekawsze 
i przynoszą najwięcej korzyści studentom 
i pracownikom Wydziału? 

 Nasz Wydział prowadzi prężną współ-
pracę międzynarodową w ramach regularnej, 
cosemestralnej wymiany studentów z progra-
mów mobilnościowych Erasmus+ i Mobility 

Direct. Współpracujemy także z uczelniami 
z Chin, studenci których studiują u nas na 
kierunku ekonomia w języku angielskim. Od 
lat strategicznymi partnerami dla nas są także 
uczelnie z Ameryki Południowej (Brazylia, 
Argentyna, Ekwador), z którymi organizuje-
my coroczne szkoły letnie. Na uwagę zasłu-
guje fakt, iż w ostatnich latach systematycz-
nie wzrasta liczba studentów zagranicznych 
przyjeżdżających do Uniwersytetu w ramach 
programu Erasmus+ a większość z nich stu-
diuje na naszym Wydziale. 

Jak – zdaniem Pana Dziekana, kształtuje 
się wkład Wydziału w rozwój polityki re-
gionalnej województwa? Czy na okres 
programowania 2014-2020 zaplanowano 
nowe, wspólne przedsięwzięcia z władzami 
regionu? 

 Pracownicy Wydziału Ekonomiczno-
Socjologicznego biorą aktywny udział 
w pracach różnych komisji merytorycznych 
organizowanych zarówno przez Urząd Mar-
szałkowski, jak i Urząd Miasta Łodzi. 

 Ponadto podjęto inicjatywę utworzenia 
Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miej-
skich, którego zadaniem będzie podjęcie 
badań naukowych na rzecz regionu łódzkiego 
i Miasta Łodzi 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału  
proszę przyjąć życzenia dalszych sukcesów 
w kształtowaniu kompetencji zawodowych 
młodego pokolenia i wspieraniu postaw 
przedsiębiorczych wśród społeczności Łodzi 
i regionu. 

Rozmawiała: dr Ewa Sadowska-Kowalska 

Współpraca: Anna Jędrzejewska 
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1  września 1939 r. rozpoczęła się 
II wojna światowa. Jej pierwszym 
barbarzyńskim aktem było bombar-
dowanie Wielunia rozpoczęte przez 

Luftwaffe o godzinie 4:40. W wyniku działań 
niemieckiego lotnictwa przeszło 70% miasta, 
które nie miało żadnego militarnego znacze-
nia, zostało zniszczone. 

 W ramach 76. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej Muzeum Historii Polski 
ogłasza zbiórkę pamiątek związanych z mia-
stem w latach 1935-1950. Celem zbiórki jest 
zgromadzenie materiałów do przygotowania 
wystawy internetowej obrazującej miasto tuż 
przed wybuchem II wojny światowej, znisz-
czenia dokonane podczas wojny i wysiłek 
odbudowy. Projekt zakłada również nagrania 
rozmów ze świadkami historii. Wystawa ma 
na celu zwrócenie uwagi odbiorców polskich 
i zagranicznych na Wieluń: miejsce, gdzie 
dokonały się pierwsze okrucieństwa wojny 
światowej – wojny totalnej. 

WWIELUŃIELUŃ  ––  TUTU  ZACZĘŁAZACZĘŁA  SIĘSIĘ    

II II WOJNAWOJNA  ŚWIATOWAŚWIATOWA  
 Wystawa udostępniona zostanie 
w Internecie na platformie Instytutu Kultural-
nego Google oraz w formie aplikacji mobil-
nej, która będzie mogła towarzyszyć zwie-
dzającym Wieluń. 

 Zbiórka pamiątek potrwa półtora mie-
siąca – od 2 września do 16 października 
2015 r. Zbierane są wszelkiego rodzaju  
pamiątki, także w formie cyfrowej, prowa-
dzone będą również nagrania historii mówio-
nej. Zgromadzone pamiątki trafią do zbiorów 
Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej. 

Organizator: Muzeum Historii Polski  

Partnerzy: Urząd Miejski w Wieluniu,  
Muzeum Ziemi Wieluńskiej 

Współpraca: Instytut Kulturalny Google  

 Muzeum Historii Polski powstało 
w 2006 r., siedziba Muzeum powstanie na 
Cytadeli Warszawskiej w 2018 r. Stała  
ekspozycja Muzeum będzie ukazywać naj-
ważniejsze wątki z dziejów Polski od X do 
XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie 
w niej historia wolności w Polsce (dzieje 
parlamentaryzmu, ruchów niepodległościo-
wych i obywatelskich) od czasów republiki 
szlacheckiej w XVI wieku aż po 
„Solidarność”. Więcej informacji na stronie 
www.muzhp.pl. 

Wystawy Muzeum na platformie Instytutu 
Kulturalnego Google: 

www.wystawy.muzhp.pl 
Źródło: materiały organizatora 

 
ZBIÓRKA WSPOMNIEŃ I PAMIĄTEK  
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NASZE PROJEKTY 

O środek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest współorganizato-
rem międzynarodowych spotkań kooperacyjnych podczas następujących przyszłych imprez wysta-
wienniczych: 

Data Tytuł Branża 
Rejestracja online 

poprzez stronę 

2 października 2015 r. INTERBEAUTY 2015 

Bratysława (Słowacja) 

żywność organiczna, rzemio-

sło, kosmetyki i perfumy, 

projektowanie odzieży, relak-

sacja, regeneracja, SPA 

https://www.b2match.eu/

Interbeauty2015 

7 października 2015 r. Marketplace Austria Food 2015 

Wiedeń 

handel art. spożywczymi, dla 

kupców, dystrybutorów i hur-

towników 

https://www.b2match.eu/

food2015 

15 października 2015 r. Match4Industry Business 

Matching Event 2015 

Kocaeli (Turcja) 

przemysł samochodowy, che-

mia samochodowa (lakiery, 

kosmetyki), tworzywa sztucz-

ne i guma, opony, budownic-

two i materiały budowlane 

http://www.een-

matchmaking.com/m4i2015 

16 października 2015 r. Baltic Fashion & Textile 2015 

Wilno (Litwa) 

moda, tekstylia, skóra i obu-

wie, technologie włókiennicze 

https://www.b2match.eu/

balticfashion2015/ 

27 – 28 października 

2015r. 

Międzynarodowa Konferencji 

nt. Technologii Podwójnego 

Zastosowania  - Strategie RIS3 

w Europie 

Sewilla (Hiszpania) 

przemysł lotniczy, ICT, mate-

riały i wyposażenie, przemysł 

bezpieczeństwa, okrętownic-

two, transport i logistyka 

https://www.b2match.eu/

dualuseandalucia2015 

Międzynarodowe spotkania kooperacyjne 
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NASZE PROJEKTY 

Data Tytuł Branża 
Rejestracja online 

poprzez stronę 

26 – 27 listopada 2015 r. Forum inwestycyjne  

na Teneryfie 

Santa Cruz de Tenerife,  

(Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania) 

ICT, logistyka, turystyka, usłu-

gi, nieruchomości, biotechno-

logia, energia odnawialna i in. 

https://

www.camaratenerife.com/

cursodetalle.cfm?investment-

forum-in-tenerife-company-

mission-november-26th-

27th#.VcIDH_6DPPR 

Firmom z regionu łódzkiego wsparcia w przygotowaniu oferty/zgłoszenia 
udziela Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Kontakt: tel. 42 630 36 67, fundacja@frp.lodz.pl  

P latforma zawiera materiały i informa-
cje z dziedziny własności intelektual-
nej. Składa się z dwóch części: strefy 

szkoleń i strefy wiedzy. 
 Szkolenia w formie e-learning obejmu-
ją 10 modułów: Własność intelektualna jako 
element strategii biznesowej przedsiębior-
stwa, Strategia identyfikacji własności inte-
lektualnej, Strategia ochrony własności inte-
lektualnej, Ochrona rozwiązań o charakterze 
technicznym, Ochrona zewnętrznej postaci 

produktu oraz oznaczeń indywidualizujących 
produkt, Ochrona rozwiązań informatycz-
nych oraz rozwiązań wykorzystywanych 
w działalności on-line, Strategia komercjali-
zacji praw własności intelektualnej, Strategia 
monitorowania i egzekwowania własności 
intelektualnej, Zarządzanie własnością inte-
lektualną w branży odzieżowo-tekstylnej. 
Studium przypadku, Zarządzanie własnością 
intelektualną w branży informatycznej. Stu-
dium przypadku. 

 Strefa wiedzy to materiały, publikacje 
i literatura.  
Więcej informacji: 

http://ipe.uprp.pl/login/index.php 
MKS 

Internetowa Platforma Edukacyjna  

Urzędu Patentowego RP 
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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. 

 
Pro bono 

Dyżury adwokatów w Fundacji! 

 

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

W ięcej informacji:  

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/1658004  
MKS 

Fast Track - ułatwienia w procedurze rejestracji 

znaków towarowych 

U rząd Patentowy RP po raz trzeci organizuje konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej. Prace mogą mieć  
dowolną formę, ale nie mogą być dłuższe niż 60 min. 
 Termin składania aplikacji: 15 września 2015 r. 

Więcej informacji: http://urrp.pl zakładka: Konkursy URRP 
W pierwszej edycji konkursu (2013) zwyciężył animowany film Patent na sukces Damiana Pawlikowskiego z Państwowej Wyższej Szkoły  
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi: https://www.youtube.com/watch?v=y1m1ds7zyOM 
Inne nagrodzone i wyróżnione filmy: https://www.youtube.com/channel/UC_h0i8jgqBzKwR-U9vPbK5g 

MKS 

Konkurs na film promujący ochronę  

własności intelektualnej 

E lektroniczny newsletter z informacjami nt. zasad, narzędzi, seminariów dotyczących własności intelektualnej i jej ochrony można bez-
płatnie zamówić przez stronę internetową: 

https://www.iprhelpdesk.eu/user/register 

Newsletter IPR Heldesk 

EUROPEAN IPR HELPDESK 

mailto:fundacja@frp.lodz.pl
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BEZPIECZEŃSTWO  

I ZDROWIE W PRACY 
OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK  

PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA  

I ZDROWIA W PRACY W POLSCE 

http://osha.europa.eu/pl 

Seminarium BHP w nowoczesnej firmie  
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I nteraktywne narzędzia oceny ryzyka są coraz bardziej popularne. Umożliwia to szybki rozwój technologii cyfrowych. Jednym z pierwszych 
w Europie było holenderskie narzędzie RI&E (http://www.rie.nl), stosowane od 2004 r. Wśród najpopularniejszych można wskazać Preven-
cion10 (https://www.prevencion10.es),opracowane przez INSHT (Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy), Hiszpania 

i BeSMART (https://besmart.ie) przygotowane przez HSA (Health&Safery Authority), Irlandia. Narzędzie OiRA Europejskiej Agencji Bezpie-
czeństwa i Zdrowia w Pracy (https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/oira) jest adresowane przede wszystkim do mikro i małych firm.  
Więcej informacji: https://osha.europa.eu/pl/highlights/oira-and-other-european-interactive-risk-assessment-tools  

MKS 

Interaktywne narzędzia oceny ryzyka zawodowego 

Na stronie internetowej EU OSHA można znaleźć zbiory przepisów związanych z bhp: dyrektywy europejskie, wytyczne i normy europejskie 
oraz krajowe przepisy prawne. 

Więcej informacji: https://osha.europa.eu/pl/safety-and-health-legislation 
MKS 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia 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 

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  

Zagrożenia związane z elektrycznością 

– nowy film o Napo 

N owa seria filmów o Napo przedsta-
wia zagrożenia dla zdrowia i życia 
związane z elektrycznością oraz 

wskazówki, jak zapobiegać wypadkom: 
Napo…w szokujących sytuacjach 
Łap za wtyczkę 

O jedno lekceważenie za dużo  
Naładowany (nie)pozytywnie 

Nie podłączaj się 

Wielkie i mocne wysokie napięcia 

W najgorętszym momencie 

Ryzyk fizyk 
Zablokowałeś się? 

Wielka kumulacja 
Co nas elektryzuje … 

Te filmy, jak wszystkie filmy o Napo, uświa-
damiają zagrożenia występujące podczas 
pracy, inspirują do dyskusji i wymiany do-
świadczeń oraz wdrożenia rozwiązań popra-
wiających bezpieczeństwo.  

http://www.napofilm.net/pl/napos-films 
MKS 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

http://www.rie.nl/
http://www.rie.nl
file:///Z:/Działalność%20Statutowa/Projekty%20Realizowane/EEN%20(2015-2016)/Realizacja/Biuletyn/2015/9(122)2015/Prevencion10%20(https:/www.prevencion10.es), 
file:///Z:/Działalność%20Statutowa/Projekty%20Realizowane/EEN%20(2015-2016)/Realizacja/Biuletyn/2015/9(122)2015/Prevencion10%20(https:/www.prevencion10.es), 
file:///Z:/Działalność%20Statutowa/Projekty%20Realizowane/EEN%20(2015-2016)/Realizacja/Biuletyn/2015/9(122)2015/BeSMART%20(https:/besmart.ie) 
file:///Z:/Działalność%20Statutowa/Projekty%20Realizowane/EEN%20(2015-2016)/Realizacja/Biuletyn/2015/9(122)2015/Narzędzie%20OiRA%20Europejskiej%20Agencji%20Bezpieczeństwa%20i Zdrowia%20w%20Pracy %20(https:/osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/oira) 
file:///Z:/Działalność%20Statutowa/Projekty%20Realizowane/EEN%20(2015-2016)/Realizacja/Biuletyn/2015/9(122)2015/Narzędzie%20OiRA%20Europejskiej%20Agencji%20Bezpieczeństwa%20i Zdrowia%20w%20Pracy %20(https:/osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/oira) 
https://osha.europa.eu/pl/highlights/oira-and-other-european-interactive-risk-assessment-tools
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

V. Europejski Kongres MŚP w Katowicach 
12 – 14 października 2015 r. 

O d pięciu lat Regionalna Izba  
Gospodarcza w Katowicach jest 
organizatorem Europejskiego  

Kongresu dla Małych i Średnich Przedsię-
biorstw (EKMŚP). Tegoroczna edycja odbę-
dzie się w dniach 12 do 14 października 
w Międzynarodowym Centrum Kongreso-
wym w Katowicach. EKMŚP to połączenie 
teorii i praktyki, biznesu i nauki, sektora 
prywatnego i publicznego. Hasłem przewod-
nim będzie: Nauka – Biznes – Samorząd – 
Razem dla gospodarki.  
 Wydarzeniu towarzyszą Program 
„Samorząd, który wspiera MŚP” skierowany 
do jednostek samo-rządu terytorialnego 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
i lokalnego oraz Targi Biznes Expo. Uczest-
nicy Kongresu będą też dyskutować na temat  
partnerskiej współpracy samorządów, urzę-
dów pracy i firm sektora MŚP oraz dostoso-
wania systemu edukacji do potrzeb praco-
dawców. 

 Kongres składa się z kilku ścieżek te-
matycznych, w ramach których organizowa-
ne są poszczególne sesje i wydarzenia. 

I. Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, 
Konkurencyjny Region  
Uczestniczący w niej przedsiębiorcy 
dowiedzą się m. in. jak poprawić zdol-
ność konkurencyjną swojej firmy poprzez 
innowacje oraz gdzie szukać środków na 
finansowanie unikatowych pomysłów 
i rozwiązań. Poruszone zostaną też tema-
ty związane z innowacjami w medycynie, 
turystyce, nanotechnologiach, energetyce 
i multimediach. 

II. Optymalizacja procesów biznesowych 
III. Przywództwo, strategia i dialog oraz 

różne aspekty przedsiębiorczości 
IV. Przedsiębiorczość niejedno ma imię – to 

ścieżka, w ramach której odbędą się sesje 
poświęcone firmom rodzinnym, sukcesji 
i aktywizacji osób niepełnosprawnych.  

 Międzynarodowa współpraca gospo-
darcza będzie tematem szeregu atrakcyjnych 
paneli pod nazwą „Kierunek – Świat!” 
W tym roku organizatorzy postanowili przyj-
rzeć się bliżej możliwościom współpracy, 
jakie stwarzają rynek amerykański, austriac-
ki, czeski, słowacki, turecki oraz szeroko 
rozumiany kierunek wschodni. Nie zabraknie 
spotkań B2B i Face2Face. 

 W trakcie EKMSP przedstawiona zo-
stanie także oferta PARP dla przedsiębiorców 
i instytucji otoczenia biznesu, dostępna 
w nowej perspektywie w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Progra-
mu Operacyjnego Polska Wschodnia. 
 Kongresowi towarzyszyć będą także 
wydarzenia dedykowane młodym, początku-
jącym przedsiębiorcom. Z myślą o nich po-
wstała Akademia Marketingu i Sprzedaży, 
a także panele dotyczące szkolnictwa, funk-
cjonowania młodego przedsiębiorcy w Polsce 
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Konferencja nt. rynku tureckiego podczas  

V. Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach  
13 października 2015 r. 

P olska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości zaprasza do wzięcia udziału 
w konferencji pn. „Turcja – gospo-

darcze wrota na Bliski Wschód i Zakauka-
zie”, która odbędzie się 13 października  
2015 r. podczas V Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Kato-
wicach. 
Jednym z punktów konferencji będzie podpi-
sanie przez PARP i Turecką Organizację  
ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsię-
biorstw (KOSGEB) Porozumienia o Współ-
pracy. 

Więcej informacji: http://www.een.org.pl/
index.php/Szkolenia/articles/konferencja-
turcja-gospodarcze-wrota-na-bliski-wschod-
i-zakaukazie-13102015-katowice.html 

KK 

czy startupów. Ponadto Kongresowi będzie 
towarzyszył zjazd delegatów organizacji 
członkowskich Europejskiej Konfederacji 
Młodych Przedsiębiorców w Brukseli. 
W trakcie EU-US Young Entrepreneurs Sum-
mit Katowice 2015 odbędzie się wręczenie 
nagród Finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Młody Przedsiębiorca 2015. 
 Bezpłatna rejestracja dostępna jest na 
stronie www.ekmsp.eu. Tam również szcze-
gółowy program. 
 Wydarzenie jest współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka oraz Progra-
mu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Jako wydarzenia towarzyszące zaplanowano 
wieczór z muzyką na żywo VIVA LATINO 
oraz zwiedzanie z przewodnikiem zabytko-
wych dzielnic Katowic – Giszowiec i Niki-
szowiec. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest organizacją wspierającą EKMŚP. 

Źródło: materiały organizatorów 

KK 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Spotkania kooperacyjne podczas  

Międzynarodowych Targów Tekstylnych – FAST TEXTILE 
25-27 listopada 2015  

O środek Enterprise Europe  
Network przy Fundacji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości w Łodzi 

zaprasza na spotkania kooperacyjne firm 
z branży włókienniczej w dniu 26 listopada 
2015 r. w Rzgowie k/Łodzi. 
 Głównym celem Międzynarodowych 
Targów Tekstylnych jest stworzenie prze-
strzeni umożliwiającej nawiązywanie relacji 
handlowych pomiędzy wystawcami a produ-
centami odzieży, w szczególności z regionu 
łódzkiego, ale także innymi polskimi i zagra-
nicznymi producentami. 
 Targi odbędą się w Ptak Fashion City – 
w nowej Hali Ptak Expo, która podczas im-
prezy zostanie podzielona na specjalne strefy 
branżowe: dodatki i akcesoria, maszyny, 
tkaniny, dzianiny, przędza, wyposażenia 
sklepów, usługi. 
 Gościem specjalnym II edycji Targów 
Fast Textile będzie Turcja. Zaplanowano 

organizację pawilonu narodowego ze specjal-
ną ofertą turecką. 
 Targi Fast Textile współtworzyć będą 
krajowi i zagraniczni producenci, dystrybuto-
rzy i importerzy tekstyliów, przędzy, dodat-
ków krawieckich, wyposażenia sklepów 
i maszyn. Nie zabraknie firm oferujących 
kompleksową ofertę dla producentów odzie-
ży, obuwia, dekoracji i wyposażenia wnętrz. 
 Zainteresowanych prosimy o bezpo-
średni kontakt z naszym ośrodkiem – prześle-
my formularz rejestracyjny i listę firm zagra-
nicznych. 

Procedura udziału 
 Uczestnicy w formularzu rejestracyj-

nym określają profil swojej działalno-
ści oraz rodzaj współpracy, którą 
chcieliby nawiązać; 

 Dane zarejestrowanych firm umiesz-
czane są w katalogu on-line na stronie 
internetowej FRP; 

 Z katalogu on-line zarejestrowani 
uczestnicy dokonują wyboru firm, 
z którymi chcieliby spotkać się pod-
czas giełdy; 

 W dniu 26 listopada 2015 r. przy ponu-
merowanych stolikach, odbędą się 
serie uprzednio zaaranżowanych  
30-minutowych, indywidualnych spo-
tkań. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Oficjal-
nym językiem spotkań będzie angielski. 

KK 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła patronatem II Międzynarodowe Targi 

Fast Textile i jest organizatorem spotkań kooperacyjnych.  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PROGRAMÓW  

BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Konkursy Programu Horyzont 2020  

– terminy składania wniosków we wrześniu 2015 r. 

SOCIETAL CHALLENGES ( Wyzwania społeczne) 

BIO BASED INDUSTRIES PPP 

H2020-BBI-PPP-2015-1-1 
15.09.2015 

EXCELLENT SCIENCE ( Doskonałość w nauce) 

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 

H2020-MSCA-IF-2015 
10.09.2015 

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES H2020-

FETOPEN-2014-2015-RIA 
29.09.2015 

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES 

H2020-FETOPEN-2015-CSA 
29.09.2015 

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY ( Nauka z i dla społeczeństwa ) 

CALL FOR DEVELOPING GOVERNANCE FOR THE ADVANCEMENT 

OF RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION  

H2020-GARRI-2011 

16.09.2015 

CALL FOR PROMOTING GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION 

H2020-GERI-2015-1 
16.09.2015 

CALL FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION 

H2020-ISSI-2015-1 
16.09.2015 

CALL FOR MAKING SCIENCE EDUCATION AND CAREERS ATTRACTIVE FOR 

YOUNG PEOPLE 

H2020-SEAC-2015-1 

16.09.2015 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 
MKS 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Transport – Dzień informacyjny i spotkania brokerskie 

K omisja Europejska oraz sieć punktów kontaktowych projektu ETNA PLUS organizują dzień informacyjny i spotkania brokerskie doty-
czące programu Horyzont 2020, obszar tematyczny: Inteligentny, zielony i zintegrowany transport – dnia 5 listopada w Brukseli.  
Rejestracja: 

na dzień informacyjny https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TRANSPORTINEA2015/registration 
na spotkania brokerskie https://www.b2match.eu/h2020transportcall2016 

MKS 

Konsultacje ekspertów KPK 

E ksperci Krajowego Punktu Kontak-
towego Programów Badawczych UE 
prowadzą bezpłatne konsultacje dla 

przedstawicieli małych i średnich przedsię-
biorstw aplikujących do programu Instrument 
MŚP - SME Instrument. We wrześniu konsul-
tacje dotyczą następujących obszarów: ICT, 
Nanotechnologie, Przestrzeń kosmiczna, 
Środowisko, Zdrowie, Bezpieczeństwo żyw-
ności, Europa w zmieniającym się świecie, 
Transport. 

 Zgłoszenia na indywidualne konsulta-
cje poprzez sme@kpk.gov.pl (należy przesłać 
wniosek i informacje o firmie).  
 Najbliższe terminy składania wniosków 
do SME Instrument:  

 Societal Challenges 
Horizon 2020 dedicated SME In-
strument Phase 1 and 2, 2014-2015 
H2020-SMEINST-1-2015 

 Industrial Leadership  
Horizon 2020 dedicated SME In-
strument Phase 1 and 2, 2014-2015 
H2020-SMEINST-2-2015 

17 września i 25 listopada 2015 r. 
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal => FUNDING OPPRTUNITIES    
H2020  

MKS 

Konkurs STAIR  

M inisterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i Federalne Minister-
stwo Edukacji i Badań (BMBF) 

ogłosiły konkurs na wspólne projekty badaw-
cze w ramach polsko-niemieckiej współpracy 
na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR). 
W konkursie wskazano następujące dziedzi-
ny: 

 Energy efficiency and climate protec-
tion, 

 Resource efficiency, 

 Sustainable water management, 
 Socio-ecological research. 

W konkursie mogą startować mikro, małe, 
średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) lub kon-
sorcja naukowe, złożone z co najmniej jedne-
go MMŚP i co najmniej jednej jednostki 
naukowej.  
Na dofinansowanie zwycięskich projektów 
polskich podmiotów przeznaczono 
3 mln euro. 

Termin składania wniosków: 30 listopada 
2015 r. 

Więcej informacji: 

h t t p : / / w w w . n c b r . g o v . p l / p r o g r a m y -
miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/
niemcy/ii-konkurs 

MKS 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
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Konkurs Southeast Asia 

P ierwszy konkurs Southeast Asia - 
Europe Pilot Joint Call for Mobility 
(SEA-EU-NET Pilot Joint Call) ma 

na celu nawiązanie/wzmocnienie współpracy 
zespołów badawczych z Europy i Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. 
Konkurs dotyczy tematów: 

 Environment (climate change, water 
resource management, smarter cities, 
biodiversity & energy) 

 Health (neglected) infectious diseases, 
antimicrobial drug resistance) 

Konkurs KONNECT  

N arodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju przystąpiło do inicjatywy KON-
NECT (Strengthening STI Coope-

ration between the EU and Korea, Promoting 
Innovation and the Enhancement of Commu-
nication for Technology-related Policy Dialo-
gue). KONNECT ma na celu rozwój współ-
pracy naukowej, technologicznej i innowa-
cyjnej (STI) pomiędzy Republiką Korei a 
Europą. Jest kontynuacją wcześniejszej ini-
cjatywy KORANET. 

 W inicjatywie uczestniczą: Belgia, 
Czechy, Korea, Niemcy, Polska, Słowacja, 
Turcja. 

 15 września 2015 r. będzie ogłoszony 
konkurs - KONNECT Joint Call on Resour-

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

 Food (agricultural productivity, sus-
tainability and standards, value chain) 

 Jednostki naukowe mogą się ubiegać o 
dofinansowanie wyjazdów/stypendiów 
(mobility) lub warsztatów (workshops). Kon-
sorcjum musi się składać z co najmniej 4 
podmiotów: dwóch z krajów SEA oraz 
dwóch z krajów UE.  
 W konkursie uczestniczą kraje: Austria, 
Belgia, Kambodża, Francja, Niemcy, Mjan-
ma, Holandia, Filipiny, Polska, Tajlandia. 

Termin składania wniosków: 14 września 
2015 r. 

Więcej informacji: 

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/sea-eu-net 
http://www.sea-eu.net/object/document/202 

MKS 

ces and Sustainability z terminem składania 
wniosków do 15 listopada 2015 r. 
O dofinansowanie mobilnościowych projek-
tów badawczych mogą ubiegać się konsorcja 
złożone z min. trzech partnerów: z jednej 
instytucji koreańskiej i dwóch instytucji 
z różnych krajów europejskich inicjatywy 
KONNECT. 
Spotkanie dla potencjalnych partnerów tego 
k o n ku rsu ,  j ed n o s t e k  n a u ko wyc h 
i przedsiębiorstw, odbędzie się w dniach 21-

22 września 2015 r. w Stambule (Turcja)  
Zgłoszenia: konnect@tubitak.gov.tr. 
Więcej informacji: 

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/konnect/ 
http://www.haneurope.or.kr 
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/
KONNECTJC1 
http://www.internationales-buero.de/
en/6711.php 

MKS 

Źródła: 

http://kpk.gov.pl 

http://ec.europa.eu 

http://ncbir.pl 

http://www.sea-eu.net 

http://www.haneurope.or.kr 

http://www.internationales-buero.de 

https://www.pt-it.de 
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OKIEM STATYSTYKA 

ŁÓDŹ - W STATYSTYCE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
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OKIEM STATYSTYKA 

Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BOTR20150306002 Turecki producent odzieży poszukuje klientów z krajów UE. Firma dysponuje profesjonalnym 
zespołem i produkuje (małe i duże partie) dla firm specjalizujących się w odzieży damskiej 
i męskiej. Forma oczekiwanej współpracy: umowa produkcyjna, umowa podwykonawstwa. 

2. BOIT20150121002 Włoski hotel powstał w wyniku renowacji zabytkowej, XVII-wiecznej willi, składającej się 
z budynku głównego z 14 pokojami i apartamentem oraz  przybudówki z 12 pokojami i arkada-
mi, która dziś jest używana jako restauracja. Hotel znajduje się około 30 minut od Wenecji, 
Padwy i innych ciekawych, zabytkowych miast (Chioggia, Riviera del Brenta), słynących ze 
wspaniałych willi weneckich. Poszukiwani są partnerzy wśród biur podróży i touroperatorów, 
gotowi podjąć współpracę w ramach umów przedstawicielstwa handlowego. 

3. BODE20150225001 Niemieckie MŚP produkuje aktywne, sterowane cyfrowo kolumny głośnikowe. Produkty oferu-
ją kompaktowe, samozasilane rozwiązanie sterujące do cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) 
dla niemalże każdych, wymagających architektonicznie instalacji dźwiękowych. Instalacje wy-
konano w ratuszach, w portach lotniczych, kościołach, meczetach, halach widowiskowych, 
operowych, na uczelniach i stadionach sportowych. Firma poszukuje dystrybutorów 
i licencjobiorców. 

4. BOIT20150127002 Włoska firma jest liderem w kontroli hałasu, przemysłowym i cywilnym wygłuszaniu. Projektu-
je i buduje kabiny dźwiękoszczelne, bariery, wyciszacze, drzwi akustyczne, okna, dymniki, 
komory audiometryczne. Pracuje w różnych sektorach rynku: przemysłowym, cywilnym, archi-
tektury, medycznym, lotniczym, motoryzacyjnym, morskim, medialnym. Poszukuje usług po-
średnictwa handlowego (agentów, przedstawicieli i/lub dystrybutorów). 

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 Wyszukiwarka ofert współpracy i wydarzeń. 

OFERTY KOOPERACJI 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

5. BRSE20150310001 Nowo powstała szwedzka firma zlokalizowana na południu kraju poszukuje hurtowni/
producentów wysokiej jakości akcesoriów / wyposażenia dla dzieci w wieku 0-3. Firma szuka 
produktów takich jak wózki, łóżeczka, foteliki samochodowe, zabawki, ubranka i inne produkty 
dla dzieci 0-3. 

6. BRUK20150303002 Firma z Londynu poszukuje producenta części metalowych. Części mają być wykończone mie-
dzią (lub wykonane z innego metalu i pokryte miedzią). Wszystkie części będą polakierowane, 
aby chronić przed odbarwieniem. Komponenty będą połączone tak, aby tworzyły dwa różnej 
wielkości wieszaki na kurtki. Projekt obejmie 10 000 - 15 000 sztuk każdego z komponentów. 

7. BRUK20150130001 Brytyjska firma posiadająca ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze energii odnawial-
nej, zaopatrująca firmy i organizacje w energetycznie efektywne produkty do wytwarzania ener-
gii ze źródeł odnawialnych, włączając kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, oświetlenie 
i ogrzewanie elektryczne. Firma oferuje swoje usługi jako dystrybutor nowych i innowacyjnych 
produktów dla zagranicznych producentów, którzy chcą poszerzyć swoją sieć na stabilnym 
i znaczącym nowym rynku. Firma jest również otwarta na wspólne przedsięwzięcia typu joint 
venture w celu opracowania nowych produktów. 

8. BOIT20150126002 Włoski producent  klejów, lakierów, farb i podkładów do podłóg drewnianych, a także dla pro-
ducentów parkietów, stolarki i mebli, poszukuje dystrybutorów za granicą. 

9. BOCZ20150318001 Czeska firma specjalizująca się w produkcji i rozwijaniu kompletnych linii kosmetyków i suple-
mentów diety do leczenia egzemy atopowej bez użycia kortykosterydów, poszukuje dystrybuto-
rów. 

10. BODE20140902004 Innowacyjna i dobrze znana firma z północnych Niemiec, z ponad 20 letnim praktycznym do-
świadczeniem w branży wiatrowej produkuje małe, solidne turbiny wiatrowe dla systemów on- 
i off-grid. Firma chce poszerzyć swoją działalność międzynarodową i poszukuje partnerów 
w Europie. Partnerstwo będzie zawierać sprzedaż produktów, jak również montaż i konserwację 
systemów. 

11. BOES20150210002 Hiszpańska firma zajmująca się sprzedażą, dystrybucją i komercjalizacją artykułów medycz-
nych i ortopedycznych poszukuje współpracy handlowej z pośrednikami dystrybucji. 

12. BOIL20150311001 Izraelska firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań z zakresu Human Machine Interface 
(HMI) dla wojska i podmiotów cywilnych poszukuje możliwości zawiązania spółki joint ventu-
re oraz oferuje usługi podwykonawstwa. 

13. BOTR20141104006 Turecka firma posiada 27 lat doświadczenia w branży medycznej. Firma prowadzi hotel zapro-
jektowany specjalnie dla turystyki medycznej i oferuje różnego rodzaju usługi zdrowotne, 
w tym rehabilitacje, fizjoterapie, leczenie utraty wagi, onkoterapie oraz centrum spa. Oferta jest 
skierowana głównie dla touroperatorów lub biur podróży. Oczekuje się, że partnerzy będą peł-
nić funkcje agencji handlowej hotelu. 

14. BOSI20150122001 Słoweńska firma opracowała nowy perlator, który w porównaniu z innymi podobnymi produk-
tami pomaga poprawić jakość wody z kranu, przepływu i ilości. Główną zaletą filtra firmy ze 
Słowenii jest to, że aerator nowego filtra można czyścić bez żadnych dodatkowych narzędzi 
i pozwala zaoszczędzić do 50% wody. Słoweński firma poszukuje partnerów zainteresowanych 
komercyjną umową agencyjną, umową dystrybucji lub umową licencyjną. 

15. BOUK20150119001 Brytyjska firma opracowała pierwszy na świecie system alarmowy tzn. ciągły monitoring osobi-
sty zaprojektowany do wykorzystania przez wielu użytkowników, w tym dla osób starszych, 
samotnych, pracowników sportowych, ludzi wrażliwych i tym podobnych osób. Firma poszuku-
je partnerów dystrybucyjnych. 

16. BOFR20150120001 Francuska firma opracowała nową turbinę wiatrową o pionowej osi, na rynek domów jednoro-
dzinnych i rezydencji oraz do przemysłowego zastosowania mieszkaniowego, z wykorzysta-
niem odpowiednich i opatentowanych rozwiązań. Turbina pracuje cicho, w dużym zakresie 
prędkości wiatru oraz potrafi uchwycić energię z turbulentnych i mocnych wiatrów. Firma po-
szukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. 

OFERTY KOOPERACJI 
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Magda Gacyk, Ścigając Steve 'a Jobsa  
Historie Polaków w Dolinie Krzemowej, 
Kurhaus Publishing, Warszawa, 2015 

 „Dolina Krzemowa to dla wielu pol-
skich przedsiębiorców eldorado, wciąż 
trudne do osiągnięcia. Pracując w Polsce 
nad biznesplanami przedsięwzięć, wielu 
z nich docelowo widzi swoje biura przy 
ruchliwych ulicach Mountain View, które 
można nazwać światowym centrum inno-
wacji, czy w Palo Alto, Los Altos, Sunny-
vale lub Santa Clara - miastach, które 
wspólnie tworzą Dolinę Krzemową. To 
tam swoje siedziby ma elita technologicz-
na świata, giganci innowacji, których 
produkty wpływają na życie ogromnej 
liczby ludzi na  świecie - Gogle, Yahoo!, 
Oracle, Sharp, Sony, Hitachi, Cisco. 
 W Polsce o innowacjach w przemyśle 
mówi się coraz więcej i śmielej. Przed 
innowacjami nie jesteśmy w stanie uciec, 
to one decydują - w dużym uproszczeniu - 
czy dana gospodarka się rozwija i jest 
atrakcyjna dla inwestorów. Do stworzenia 
własnej Doliny przed nami jeszcze daleka 
droga. Jednak polska myśl technologiczna 
w USA jest ceniona i od lat daje sobie 
świetnie radę na tym wymagającym ryn-
ku. Nasze rozwiązania są z sukcesem 
wykorzystywane przez światowe koncer-
ny, a polskie przedsiębiorstwa powoli 
budują swoją markę w Dolinie Krzemo-
wej. 

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji. 

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. 

 I o tym właśnie jest książka, 
którą przedstawiamy. To reportaż 
Magdy Gacyk o Polakach, którzy 
podjęli ryzyko i rozpoczęli działal-
ność biznesową w Dolinie Krze-
mowej. Przedstawione historie 
pokazują, na jakie trudności natra-
fiali, na czyje wsparcie mogli li-
czyć oraz gdzie warto się zwrócić 
na początku drogi. Książka jest 
więc swoistym przewodnikiem 
pomocnym w rozpoczynaniu dzia-
łalności biznesowej w Dolinie 
Krzemowej. 

 Decyzje bohaterów o prowadze-
niu działalności w światowym 
centrum innowacji były na ogół 
podparte rzetelną analizą i do-
świadczeniem. Bo Dolina Krzemo-
wa rządzi się swoimi prawami. Tu 
można bardzo  szybko się wzboga-
cić lub też nigdy nie doczekać się 
pierwszego miliona. Tu również bardzo 
trudno nawiązuje się kontakty i zakłada 
rodziny, gdyż przedsiębiorcy są ogromnie 
skoncentrowani na osiągnięciu wyniku. 
 Reportaż Magdy Gacyk o Polakach 
w Dolinie Krzemowej staje się przyczyn-
kiem do snucia opowieści o całej Dolinie, 
jej historii, jasnych i ciemnych stronach, 
sukcesach i dziwactwach. 

 Po przeczytaniu książki nasuwa się 
kolejny raz już wniosek - coś, o czym 
wszyscy w kraju wiemy. Polak potrafi. 
A skoro potrafi w USA, to dlaczego nie 
w Polsce?” 

Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji 
Rozwoju Przemysłu SA (Ze wstępu) 

 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 



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 


