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OCHRONA PRAW AUTORSKICH
CZĘŚĆ II
„Mała” i „duża” nowelizacja prawa autorskiego. Omówienie zakresu zmian.
Marta Kwiatkowska-Cylke

M

ożna odnieść wrażenie, że
w 2015 r. cała uwaga ustawodawcy skupiła się na
ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych1. Mamy bowiem do
czynienia z niespotykaną dotąd kumulacją
zmian wynikających z dwóch uchwalonych
nowelizacji oraz z orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego2.
Warto zastanowić się, które ze zmian
już obowiązują? Jakie niosą za sobą skutki
i kto na nich skorzysta?

utwór współautorski, mogło dojść do sytuacji
wygaśnięcia autorskich praw majątkowych
do tekstu w innym terminie niż praw do muzyki.
Dłuższy czas ochrony fonogramów
i utrwalonych na nich wykonań artystycznych
Drugą ze zmian wprowadzonych przyjętą nowelizacją jest wydłużenie z 50 do
70 lat okresu ochrony fonogramów i artystycznych wykonań utrwalonych na fonogra-

„Mała” nowelizacja obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r.
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych3 z blisko 2-letnim opóźnieniem implementuje dyrektywę unijną w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw
pokrewnych4. Nowe zasady należy stosować do utworów podlegających
ochronie na podstawie dotychczasowych przepisów w dniu 1 listopada
2013 r. oraz do utworów powstałych po tej dacie.

Utwory słowno-muzyczne
Nowe przepisy ujednolicają sposób
obliczania czasu ochrony autorskich praw
majątkowych do tego rodzaju utworów. Jeśli
oba utwory: słowny i muzyczny zostały
stworzone specjalnie dla danego utworu
słowno-muzycznego, to w świetle nowego
prawa 70-letni okres ochronny liczyć należy
od śmierci później zmarłej z wymienionych
osób: autora utworu słownego albo kompozytora utworu muzycznego. Na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, jeśli
utwór słowno-muzyczny nie został uznany za

1
2
3
4

mach. Zgodnie z intencją dyrektywy, zmiana
ta ma na celu zapewnienie artystom - wykonawcom dochodów z działalności artystycznej w końcowym okresie ich życia.
Dodatkowe wynagrodzenie dla artystów
wykonawców
Ustawodawca zagwarantował artystom
wykonawcom prawo do dodatkowego wynagrodzenia po upływie 50 lat od publikacji
fonogramu lub jego rozpowszechnienia w
inny sposób – o ile przeniesienie praw lub
udzielenie licencji wyłącznej nastąpiło za

jednorazowym wynagrodzeniem. Jeśli wynagrodzenia za przeniesienie praw lub udzielenie licencji wyłącznej wypłacane było artyście wykonawcy okresowo, po upływie 50 lat
od publikacji fonogramu lub jego rozpowszechnieniu w inny sposób obowiązuje
zakaz potrącania artyście wykonawcy zaliczek lub innych odliczeń z tego wynagrodzenia.
Use it or loose it
Wprowadzono również tzw. zasadę
„use it or loose it”, zgodnie z którą, w przewidzianych w ustawie przypadkach artysta wykonawca albo jego spadkobierca może
wypowiedzieć umowę przeniesienia praw lub
licencji wyłącznej. Przesłanką wypowiedzenia jest sytuacja, gdy po upływie 50 lat od
dnia publikacji utworu lub jego rozpowszechnienia w inny sposób, producent nie wprowadza do obrotu wystarczającej liczby egzemplarzy fonogramu która, biorąc pod uwagę
jego charakter, zaspokajałaby racjonalne
potrzeby odbiorców albo nie udostępnia fonogramu publicznie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Takie wypowiedzenie umowy będzie skuteczne dopiero po
upływie jednego roku od dnia doręczenia
producentowi stosownego oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy, pod warunkiem,
że w tym czasie nie rozpocznie on korzystania z fonogramu we wskazany sposób.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U 2006, nr 90, poz. 994);
Wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt SK 32/14;
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U 2015, poz. 994);
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77 UE z dnia 27 września 2011 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/11/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.
U. UE L 265 z 11.10.2011, s. 1)
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„Duża nowelizacja” – jeszcze bez podpisu Prezydenta5
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych implementuje dyrektywy unijne: w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych6 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich
i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 7 oraz w sprawie prawa najmu
i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie
własności intelektualnej8.

rów. Zgodnie z nowelą „wolno w sposób
niezamierzony włączyć utwór do innego
utworu, o ile włączony utwór nie ma znaczenia dla utworu, do którego został włączony”.
Zmiana ta dopuszcza niezamierzone wykorzystanie w nowych utworach innych treści
objętych ochroną prawnoautorską (np. znajdujących się w tle kadrów zdjęć). Brak jest
jednak pewności jak będzie rozumiana przesłanka „niezamierzonego sposobu”. Z pewnością sądy będą musiały zmierzyć się z tym
pojęciem rozstrzygając przyszłe spory.

Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta,
po podpisaniu zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Przepisy przejściowe przewidują,
że znaczna część ustawy wejdzie w życie
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia, kilka
przepisów będzie obowiązywało od dnia
1 stycznia 2016 r.

a także fragmentów publicznych wystąpień,
wykładów oraz kazań. Dotychczas możliwość korzystania z takich materiałów była
w zasadzie ograniczona do prasy, telewizji
i radia. Nowe przepisy nie przyznają jednak
prawa do publikacji zbiorów tego rodzaju
utworów.

Zakres nowelizacji

Prawo cytatu

„Duża” nowelizacja istotnie zmienia
dotychczasowy kształt ochrony prawnoautorskiej, w tym:

Zmienione zostaną również przepisy
o tzw. prawie cytatu. Nowelizacja rozwiewa
dotychczasowe wątpliwości odnośnie zakresu
tego prawa, jasno wskazując, że prawo cytatu
dotyczy również utworów plastycznych
i fotograficznych. Zmiana polega również na
wprowadzeniu otwartego katalogu przykładowych celów zastosowania cytatu uzasadniających jego dozwolony użytek. Nowelizacja doprecyzowuje również, że dopuszczalne
jest korzystanie z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości.

Wyrok TK uchylił niekonstytucyjne przepisy

Dozwolony użytek edukacyjny

Autor: Marta Kwiatkowska-Cylke, adwokat



doprecyzowuje i rozszerza katalog przypadków uznanych za tzw. dozwolony
użytek publiczny;



wprowadza wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne tzw. Public Lending
Rights;



ułatwia korzystanie z tzw. utworów osieroconych;



wprowadza mechanizm korzystania
z utworów niedostępnych w obrocie handlowym;



zmienia zasady wydawania utworów
znajdujących się w tzw. domenie publicznej.

Poniżej kilka uwag o najciekawszych
zmianach. Dotyczą one dozwolonego użytku
publicznego, a więc wyjątkowych sytuacji,
w których prawo zezwala na korzystanie
z cudzej twórczości bez zgody autora i bez
zapłaty wynagrodzenia.
Użytek informacyjny
Przede wszystkim nowelizacja wprowadzi rozszerzenie dozwolonego użytku
informacyjnego poprzez zezwolenie na korzystania w granicach uzasadnionych celem
informacji z przemówień politycznych i mów
wygłoszonych na publicznych rozprawach,
5
6
7
8

Pressclipping
Na koniec ważna zmiana dla firm monitorujących media w ramach tzw. usług
pressclippingowych. Ustawodawca planuje
zrezygnować z licencji ustawowej przysługującej ośrodkom informacji i dokumentacji.

Wyrok TK, który spowodował uchylenie niekonstytucyjnego art. 79 ust. 1 pkt. 3
lit.b omawianej ustawy analizowany był w
artykule o ochronie praw autorskich, który
ukazał się w sierpniowym numerze Biuletynu
Informacyjnego FRP Nr 8(121)2015.
Nie ulega wątpliwości, że obowiązująca od ponad 20 lat ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych wymagała
zmian. Czy wprowadzone zmiany będą
„wygodne” w stosowaniu – zobaczymy.

Zmiana ustawy rozszerzy zakres dozwolonego użytku edukacyjnego. Po wejściu
w życie nowych przepisów obejmie on również bezpłatne wykorzystanie utworów
w procesie nauczania w systemie e-learningu
prowadzonego przez podmioty wskazane
w ustawie (miedzy innymi instytucje oświatowe, uczelnie, biblioteki, muzea). Ważne
aby materiały adresowane były do określonego, ograniczonego kręgu uczestników kursu.
Istotna zmiana dla organizacji, które prowadzą edukację online.
Incydentalny użytek utworów
Całkowicie nową postacią dopuszczalnego na gruncie nowelizacji dozwolonego
użytku jest tzw. incydentalny użytek utwo-

Według stanu na dzień 9 września 2015 r. ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych w brzmieniu nadanym jej przez Senat RP,
nie została podpisana przez Prezydenta.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (Dz. U. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5);
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. U. WE L 167
z 22.06.2001, s. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230)
Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE L 376 z 27.12.2006, s. 28).
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WIELOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ
A ZALICZENIE WPŁACANEGO
PRZEZ DŁUŻNIKA ŚWIADCZENIA
NA OKREŚLONY DŁUG
Oskar Miłoń

W

praktyce, nie tylko w obrocie gospodarczym często
mamy do czynienia z sytuacją, gdy dłużnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzyciela
należności, których podstawą jest wielość
zobowiązań. Nie ulega wątpliwości, że w
sytuacji, gdy określony dłużnik ma kilka
długów tego samego rodzaju w stosunku do
określonego wierzyciela i żaden z nich nie
został w pełni zaspokojony, pojawia się problem zaliczenia wpłacanego przez dłużnika
świadczenia na określony dług. W przypadku
zaś, gdy sposobu zaliczenia nie określa łącząca strony umowa, sposób ten został określony
w dyspozycji art. 451 Kodeksu cywilnego
(w dalszej części k.c.), w którym wskazano
na 3 różne sytuacje:
1

gdy zaliczenie zależne jest od woli dłużnika,

2

gdy zaliczenie zależne jest od woli wierzyciela,

3

oraz gdy wola żadnego z ww. podmiotów
nie zostanie w żaden sposób ujawniona.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, która
często spotykana jest w obrocie gospodarczym, gdy dłużnik w potwierdzeniu wykonania operacji przelewu na rzecz wierzyciela
zaznaczył, że wpłata dokonywana jest tytułem np. zaległej faktury. Nie podał natomiast
żadnej informacji odnośnie do tego, o którą
fakturę i należność chodzi. Następnie po
upływie trzech miesięcy, po zastanowieniu
się, dłużnik dokonuje takiego wskazania.
W takim przypadku ważną okolicznością jest
fakt, iż dłużnik ma kilka nieuregulowanych
zobowiązań w stosunku do wierzyciela.
Treść wspomnianego powyżej art. 451 § 1

6

k.c. traktuje również o momencie, w którym
ma dojść do wskazania przez dłużnika długu,
który zaspokaja. Jest nim chwila spełnienia
świadczenia. W orzecznictwie przyjmuje się
natomiast, że nie jest zasadne rozciąganie
tego uprawnienia dłużnika aż do chwili sporządzenia pokwitowania przez wierzyciela,
z uwagi przede wszystkim na to, że dłużnik
może takowego w ogóle nie oczekiwać. Reguły tej nie zmienia nawet bierność wierzyciela w kwestii zarachowania długu. W świetle powyższego należy stwierdzić, że oświadczenie złożone przez dłużnika kilka miesięcy
po dokonaniu częściowej spłaty na rzecz
wierzyciela, określające zaliczenie jego wpłaty jest spóźnione i nie może wywoływać
przewidzianego przez niego skutku prawnego. Do podobnej konstatacji doszedł Sąd
Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia
16 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. akt V
ACa 570/11, według którego "niedokonanie
wyboru przez dłużnika w chwili realizacji
świadczenia i bierność wierzyciela w kwestii
zarachowania, nie uprawnia już dłużnika do
dokonywania w dalszym ciągu wyboru, na
poczet którego długu chce zaliczyć swoje
świadczenie". Cytowane orzeczenie wskazuje, że pomiędzy dokonaniem wpłaty a złożeniem oświadczenia o sposobie jego zarachowaniu musi zachodzić bezpośredni związek
czasowy. Nie można natomiast uznać istnienia bezpośredniego związku czasowego, gdy
pomiędzy wpłatą a oświadczeniem dłużnika
upłynęło parę miesięcy.
W omawianym przykładowym przypadku z uwagi na fakt, że również wierzyciel
nie wskazał, na jaki dług zarachowuje dokonaną przez dłużnika wpłatę i nie wystawił
stosowanego pokwitowania, znajdzie zasto-

sowanie reguła wyrażona przez ustawodawcę
w art. 451 § 3 k.c. Zgodnie z jej brzmieniem,
brak wyraźnego oświadczenia którejkolwiek
ze stron stosunku zobowiązaniowego powoduje, że zaliczenia dokonuje się na poczet
długu najdalej wymagalnego.
Reasumując powyższe wskazać należy,
iż dla klarowności rozliczeń na linii wierzyciel-dłużnik, pożądaną jest sytuacja, gdy przy
spłacie zobowiązania przez dłużnika wskazuje on, z jakiego tytułu dokonuje spłaty
i w jaki sposób ją rozlicza (np. w pierwszej
kolejności na kwotę główną, a następnie na
zaległe odsetki). Z kolei przy bierności dłużnika wierzyciel, chcąc uniknąć jakichkolwiek
wątpliwości przy zarachowaniu spłacanego
długu, powinien doręczyć dłużnikowi pokwitowanie, w którym dokonuje stosownego
rozliczenia zadłużenia według swojego uznania.
Autor: Oskar Miłoń, adwokat, partner w Kancelarii Adwokackiej Kieler-Miłoń, ul. Piotrkowska
257A w Łodzi, www.kieler-milon.pl

NASZE PROJEKTY
Seminarium i ogólnoeuropejska
konferencja w projekcie RESPONS

W

dniu 3 września 2015 r. w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości miało miejsce seminarium
Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych hotelach i restauracjach: Instrumenty na
rzecz rozwoju i uznawalności kwalifikacji.
W spotkaniu wzięli udział menedżerowie
hoteli i restauracji, przedstawiciele jednostek
nauczania zawodowego m.in. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, uczniowie szkół zawodowych
o profilach turystycznych oraz przedstawiciele firm z branży turystycznej.
W trakcie dyskusji podsumowującej
seminarium uczestnicy doszli do następujących wniosków:




osoby pracujące w branży turystycznej
przyznały, że w pracy menedżera hotelu
i restauracji najważniejsze są umiejętności interpersonalne,
uczniowie mają braki w umiejętnościach
komunikacyjnych i znajomości języków
obcych,



podręcznik i filmy instruktażowe powstałe w projekcie mogą pomóc w doskonaleniu umiejętności i kompetencji pracowników z branży HORECA.

Dziękujemy wszystkim osobom, które
uczestniczyły w seminarium. Państwa obecność przyczyniła się do sukcesu spotkania,
a głos zabrany w dyskusji był bardzo inspirujący.
W październiku odbędzie się kolejne
wydarzenie promujące projekt RESPONS
wśród szerokiego grona odbiorców – Ogólnoeuropejska konferencja w Terrassa
(Hiszpania) Społeczna odpowiedzialność
biznesu w hotelach i restauracjach. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 października
2015 r. Uczestników powitają: prezes Izby
Handlowo-Przemysłowej w Terrassie, burmistrz Sant Cugat oraz Sekretarz Generalny
Izby Handlowo-Przemysłowej w Dobrich.
Następnie firmy z sektora HORECA opowiedzą o swoich doświadczeniach w prowadzeniu biznesu zgodnie z ideą zrównoważonego

rozwoju. Pierwszą część konferencji uświetni
swoim wystąpieniem Carme Ruscalleda –
znana szefowa kuchni z Hiszpanii, właścicielka dwóch restauracji (w Hiszpanii,
w pobliżu Barcelony oraz w Japonii, w Tokio). W drugiej części partnerzy przedstawią
projekt RESPONS, a w tym Europejskie
Ramy Kwalifikacji dla zawodów menedżer
małego hotelu i menedżer małej restauracji
oraz podręcznik i filmy instruktażowe. Na
zakończenie właściciele/menedżerowie małych hoteli i restauracji przedstawią swoje
doświadczenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego
rozwoju.
EK

Zachęcamy menedżerów hoteli i menedżerów

restauracji

do

korzystania

z podręcznika i filmów instruktażowych. Materiały dostępne na stronie:
http://responsalliance.eu/pl/

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.

7

NASZE PROJEKTY

Panel dyskusyjny w projekcie TECLO

W

dniu 25 listopada 2015 r. podczas targów tekstylnych Fast Textile w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczo-Handlowym Ptak Expo w Rzgowie odbędzie
się panel dyskusyjny w projekcie TECLO. Celem spotkania będzie dyskusja na
temat: jakie kwalifikacje powinni posiadać przyszli menedżerowie przemysłu tekstylnego
i odzieżowego w zakresie eksportu, marketingu, innowacji, zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości. Więcej informacji o panelu dyskusyjnym w listopadzie, a już teraz zachęcamy
przedsiębiorców z branży tekstylno-odzieżowej do wzięcia udziału.
EK

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

Kampania Stres w pracy? Nie, dziękuję

D

wuletnia kampania EU OSHA, promująca walkę ze stresem
w miejscu pracy, dobiega końca. Zostanie podsumowana na
konferencji z udziałem wybitnych ekspertów i decydentów,
w dniach 3-4 listopada w Bilbao (Hiszpania).
Więcej informacji:
https://www.healthy-workplaces.eu/pl/get-involved/summit-2015
Kolejna dwuletnia kampania 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi
na mecie będzie związana z bezpieczeństwem starszych pracowników.
MKS
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY

Kultura bezpieczeństwa

K

ultura bezpieczeństwa to program edukacyjny i konkurs Państwowej Inspekcji Pracy,
adresowany do szkół ponadgimnazjalnych. Ma na celu upowszechnianie wśród
uczniów wiedzy dotyczącej zagrożeń w środowisku pracy i przepisów prawnej
ochrony pracy, w tym bhp. Szkoły zainteresowane udziałem powinny złożyć deklarację uczestnictwa do okręgowego inspektora pracy. Termin upływa 31 października 2015 r.
Więcej informacji: http://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/program-edukacyjnykultura-bezpieczenstwa-/66360,konkurs-materialy-do-pobrania.html
MKS

Dni Medycyny Pracy 2015

Ł

ódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy organizuje w dniach 9-10 października 2015 r. konferencję i spotkania Medycyna pracy w profilaktyce i ochronie zdrowia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych. Lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną nad
pracownikami, pielęgniarki medycyny pracy, psychologowie będą dyskutować o metodach ochrony zdrowia pracujących i zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym.
Więcej informacji: http://www.ptmp2015.pl
MKS

Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r.

I

nstytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi wydał kolejny raport o zapadalności
na choroby zawodowe w Polsce. Autorami publikacji Choroby zawodowe w Polsce
w 2014 r. są prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska, dr Urszula Wilczyńska,
mgr inż. Wojciech Sobala.
Opracowania te, przygotowywane przez IMP w Łodzi od 1971 r., tworzą zbiór danych,
zawierający obecnie ponad 315 tys. przypadków chorób zawodowych. Od 1999 r. ten bank
danych jest zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(nr 000123) jako Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.
Więcej informacji: http://www.imp.lodz.pl
MKS

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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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Forum inwestycyjne na Teneryfie
26-27 listopada 2015 r.

I

zba Handlowa Przemysłu, Usług i Nawigacji (CCSCTF) w Santa Cruz de Tenerife w Hiszpanii oraz Enterprise Europe
Network http://www.een-canarias.org zapraszają przedsiębiorstwa do udziału w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym na Teneryfie, planowanym w dniach 26-27 listopada
2015 r.
Celem forum jest pokazanie:
1. dlaczego warto inwestować na Teneryfie.
Wyspa ma najniższe w Unii Europejskiej
opodatkowanie dochodów firm (CIT) na
poziomie 4% (www.zec.es),

możliwości realizacji projektów inwestycyjnych. Teneryfa jest szczególnie dobrym miejscem
do założenia firmy dla tych, którzy planują handel lub inną współpracę z zachodnią Afryką.

2. doskonałej infrastruktury komunikacyjnej, wysokiego poziomu rozwoju socjalnego i technologicznego oraz bezpieczeństwa prawnego,

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty transportu i zakwaterowania uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie.

3. dużych możliwości w sektorach ICT,
logistyki, turystyce, usługach, przemyśle,
nieruchomości, morskim, biotechnologii,
energii odnawialnej itp.
Teneryfa jest największą wyspą należącego do Hiszpanii archipelagu Wysp Kanaryjskich. Jest położona na Oceanie Atlantyckim w odległości 150 km od zachodniego
brzegu Afryki. Wyspa jest doskonale skomunikowana z głównymi europejskimi portami
lotniczymi w ponad 140 miastach oraz
z Marokiem, Mauretanią, Senegalem, Wyspami Zielonego Przylądka i Gambią w Afryce. Wyspa liczy milion mieszkańców i przyjmuje corocznie ok. 5 milionów turystów,
głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec
i państw skandynawskich.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.webtenerife.com
Uczestnicy forum otrzymają dopasowany harmonogram spotkań opracowany
przez portal „Why Tenerife?”. Planowane są
spotkania z przedstawicielami głównych
instytucji na wyspie oraz z firmami, które
odniosły tu sukces. Omawiane będą główne
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Gospodarzem misji przyjazdowej i forum jest Izba Handlowa w Santa Cruz de Tenerife,
metropolii wyspy.

Rejestracja online do 30 października poprzez stronę: http://www.tenerifeif.com/
KK
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest współorganizatorem misji. Firmom z regionu łódzkiego
udzielimy

dodatkowych

informacji

i

pomożemy

w

zgłoszeniu.

Kontakt z nami: tel.: 42 630-36-67; fundacja@frp.lodz.pl.

Bezpłatne seminaria i warsztaty
na temat innowacyjności

U

rząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego zaprasza na cykl bezpłatnych seminariów / konferencji / warsztatów w ramach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa
Łódzkiego LORIS 2030. W strategii ukazano
aktualny stan wdrażania innowacji w regionie, opisano potencjał badawczo – rozwojowy oraz poziom absorpcji innowacyjnych
rozwiązań przez łódzkie przedsiębiorstwa.

Zgodnie z jej zapisami rozwój innowacyjności regionu łódzkiego ma być oparty na
wspieraniu tzw. inteligentnych specjalizacji
regionu czyli branż, które są kluczowe dla
województwa.
Spotkania mają na celu budowanie
postaw proinnowacyjnych wśród mikro,
małych i średnich przedsiębiorców oraz pokazanie korzyści wynikających ze wdrażania
innowacyjnych technologii i współpracy

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

z nauką. Seminaria prowadzą polscy i zagraniczni eksperci oraz przedsiębiorcy wiodących firm z danej branży.

Inteligentne Specjalizacje Regionalne Województwa łódzkiego:


branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa)

Zapraszamy na najbliższe spotkania:



energetyka (w tym EE, OZE)



9 - 10 listopada „Innowacyjne rolnictwo
i przetwórstwo rolno-spożywcze”



nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)



16-17 listopada „Informatyka i telekomunikacja”



zaawansowane materiały budowlane (w tym wzornictwo)



innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze



informatyka i telekomunikacja

Dla tych co nie mogą przybyć na miejsce, polecamy seminaria online (webinary),
które odbywają się w każdy czwartek
(wystarczy dostęp do internetu). Najbliższe
seminaria będą dotyczyć komercjalizacji w
sektorach kreatywnych, w biotechnologii
oraz prawa własności przemysłowej.

Spotkania odbywają się w hali Expo - Łódź przy al. Politechniki 4. Szczegółowy harmonogram wydarzeń oraz materiały z poprzednich konferencji znajdą Państwo na stronie
www.rsi.lodzkie.pl .
ŁK

KONKURSY
Nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR „Ochrona własności przemysłowej"

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że od dnia
22 października br. rozpoczyna
przyjmowanie wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Działania 2.3
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(PO IR), Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Nabór potrwa do
31 marca 2016 r.
Konkurs podzielony jest na etapy. Etap
konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę
oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
W ramach Działania 2.3 Poddziałania
2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla
projektów dotyczących uzyskania ochrony
prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do

Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania
ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej
realizacji.
Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj. patentów, praw ochronnych na
wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia
przygotowania procesu komercjalizacji
przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi
doradczej
albo
realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym
postępowaniu występuje w roli podmiotu
broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa
ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

O dofinansowanie w ramach konkursu
mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego
przedsiębiorcy.
Planowana minimalna wartość kosztów
kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Poziom dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych (bez względu
na wielkość firmy i miejsce realizacji projektu).
Szczegółowe informacje na temat zasad
wyboru projektów oraz przeprowadzania
konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.
Regulamin konkursu i pełna dokumentacja
działania są dostępne ze strony:
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/
ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3poddzialania-2-3-4-w-2015-r-2
Link do generatora wniosku będzie uaktywniony dn. 22.10.2015 r.
KK
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ZAPROSILI NAS
Uroczyste otwarcie
Centrum Handlowo-Rozrywkowego SUKCESJA

W

dniu 24 września br. miała miejsce uroczysta Gala
Otwarcia Centrum Handlowo-Rozrywkowego SUKCESJA. W uroczystości wzięło udział około tysiąca osób
wśród których były zarówno władze Łodzi i województwa łódzkiego,
jak również przedstawiciele świata kultury, nauki, biznesu, konsule
honorowi, oraz najemcy. Wzięli oni udział w uroczystym przecięciu
wstęgi, specjalnie na ten czas przygotowanych stylowych zakupach,
otwarciu kina Helios oraz bankiecie w Ogrodach Rozrywki na dachu
CH-R Sukcesja. Galę uświetnił koncert jazzowy Marcina Grochowiny
oraz gościa specjalnego Adama Taubitza, wirtuoza skrzypiec jazzowych.
CH-R Sukcesja powstała w pobliżu ścisłego centrum Łodzi.
W jego sąsiedztwie znajdują się m.in.: Międzynarodowe Targi Łódzkie, kampus Politechniki Łódzkiej oraz dwa budowane osiedla mieszkaniowe. Obiekt oferuje ponad 128 tys. m2. powierzchni użytkowej
i około 45 tys. m2 powierzchni, na której będzie ok. 160 lokali, w tym
sklepów, punktów usługowych, kawiarni, restauracji. Znajduje się
tam również część rozrywkowa z 9-salowym kinem sieci Helios.
Inwestorem obiektu jest Fabryka Biznesu Sp. z o.o. Autorem projektu
architektonicznego Sukcesji jest wrocławska pracownia Group-Arch
a generalnym wykonawcą była spółka MIRBUD SA. Inwestycja
kosztowała około 270 mln złotych.

VIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2015

J

uż po raz ósmy zarząd Województwa
Łódzkiego zaprosił na Europejskie
Forum Gospodarcze, które zorganizowano we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w dniach 28-29
września 2015 roku w hotelu DoubleTree by
Hilton Łódź. Ideą Forum jest promowanie
najnowszych osiągnięć oraz najlepszych
praktyk biznesowych. Przewodnie hasło tegorocznej edycji to: „Wyzwania Europy –
gospodarka, pieniądze, biznes”.
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Forum jest miejscem spotkań przedstawicieli samorządów, środowiska nauki i biznesu, które mają zainspirować do szerokiej
współpracy partnerów oraz wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomicznego regionu.
Forum to kilkadziesiąt spotkań i dyskusji, sesje plenarne, panele dyskusyjne, salony
branżowe, ponad 2000 zarejestrowanych
uczestników oraz wiele spotkań biznesowych. Debaty prowadzono w blokach tema-

tycznych i licznych panelach. Udział w dyskusjach tegorocznej edycji wzięli przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki.
Podczas Forum odbyło się uroczyste
wręczenie statuetek i dyplomów laureatom
Konkursu „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego”. W kategorii Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność
biznesu nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo
JTI Polska Sp. z o. o. z Gostkowa Starego firma z branży tytoniowej.

ZAPROSILI NAS

Nominowane były: Corning Optical
Communications Polska Sp. z o. o., CERI
International Sp. z o. o. oraz Pabianicka
Fabryka Narzędzi PAFANA SA. W kategorii
Mikro i Małe Przedsiębiorstwo - Schaumaplast-Organika Sp. z o. o. z Łodzi – firma
specjalizująca się w produkcji nowoczesnych
opakowań modułowych i kształtek ze styropianu – rywalizując z Przedsiębiorstwem
P r o d u k c yj n o - H a n d l o w o - U s ł u g o w y m
„Krajewski” Marek Krajewski, SUM Poland
Sp. z o. o. oraz BK Business Krzysztof Białkowski.
W kategoria Rodzinne Gospodarstwo
Rolne - Gospodarstwo Rolno-Hodowlane
Jan i Teresa Kubiak z Sulmowa, zajmujące
się głównie produkcją mleka. Nominowali
byli także: Gospodarstwo Rolne Dariusz
Wróbel, Gospodarstwo Rolne Marek Rafał
Zawiasa oraz Gospodarstwo Rolne Andrzej
Podlasin.
Nagrody w kategorii Innowacyjność
przyznano Dywilanowi SA z Łodzi – firmie
z niemal 140-letnią tradycją w produkcji
dywanów - oraz łódzkiemu Instytutowi

Włókiennictwa, powołanemu do życia w 1945 r., najstarszej placówce naukowo-badawczej
przemysłu włókienniczego w Polsce. Nominowani byli również: Korona Candles SA oraz
Zakład Pracy Chronionej Texpol Sp. z o. o.
Nagrody Specjalne odebrali: Agat SA - firma z branży budowlanej, energetycznej i telekomunikacyjnej z siedzibą w Koluszkach oraz łódzka Pharmena SA, powstała w 2002 r.
z inicjatywy łódzkich naukowców wywodzących się z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
KK

I Forum Inwestorów i Eksporterów w Łodzi
a nami I Forum Inwestorów i Eksporterów, które w dniach 22-23
września 2015 r. odbyło się w hotelu
andel’s. Organizatorem Forum było Centrum
Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Tematem przewodnim Forum było: „W centrum Polski, w centrum Europy”.

Z

gania zagranicznych inwestorów poprzez
poprawę atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele
regionów, miast, jednostek samorządu terytorialnego, inwestorzy zarówno z kraju jak
i z zagranicy oraz eksporterzy.

Na zakończenie pierwszego dnia
Forum odbyła się uroczysta gala, podczas
której wręczono statuetki dla najlepszych
inwestorów i eksporterów. W kategorii inwestorzy nagrodzeni zostali: PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna, Euroglas
Polska Sp. Z o.o., PCH Ptak, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja, Warimpex,
BSH SGD, Indesit Company oraz Wirthwein
Polska. Wśród eksporterów nagrodę zdobyli:

Uroczystość uświetnili m.in. Minister
Gospodarki Janusz Piechociński oraz Ambasador Austrii Thomas M. Buchsbaum. Forum
było okazją do dyskusji na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw, otwierania się polskich firm na rynki zagraniczne oraz przycią-

Oprócz sesji tematycznych, podczas
Forum zorganizowano również spotkania
B2B przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów z przedstawicielami gmin i władzami
Województwa Łódzkiego.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Ceramika Paradyż Sp. Z o.o., Fabryka
Rajstop Adrian, Ericpol Sp. Z o.o., Wielton
S.A., Corin, Majami Sp. Z o.o. Sp.k. oraz
BiFIX Wojciech Piasecki.
ŁK
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Konkursy Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w IV kwartale 2015 r.
2015
Finansowanie badań stosowanych

X

XI

XII

STRATEGMED
Dział. 1.1 - MSP

PO IR
Programy Operacyjne

Dział. 1.1 - DUŻE

(Inteligentny Rozwój)

INNOMED
POWER
(Wiedza Edukacja Rozwój)

Działanie 3.1 Wsparcie akademickich biur karier i
innych instytucji wspomagających studentów w
procesie wchodzenia na rynek pracy

PO PC

E-Pionier*

(Polska Cyfrowa)
*ogłoszenie naboru uzależnione jest od decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

STRATEGMED
To program profilaktyki i leczenia chorób
cywilizacyjnych poprzez badania naukowe
i prace rozwojowe prowadzone w czterech
dziedzinach: kardiologia i kardiochirurgia,
onkologia, neurologia i zmysły, medycyna
regeneracyjna.
PO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Działanie 1.1
Dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa – opracowania rozwiązań dotyczących
technologii, produktów, wzmacniania konkurencyjności, wpisujących się w Krajowe
Inteligentne Specjalizacje.
Działanie 1.1. obejmuje odrębne konkursy
dla mikro i małych firm oraz dla dużych
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przedsiębiorstw. NCBiR przewiduje specjalne konkursy dla nowopowstałych firm (startups).
INNOMED
Program sektorowy INNOMED finansuje
badania naukowe i prace rozwojowe nad
innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie.
Jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy NCBiR i grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.
PO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ,
Działanie 3.1
Dotyczy wspomagania studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy poprzez rozwój ich kompetencji zgodnie z potrzebami gospodarki i społeczeństwa. Nastąpi

to przez wzmocnienie potencjału jednostek
uczelni, m.in. akademickich biur karier,
zajmujących się aktywizacją zawodową studentów i absolwentów, w tym poradnictwem
zawodowym.
PO POLSKA CYFROWA, E-Pionier
To pilotażowy projekt NCBR, którego celem
jest pobudzanie potencjału uzdolnionych
programistów dla zwiększenia zastosowania
rozwiązań cyfrowych w administracji
i gospodarce. Zakłada finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Ten model tym różni się od standardowej procedury zamówień publicznych, że
nie występuje tu specyfikacja zamawianego
produktu lub usługi. W PCP zamawiający

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH

zgłasza problem, który na rynku nie ma zidentyfikowanych rozwiązań. Środki NCBR umożliwią powstanie prototypu, który będzie podstawą do
wdrożenia technologii u zgłaszającego. Dofinansowanie uzyskają pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarczo, bazujące
na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
MKS

Zasady finansowania projektów
w programie Horyzont 2020

K

rajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje w ramach „Communication Campaign” Komisji Europejskiej seminarium dotyczące zasad finansowania i rozliczania projektów H2020. Szczególnie szeroko będą omówione koszty wynagrodzeń.
Szkolenie, prowadzone w języku angielskim, będzie transmitowane on-line 13 października od godz. 930.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-dedykowane
MKS

Partnerstwo w projektach H2020

W

dniach 5-6 listopada w Düsseldorfie odbędzie się coroczne spotkanie Successful R&I in Europe dla zainteresowanych partnerstwem w projektach badawczych programu Horyzont 2020. Wydarzenie organizuje Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju
Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.
Uczestnicy, którzy przedstawią swoją ofertę współpracy (6-minutowa prezentacja), są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Termin zgłaszania
prezentacji (call for presentations): 22 października 2015 r.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE proponuje przygotowanie ofert na piśmie (2 str. A4 na specjalnym formularzu), które
zabierze i będzie promował na spotkaniu (zgłoszenia do 25 października 2015 r.).
Więcej informacji: horizon2020.zenit.de/networking2015/
MKS

Dzień informacyjny nt. infrastruktur badawczych

K

omisja Europejska wraz z siecią punktów kontaktowych RICH 2020 (the Network of National Contact Points for Research Infrastructures in Horizon 2020) organizują dzień informacyjny dotyczący konkursów związanych z rozwojem infrastruktur badawczych, w tym
e-infrastruktur (INFRA calls 2016-2017), które będą ogłoszone w październiku, zgodnie z Programem Pracy na lata 2016-2017.
Spotkanie będzie miało miejsce 28 października w Brukseli.
Więcej informacji: http://www.rich2020.eu/infoday.php
MKS
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Konkursy programu HORYZONT 2020
- terminy składania wniosków w październiku 2015 r.
EXCELLENT SCIENCE (Doskonałość w nauce)
CALLS FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT (ERC-2015-PoC)

COFUND- CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
(H2020-MSCA-COFUND-2015)

1.10.2015

1.10.2015

INDUSTRIAL LEADERSHIP (Przywództwo przemysłu)
ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING BETTER INNOVATION SUPPORT
(H2020-INNOSUP-2014-5)

14.10.2015

SOCIETAL CHALLENGES (Wyzwania społeczne)

H2020-JTI-IMI2-2015-05-TWO-STAGE
(H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage-Master-1)

GREEN VEHICLES 2014-2015
(H2020-GV-2015)
MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015
(H2020-MG-2015-Singlestage-B)

13.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

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

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS
(H2020-WIPRIZE-2015)

20.10.2015

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
MKS

Źródło:
http://www.ncbir.pl
http://ec.europa.eu
http://www.kpk.gov.pl
http://regionalny.uni.lodz.pl
http://www.rich2020.eu
http://horizon2020.zenit.de
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OKIEM STATYSTYKA
EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

* Relacja liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby
ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania
a Dla dzieci, młodzieży i dorosłych; ze specjalnymi.
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OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

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

Nr Ref

Opis oferty

1.

BOLT20150416001

Firma z Litwy, producent weterynaryjnych produktów higienicznych dla zwierząt, poszukuje
agentów, przedstawicieli i dystrybutorów. Produkcja firmy opiera się na naturalnych składnikach aktywnych - ekstraktach ziołowych i olejkach eterycznych, których skuteczność jest naukowo udowodniona. Potencjalni partnerzy mogą być hurtowniami lub sieciami sprzedaży detalicznej produktów weterynaryjnych, higieniczno-kosmetycznych, pielęgnacji zwierząt domowych itp. Poszukiwany jest partner, który może zorganizować dystrybucję produktów firmy.

2.

BOSI20150408001

Firma ze Słowenii opracowała rozwiązanie w zakresie spawania grubszej stali nierdzewnej,
stopów tytanu i aluminium. Dzięki oferowanej powłoce proces spawania jest łatwiejszy, krótszy, lepszej jakości. Słoweńska firma poszukuje potencjalnych użytkowników tego rozwiązania
oraz partnerów sprzedaży, gotowych podjąć współpracę na zasadzie umowy przedstawicielstwa
lub umowy dystrybucji.

3.

BONL20141212001

Holenderska firma opracowała dynamiczny system oświetlenia, oparty na technologii LED.
Aby stymulować rytm biologiczny, oświetlenie imituje dzienny cykl słońca, co znacznie poprawia jakość życia w sztucznie oświetlonej przestrzeni, takiej jak: szpital, biuro, szkoła. Firma
poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, posiadających ugruntowane kontakty
w sektorze opieki zdrowotnej oraz w sektorze budownictwa. Inną rozważaną przez firmę formą
współpracy jest umowa licencyjna.

4.

BOBE20150116002

Belgijska firma specjalizuje się w badaniach naukowych oraz zarządzaniu projektami badawczymi, w których istotne jest praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania i kontroli medycznej, nadzoru bezpieczeństwa dla prowadzonych w różnych obszarach terapeutycznych
(m. in. onkologia, wirusologia, szczepionki) międzynarodowych badaniach klinicznych. Firma
poszukuje partnerów działających w takich sektorach jak: farmacja, biotechnologia, urządzenia
medyczne, w celu zawarcia współpracy w ramach umowy outsourcingowej, podwykonawstwa
lub umowy o świadczeniu usług.

5.

BOES20141031001

Hiszpańska firma (Kraj Basków) - małe studio nagrań audio, opracowała oprogramowanie do
ćwiczenia muzyki w celach edukacyjnych i rekreacyjnych. Firma poszukuje dystrybutorów oraz
przedstawicieli handlowych. Firma jest także otwarta na inne rodzaje współpracy (umowa licencyjna i inwestycyjna) z różnego rodzaju firmami oraz muzykami.

6.

BOIT20140314001

Włoski producent specjalizujący się w wyrobach ze stali nierdzewnej AISI 304 do kuchni
komercyjnych, poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych.

7.

BOES20150224003

Firma hiszpańska z Barcelony oferuje innowacyjne systemy LED oraz niestandardowe, elektroniczne, elektromechaniczne i elektryczne komponenty i podzespoły dla wielu różnych sektorów. Firma poszukuje partnerów gotowych podjąć współpracę w ramach umowy produkcyjnej
i umowy o świadczeniu usług.

8.

BOTR20130926001

Turecki producent materiałów budowlanych i systemów podłóg sportowych, poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów dla swoich produktów, szczególnie dla nowo opracowanego, dwuskładnikowego systemu: hydroizolacja polimocznikowa i system natryskowych
powłok izolacyjnych. System odznacza się dużą wytrzymałością i elastycznością oraz właściwościami antykorozyjnymi. Firma oferuje konkurencyjne ceny.

9.

BOLT20150415002

Litewska firma zajmująca się produkcją sygnalizacji alarmowej, pożarowej, szkoleniami oraz
monitoringiem potencjalnych intruzów, poszukuje pośredników handlowych i dystrybutorów,
oferując jednocześnie swoje usługi jako podwykonawca partnerom z sektora zabezpieczeń elektronicznych. Urządzenia firmy odznaczają się wysoką jakością i są już stosowane przez wiele
firm zajmujących się ochroną obiektów w Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.
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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.
Szymon Byczko, Dariusz M. Trzmielak
„Własność intelektualna na uczelni
i w działalności gospodarczej. Analiza
porównawcza i praktyczne
aspekty
funkcjonowania systemu patentowania
w Polsce i wybranych krajach", Łódź
2013
Dzięki współpracy dwóch autorów prawnika i ekonomisty, otrzymujemy
monografię dotyczącą transferu technologii i komercjalizacji z punktu widzenia
problematyki własności intelektualnej na
uczelni wyższej, oferowanej do wykorzystania w działalności gospodarczej.
Tematyka przybliża wszystkim przedsiębiorcom te ciągle mało znane problemy
prawne i ekonomiczne, tak przecież
ważne dla rozwoju gospodarczego i unowocześnienia technologicznego naszego
kraju.
Opracowanie zostało podzielone na dwie
części. Pierwsza dotyczy systemu ochrony własności intelektualnej w dwóch
wybranych krajach europejskich: Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz odrębnie
w Stanach Zjednoczonych, mających
w analizowanej materii największe osiągnięcia; potem następuje rozważanie tej
ochrony w prawie polskim. Poza szczegółowym przedstawieniem stosowanych
unormowań, wyodrębniona została praktyczna strona uzyskiwania omawianych

praw we wskazanych krajach.
Następnie ukazane zostały mechanizmy nabywania tych praw
w Polsce. Rozważania poprzedzają ogólniejsze uwagi wprowadzające w problematykę własności
wspólnie określaną mianem własności na dobrach niematerialnych. Ich podstawowym elementem jest prawo własności intelektualnej, skonkretyzowane w działalności gospodarczej poprzez
prawo własności przemysłowej.
Praca autorów nie zajmuje się
klasycznym opisem prawa własności przemysłowej, lecz jest
nakierowana na analizę czytelności i sprawności systemu ochrony
własności przemysłowej dla jego
przeciętnego użytkownika. Chodzi w niej w mniejszym stopniu
o formalną analizę istniejących
rozwiązań prawnych, lecz raczej
o ocenę ich działalności w praktyce.
Przyjęto założenie, że adresatem tych
rozwiązań nie jest wyspecjalizowany
organ wymiaru sprawiedliwości, organ
władzy publicznej, lecz osoba, która
uzyskała ochronę bądź jest na etapie
poszukiwania ochrony pewnych dóbr
własności przemysłowej.
(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
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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

