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Szanowni Czytelnicy! 

 Oddajemy w Państwa ręce nowy, 

pierwszy w 2011r.,  numer Biuletynu 

Informacyjnego Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 Biuletyn otwieramy artykułem podsumowującym zakończony  

31 października 2010r. Powszechny Spis Rolny, pierwszy od chwili 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i pod wieloma względami  

nowatorski. Następnie zamieszczamy ciekawe opracowanie na temat 

interesujący każdego z nas, tj. bezpieczeństwa naszych pieniędzy na 

bankowym koncie. 

 W dziale „Nasze projekty” prezentujemy nowe projekty 

międzynarodowe Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 

podsumowujemy 3 lata działalności ośrodka Enterprise Europe 

Network w FRP. 

 Przedsiębiorcom polecamy pożyteczne informacje, szczególnie na 

temat nowych możliwości finansowania działalności firmy, 

zachęcamy również do zapoznania się z ciekawymi projektami 

realizowanymi w Łodzi.  

 Ponadto stałe rubryki – Konferencje i seminaria, Felieton, 

i Biblioteka Fundacji. 

Zapraszamy do lektury! 

OD REDAKCJI 

Powszechny Spis Rolny 2010  

– innowacyjne ujęcie 

D 
obiegł końca trwający dwa miesiące Powszechny Spis Rol-

ny 2010. Spisy tego rodzaju przeprowadzane są w Polsce 

cyklicznie – zwykle co 8-10 lat i stanowią potężne wyzwa-

nie organizacyjne dla służb statystyki publicznej. Zajmują 

jednak w wieloletnim programie badań statystyki publicznej w Polsce 

niezwykle istotne miejsce, bowiem jako jedyne badania o tematyce rol-

niczej obejmują swoim zasięgiem wszystkich użytkowników gospo-

darstw rolnych. Badanie 2010, zarówno zakresem zbieranych danych 

jak i tematyką, w zasadzie nie odbiegało od powszechnych badań rolni-

czych prowadzonych w minionych latach.  
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Zasada kontynuacji obserwowanych zmiennych w badaniach 

okresowych jest wartością samą w sobie – pozwala na dyna-

miczne ujęcie zjawisk i opis przemian w polskim rolnictwie 

na przestrzeni wielu lat. Spisowi rolnemu zrealizowanemu 

w 2010r. przyświecał również ten sam cel, jaki stawiano 

przed spisami przeprowadzanymi wcześniej: pełna wiedza 

o kondycji ekonomicznej polskiego rolnictwa oraz o warun-

kach egzystencji ludności związanej z gospodarstwami rolny-

mi. 

 Było to jednak badanie pod wieloma względami od-

mienne, rzec by można innowacyjne. PSR 2010 to pierwszy 

spis przeprowadzony po przystąpieniu Polski do Unii Euro-

pejskiej, jest zatem pierwszą okazją do prześledzenia zmian 

w stanie i strukturze gospodarstw rolnych w kraju po 2004r. 

oraz do porównania pozyskanych w nim danych z danymi 

o gospodarstwach w innych państwach członkowskich. Utwo-

rzona w jego wyniku baza danych posłuży jako podstawa do 

kreowania przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki  

Rolnej i wytyczenia jej ram po 2013r. Realizując spis rolny 

wypełniliśmy zobowiązania Polski dostarczenia informacji 

dla potrzeb Eurostatu i innych organizacji międzynarodo-

wych, jak FAO czy OECD. 

 Potrzeby te podyktowały objęcie spisem nowych w wa-

runkach polskich zagadnień, bądź nowe podejście do wcze-

śniej badanych zjawisk. Zatem w formularzu spisowym znala-

zły się, m.in., pytania o metody uprawy gleby, zabezpieczanie 

przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegi 

erozyjne i elementy liniowe krajobrazu. 

 Innowacyjny charakter miały prace przygotowawcze do 

spisu. Po raz pierwszy opracowując operat do badania się-

gnięto do informacji pochodzących ze źródeł administracyj-

nych, np. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, a także KRUS. Informacje pobrane ze źródeł 

administracyjnych zasiliły również wstępnie formularze spi-

sowe poszczególnych użytkowników gospodarstw rolnych. 

 Nowe rozwiązanie przyjęto również w doborze metody 

badawczej. Dotychczasowe spisy rolne miały charakter pełny, 

to znaczy obejmowały wszystkich użytkowników gospodarstw 

rolnych, zgodnie z wykazami gruntów prowadzonymi w gmi-

nach. W obecnym Spisie przyjęto zupełnie nowe rozwiązanie 

- badaniem pełnym objęto gospodarstwa o powierzchni użyt-

ków rolnych przekraczających 1 ha, natomiast spis gospo-

darstw mniejszych został dokonany poprzez badanie repre-

zentacyjne. Wylosowana próba zapewnia reprezentatywność 

badanych gospodarstw, stąd wyniki będą mogły być uogól-

nione na całą zbiorowość. Przyjęte rozwiązanie charakteryzu-

je się nowoczesnym, zgodnym z osiągnięciami nowoczesnej 

statystyki matematycznej, podejściem do badań masowych. 

Pozwoliło to zmniejszyć liczbę spisywanych gospodarstw, 

a w ślad za tym ograniczyć liczbę osób zaangażowanych 

w prace spisowe. 

 Najbardziej nowatorska była metoda zbierania danych. 

Przede wszystkim całkowicie zrezygnowano z tradycyjnej, 

papierowej wersji formularza spisowego i wprowadzono for-

mularze elektroniczne. Ponadto, obok dotychczasowej formy 

pozyskiwania informacji od respondentów w drodze wywiadu 

prowadzonego przez rachmistrza spisowego, stworzono zu-

pełnie nowe możliwości. W pierwszym rzędzie każda osoba 

objęta spisem na mocy ustawy o powszechnym spisie rolnym, 

mogła dokonać samodzielnego spisania się przez Internet. Po 

wpisaniu przyjętego przez siebie hasła można było otworzyć 

elektroniczną wersję adresowanego i wstępnie zasilonego 

formularza i wypełnić go on-line w Internecie. Dla rolników 

nieposiadających dostępu do Internetu przygotowano formu-

larz spisowy w formacie off-line. Nową metodą pobierania 

informacji spisowych był wywiad telefoniczny wspomagany 

komputerowo. Wywiady, do których wybierano systemowo 

głównie gospodarstwa rolne, które miały już częściowo wy-

pełniony formularz – ze źródeł administracyjnych bądź przez 

zniechęconych internautów – prowadzili ankieterzy staty-

styczni zatrudnieni w specjalnie zorganizowanych CALL 

CENTER.  

 Zdecydowanemu przeobrażeniu uległ tradycyjny wy-

wiad w terenie, jaki we wszystkich spisach powszechnych 

prowadził rachmistrz. Zamiast teczki z plikiem arkuszy pa-

pierowych wyposażony został w urządzenie przenośne typu 

hand-held, z aplikacją umożliwiającą dostęp do spersonifiko-

wanych formularzy wszystkich respondentów z terenu, jaki 

Foto: www.gus.pl 
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został mu przydzielony do prac spisowych. Wniesione dane 

na takim mobilnym urządzeniu – wielkości nowoczesnego 

telefonu komórkowego – były bezpośrednio przekazywane do 

bazy danych. Aplikacja zapewniała bezpieczeństwo danych na 

wypadek, gdyby urządzenie dostało się w niepowołane ręce. 

Dodatkową funkcją tego urządzenia była aplikacja GPS uła-

twiająca pracę w terenie. W czasie wykonywania pracy rach-

mistrz był wspomagany przez dyspozytora, dyżurującego przy 

stanowisku komputerowym, który przy użyciu nowoczesnej 

aplikacji miał możliwość śledzenia postępów w pracy rachmi-

strza, tworzenia odpowiednich statystyk, planowania pracy 

oraz rozwiązywania wszelkich problemów, które mogą się 

zdarzyć w takim specyficznym działaniu. 

 Zastosowano zatem zupełnie nowe, niezwykle nowocze-

sne metody pozyskiwania danych, które jeszcze w żadnym 

kraju, na tak masową skalę, nie zostały użyte. 

 Zarówno same sprzęty jak i zainstalowane na nich apli-

kacje początkowo budziły obawy rachmistrzów, respondenci 

natomiast nie tak często, jak tego oczekiwali organizatorzy, 

korzystali z dobrodziejstw Internetu. Poczyniony został jed-

nak bardzo istotny krok ku unowocześnieniu badań staty-

stycznych. Wszystkie urządzenia, aplikacje i procedury, ja-

kich użyto w PSR 2010, zostaną zastosowane w zbliżającym 

się powszechnym spisie ludności, który z natury rzeczy będzie 

przedsięwzięciem na jeszcze większą skalę. Taki swoisty 

„trening” w ramach PSR 2010 bardzo się przydał. 

się również z pewnymi kosztami oraz zagrożeniami. Wpływ 

systemu gwarantowania depozytów na stabilność systemu 

bankowego w dużym stopniu zależy od konkretnych rozwią-

zań przyjętych w danym kraju, od konstrukcji konkretnego 

systemu gwarancyjnego. Są to mechanizmy o dość skompli-

kowanej budowie i poszczególne kraje muszą wybrać odpo-

wiednią formułę. W krajach członkowskich obowiązuje 

wspólnotowa dyrektywa, która harmonizuje regulacje w za-

kresie gwarantowania depozytów*. Pomimo tego można za-

obserwować znaczne różnice pomiędzy rozwiązaniami usta-

nowionymi przez poszczególne kraje UE. Właściwy wybór 

formuły systemu gwarantowania depozytów umożliwia wyge-

nerowanie korzyści, to jest  stabilizacji sektora bankowego 

oraz jednocześnie zmniejszenie możliwych problemów, np. 

pokusy nadużycia. 

S 
ystemy gwarantowania depozytów stanowią istotny 

element nowoczesnych systemów bankowych oraz 

krajowych sieci bezpieczeństwa finansowego. 

Na całym świecie występuje tendencja rozpowszech-

niania się procesu instytucjonalizacji zasad gwarantowania 

depozytów oraz ich ważnej roli w zakresie sieci bezpieczeń-

stwa finansowego. Obecnie już w 100 państwach świata funk-

cjonują sformalizowane systemy gwarantowania depozytów. 

Choć istnieją stosunkowo krótko, to na dobre wpisały się 

w sieć bezpieczeństwa finansowego większości krajów, stabi-

lizując system bankowy oraz chroniąc deponentów.  

 Funkcjonowanie systemów gwarantowania depozytów 

oprócz wyraźnych korzyści, do których można zaliczyć ochro-

nę deponentów oraz stabilizację sektora bankowego, wiąże 

Pewne jak w banku, czyli bezpieczne pieniądze 

Autor: Anna Jaeschke, Urząd Statystyczny w Łodzi 

* Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów i zmieniona dyrektywa 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009r. 

Foto: www.gus.pl 
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Foto: http://www.google.pl/ 

  Działając zgodnie z międzynarodowymi normami Ban-

kowy Fundusz Gwarancyjny stał się silnym oraz samodziel-

nym ogniwem sieci bezpieczeństwa finansowego. Pełni za-

równo rolę wzmacniania poczucia bezpieczeństwa wśród 

deponentów - funkcja gwarancyjna, jak i zapobiega upadłości 

banków oraz wspomaga ich sanację w sytuacjach zagrożenia 

utratą wypłacalności – funkcja pomocowa.  

 Warto zwrócić uwagę, jak niezwykle istotne jest dosto-

sowanie systemów gwarantowania depozytów do zmieniają-

cego się otoczenia zewnętrznego, warunków makroekono-

micznych oraz systemu finansowego. Sytuacje kryzysowe w 

ostatnich latach w systemach bankowych na całym świecie 

postawiły pod znakiem zapytania stosowane dotychczas roz-

wiązania. Niezbędne zatem okazało się nowe spojrzenie na 

zagadnienie stabilności oraz wprowadzenie zmian i ulepszeń 

w istniejących systemach gwarantowania depozytów w celu 

poprawy bezpieczeństwa deponentów oraz zwiększenia ich 

zaufania do systemu bankowego, m.in. wyższy limit (100.000 

euro) oraz szybsze wypłaty środków gwarantowanych. Te 

nowe rozwiązania, będące odpowiedzią na zaistniały kryzys, 

są z pewnością słusznym oraz niezbędnym działaniem w dzi-

siejszym procesie globalizacji. Zapewniają deponentowi 

„poczucie bezpieczeństwa”, tak konieczne dla uczestnictwa 

w operacjach sektora bankowego. 

 W Polsce instytucją gwarantującą depozyty jest Banko-

wy Fundusz Gwarancyjny. Jego powstanie było wyrazem 

harmonizacji krajowych regulacji w dziedzinie gwarantowa-

nia depozytów z regulacjami UE. BFG działa już od 1995r., 

jest jedną z najważniejszych instytucji chroniących system 

finansowy przed destabilizacją i jego działalność wciąż ewolu-

uje wraz ze zmianami otoczenia zewnętrznego, warunków 

makroekonomicznych i systemu finansowego. Przez 15 lat 

aktywnej działalności, BFG udowodnił, że obok Narodowego 

Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Bankowego należy do 

instytucji najwyższej rangi w zakresie ochrony polskiego sys-

temu finansowego przed destabilizacją. Dzięki istnieniu oraz 

funkcjonowaniu BFG liczba upadłości banków w naszym 

kraju znacznie zmalała (tabela). W 1995r. upadłość ogłosiło 

aż 50 banków, a w ostatnich 7 latach żaden. Świadczy to 

o kluczowej roli jaką pełni BFG w sieci bezpieczeństwa finan-

sowego w Polsce. 

Rok 
Banki  

komercyjne 

Banki  

spółdzielcze 

1995 2 48 

1996 1 30 

1997 - 6 

1998 - 4 

1999 1 - 

2000 1 - 

2001 - 1 

2002-2009 - - 

Razem: 5 89 

Autor: Paulina Kałużna, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2010) 

Tabela. Upadłość banków w latach 1995 – 2009:  
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K 
to najlepiej udzieli informacji w sprawie działa-

nia firmy na rynku europejskim? Ośrodków  

doradczych i punktów konsultacyjnych dla 

przedsiębiorców jest dziś wiele, problemem jest 

raczej wybór, dokąd się udać. Jednak tylko jeden ośrodek jest 

naprawdę wyjątkowy i jedyny w regionie łódzkim – to ośro-

dek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, obchodzący właśnie trzecią rocznicę dzia-

łalności. 

 Komisja Europejska uruchomiła sieć Enterprise Europe 

Network 1 stycznia 2008r. Hasło Wsparcie dla biznesu 

w zasięgu ręki oddaje cel działalności sieci, to jest udzielanie 

wszechstronnego wsparcia na rzecz umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw europejskich i zwiększenia ich innowacyjno-

ści, upowszechniania wiedzy o prawie i polityce Unii Euro-

pejskiej wśród przedsiębiorców i ich większego udziału 

w procesach decyzyjnych UE. Efektem będzie wzrost konku-

rencyjności i innowacyjności europejskiej gospodarki. 

Oferta Enterprise Europe Network jest skierowana do przed-

siębiorstw, uczelni, instytutów badawczych, centrów transfe-

ru technologii i podmiotów rozpoczynających działalność 

gospodarczą. W Polsce jest 29, a w całej sieci ponad 600 

ośrodków Enterprise Europe Network.  

 W początkowym okresie Fundacja starała się przede 

wszystkim dotrzeć do przedsiębiorców z informacją, że po-

wstał taki ośrodek, stopniowo przekonując ich do korzystania 

z jego usług. Dziś ośrodek Enterprise Europe Network przy 

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest dla przedsiębior-

ców regionu łódzkiego „oknem na świat” - pomaga nawiązać 

kontakty międzynarodowe, znaleźć zagranicznego partnera 

do współpracy biznesowej i zaistnieć na rynku europejskim.  

Jak w praktyce wygląda działalność ośrodka? 

 Ośrodek pomaga nawiązywać międzynarodowe kontakty 

biznesowe. Dzięki bazom danych z ofertami kooperacji 

gospodarczej i technologicznej, ośrodek pomaga firmom 

w znajdowaniu zagranicznych partnerów. Konsultanci 

ośrodka pomagają również opracować polskim firmom 

profile działalności (oferty i zapytania o współpracę) do 

zamieszczenia w bazach danych sieci. Zamieściliśmy 

dotychczas 85 ofert ułatwiających kojarzenie partnerów.  

 Ośrodek promuje udział polskich przedsiębiorców 

w międzynarodowych giełdach kooperacyjnych mat-

chmaking events, jak np. Sustainable Construction B2B 

dla branży zrównoważonego budownictwa w Västerås 

(Szwecja), czy podczas międzynarodowej Wystawy 

Sprzętu Ochrony Środowiska, Technologii i Usług Pollu-

tec w Lyonie (Francja). Nasz ośrodek był współorganiza-

torem, wspólnie z Brücke Osteuropa z Berlina, 11. nie-

miecko-polskiego spotkania kooperacyjnego dla firm 

innowacyjnych w Łodzi w czerwcu 2010r. O tym ważnym 

wydarzeniu pisaliśmy obszernie w numerze 7-8 (60-61) 

Biuletynu. 

 Sieć Enterprise Europe Network funkcjonuje także jako 

ścieżka komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a Komi-

sją Europejską tak, aby polityka i inicjatywy przygotowy-

wane przez Komisję odpowiadały potrzebom przedsię-

biorstw. Poprzez tzw. feedback mechanism Ośrodek 

przekazuje do Komisji Europejskiej uwagi i wnioski 

przedsiębiorców związane ze stosowaniem prawa euro-

pejskiego oraz działalnością organów administracji od-

powiedzialnych za jego wdrażanie. W bazie danych Ko-

misji Europejskiej rejestrujemy również odpowiedzi pol-

skich przedsiębiorców w unijnych ankietach, np. na te-

mat prawa umów międzynarodowych, czy nowelizacji 

dyrektywy dotyczącej czasu pracy. 

NASZE PROJEKTY 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - 3 lata działalności  

ośrodka Enterprise Europe Network 
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 Na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Przedsiębior-

czości zamieszczane są aktualności i informacje o wyda-

rzeniach w sieci Enterprise Europe Network, dostępne 

także na stronie projektu (www.een.org.pl).  

 10 grudnia 2010r. odbyło się seminarium podsumowu-

jące trzyletnią działalność ośrodka. Seminarium miało szcze-

gólnie uroczysty charakter z uwagi na jubileusz 20-lecia  

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykład Unia Europej-

ska wobec kryzysu gospodarczego wygłosił gość specjalny,  

dr Jacek Saryusz-Wolski, Poseł Ziemi Łódzkiej do Parlamen-

tu Europejskiego. 

 W latach 2011-2012 ośrodek Enterprise Europe  

Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie 

kontynuował działalność na podstawie nowego, dwuletniego 

kontraktu z Komisją Europejską. Zdobyte doświadczenie 

wykorzystamy dla podniesienia jakości usług dla klientów 

z regionu łódzkiego, w tym dla małych i średnich przedsię-

biorstw oraz świata nauki. (AF, KK) 

 Usługi informacyjne i doradcze ośrodka cieszą się wiel-

kim zainteresowaniem. W ciągu trzech lat eksperci 

ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji 

udzielili ponad 800 klientom – przedsiębiorcom, nau-

kowcom i osobom zamierzającym podjąć działalność 

gospodarczą konsultacji i porad m.in. z zakresu prawa 

unijnego oraz możliwości dofinansowania z funduszy 

strukturalnych UE. Informacje dotyczyły również udziału 

w projektach 7. Programu Ramowego UE w zakresie 

badań i rozwoju technologicznego. Ośrodek udziela kon-

sultacji bezpośrednich w siedzibie Fundacji, telefonicz-

nych oraz drogą mailową. 

 Ośrodek organizuje liczne seminaria i konferencje doty-

czące aktualnych tematów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, jak np. zamówienia publiczne, 

strategie zarządzania, swoboda świadczenia usług na 

rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, czy finansowanie 

inwestycji innowacyjnych. Odbyło się w sumie 27 imprez 

z udziałem ponad 1100 uczestników.  

 Ośrodek promuje współpracę nauki i przedsiębiorców 

poprzez publikację katalogu ofert jednostek naukowo-

badawczych regionu oraz organizowanie seminariów 

z cyklu „Nauka dla biznesu”, jak np. "Łódzcy naukowcy 

w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotwo-

rowymi”.  

 Biuletyn Informacyjny Fundacji Rozwoju Przedsiębior-

czości wydawany co miesiąc przybliża czytelnikom tema-

ty dotyczące przedsiębiorców i przedsiębiorczości, polity-

ki UE, targów, giełd i misji. W Biuletynie zamieszczane 

są oferty kooperacji firm zagranicznych. Biuletyn jest 

wysyłany elektronicznie do ponad 680 abonentów, moż-

na go również pobrać ze strony internetowej Fundacji 

www.frp.lodz.pl, a wersja papierowa jest dostępna 

w czytelni biblioteki FRP.  

Foto: Enterprise Europe Network 

Foto: Enterprise Europe Network, www.sxc.hu 

http://www.eenorg.pl/
file:///Z:/Działalność%20Statutowa/Projekty%20Realizowane/EEN%20(2008-2010)%20%20(KK)/Realizacja/Promocja/Biuletyn/2011/67(1-2011)/Materiały%20OK/Nasze%20Projekty/www.frp.lodz.pl
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EU-GRAD – Europejski program kształcenia podyplomowego 

i praktyk zawodowych w celu osiągnięcia  

„pełnej mobilności” absolwentów studiów w UE 

 Celem projektu EU-GRAD – An EU Postgraduate Training and Working Pro-

gramme to achieve „Total Mobility” of postgraduate students across the EU jest promo-

cja mobilności i swobody w poszukiwaniu zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej 

wśród absolwentów studiów.  

 Podczas realizacji projektu dokonana będzie ocena barier dla mobilności i podejmowania przez absolwentów pracy za 

granicą. Partnerzy opracują wytyczne i procedury w zakresie mobilności oraz program szkoleniowy dla absolwentów, ułatwia-

jący im odbywanie staży zawodowych. Projekt promuje współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami. Dzia-

łania merytoryczne obejmą: 

 przeprowadzenie oceny barier dla mobilności i podejmowania pracy za granicą przez absolwentów,  

 opracowanie na tej podstawie wytycznych i procedur ułatwiających mobilność, 

 stworzenie programu szkoleniowego dla absolwentów ułatwiającego im odbywanie staży zawodowych. 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w realizacji wszystkich działań merytorycznych, dodatkowo koordynuje 

proces monitoringu i ewaluacji projektu. 

 Inicjatywa jest realizowana w Programie Erasmus LLP. Liderem projektu jest Fundación Universidad-Empresa (Madryt, 

Hiszpania). Do udziału zaproszono uczelnie wyższe, instytucje  

rynku pracy i otoczenia biznesu z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, 

Francji oraz z  Polski - Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. (RŻ) 

MEDISIGNS - Język migowy w medycynie  

  Celem projektu MEDISIGNS – Medical Sign Language & Interpreter Training jest 

zastosowanie języka migowego w medycynie. Projekt nawiązuje tematycznie do projektu 

SIGNALL II realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2007-

2009. 

 Rezultatem projektu będzie kurs e-learningowy przeznaczony dla głuchych pacjentów, lekarzy oraz  tłumaczy języka mi-

gowego, dostępny w pięciu językach migowych (angielskim, fińskim, greckim, irlandzkim i polskim) oraz czterech mówionych 

(angielskim, fińskim, greckim i polskim). Zostanie opracowany raport o dopasowaniu usług zdrowotnych do potrzeb osób głu-

chych w Europie. Ponadto powstaną pakiety informacyjne dla placówek medycznych ze wskazówkami odnośnie postępowania 

z osobami niesłyszącymi i odbędą się seminaria informacyjne. W ten sposób działania projektu przyczynią się do poprawy ob-

sługi osób głuchych w placówkach medycznych. 

 Inicjatywa uzyskała współfinansowanie Unii Europejskiej (Program Leonardo da Vinci LLP, Transfer innowacji).  

Liderem jest irlandzka firma Interesource Group (Ireland) 

Limited, a partnerami instytucje z Cypru, Irlandii, Szwecji, 

Wielkiej Brytanii oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

(GG) 

Nowe projekty międzynarodowe  

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 

W 
 październiku 2010r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację trzech międzynarodowych projek-

tów innowacyjnych, współfinansowanych ze wspólnotowego programu Uczenie się przez całe życie (LLP – Life-

long Learning Programme). Wszystkie projekty będą realizowane do końca września 2012r. 
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REQTEXTIL - Przekwalifikowanie pracowników sektora  

tekstylnego 

 Celem Projektu REQTEXTIL - Requalification of Workers From Textile Sector jest przepro-

wadzenie analizy sektora tekstylnego w krajach uczestniczących w projekcie i opracowanie na tej 

podstawie metodologii mającej wspomóc przekwalifikowanie pracowników oraz skierowanie ich 

do innych sektorów gospodarki. 

 Partnerzy zrealizują cel projektu poprzez analizę zatrudnienia w sektorze tekstylnym, identy-

fikację sektorów rynku pracy, do których można skierować pracowników odchodzących z sektora 

tekstyliów, opracowanie podręczników wspomagających proces przekwalifikowania pracowników oraz stworzenie modelu 

i narzędzi wspierających procesy mediacji i doradztwa zawodowego. Działania merytoryczne w ramach projektu obejmują: 

 opracowanie studium dotyczącego nadwyżek siły roboczej w sektorze włókienniczym, 

 identyfikację sektorów docelowych, do których można skierować osoby odchodzące z pracy w sektorze włókienniczym, 

 przeanalizowanie standardów kwalifikacji w celu identyfikacji wymagań występujących w sektorze włókienniczym i sekto-

rach docelowych, 

 opracowanie metod przekwalifikowania zawodowego pracowników sektora włókienniczego, 

 opracowanie i przeprowadzenie akcji pilotażowej. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w realizacji wszystkich działań merytorycznych. 

Projekt jest realizowany w Programie Leonardo da Vinci LLP, Transfer innowacji. Liderem projektu jest Fundació Cecot 

Formació (Hiszpania). Partnerzy to instytucje z Hiszpanii, 

Portugalii, Czech, Włoch oraz Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości. (RŻ) 

 Atrakcyjność oferowanych kredytów polega na łagod-

nych kryteriach dotyczących wysokości wkładu własnego, 

maksymalnej kwoty kredytu, okresu kredytowania czy wy-

maganych zabezpieczeń.  

 Kredyty mogą być objęte poręczeniem Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego w okresie do 3 lat od dnia podpi-

sania umowy z EFI, a samo poręczenie jest bezpłatne. 

Więcej informacji: http://www.pekao.com.pl/mis/

finansowanie_z_poreczeniem_efi/  

Atrakcyjne kredyty dla firm 

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

P 
olskie firmy otrzymały nową atrakcyjną możliwość 

zdobycia środków na działalność i inwestycje. Pekao 

SA, jako pierwszy polski bank, podpisał 

w październiku 2010r. umowę z Europejskim Funduszem 

Inwestycyjnym na udzielanie istniejącym i nowo powstają-

cym firmom kredytów ze środków Programu Ramowego na 

rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP) na lata 2007-

2013. 

 Na kredyty inwestycyjne i obrotowe przeznaczono 1.200 

mln złotych, przy czym na inwestycje dla istniejących firm 

zarezerwowano 1 mld, a dla nowo powstających – 200 mln zł. 

Ocenia się, że wsparcie może otrzymać do 25 tysięcy firm. Co 

istotne dla przedsiębiorców, pomoc jest skierowana na dzia-

łania obciążone zazwyczaj wysokim ryzykiem, jak uruchomie-

nie działalności, czy inwestycje w innowacje. 

Foto: www.sxc.hu 

http://www.pekao.com.pl/mis/finansowanie_z_poreczeniem_efi/
http://www.pekao.com.pl/mis/finansowanie_z_poreczeniem_efi/
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 Osoby objęte spisem zobowiązane są do udzielania wy-

czerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania 

zawarte w formularzu, z wyjątkiem pytań dotyczących wy-

znania, pozostawania w związku nieformalnym, liczby dzieci 

i planów prokreacyjnych, na które odpowiedzi udziela się 

wyłącznie na zasadzie dobrowolności. 

 Priorytetową metodą zbierania danych w NSP 2011 jest 

samospis internetowy, który można przeprowadzić w okresie 

od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r. Takie rozwiązanie ma na 

celu zmniejszenie kosztów spisu, pozwala również uniknąć 

wizyty rachmistrza spisowego w domu osobom, które sobie 

tego nie życzą. Aby samodzielnie dokonać spisu należy zalo-

gować się na stronie internetowej GUS i wypełnić ankietę w 

ciągu 14 dni od pierwszego logowania. Przygotowana będzie 

również wersja ankiety off-line, którą można będzie pobrać, 

wydrukować, wypełnić i samodzielnie dostarczyć do biura 

spisowego. 

 Informacje uzyskane w poszczególnych krajach wyko-

rzysta Komisja Europejska, która oceni postęp rozwojowy 

każdego z państw biorących udział w spisie. Informacje zo-

staną wykorzystane również dla potrzeb wspólnej polityki 

społecznej Unii Europejskiej. (AF) 

G 
łówny Urząd Statystyczny przygotowuje kolejny spis, 

tym razem Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań, który odbędzie się od 1 kwietnia do 

30 czerwca 2011r. Będzie to pierwszy spis ludności po wstą-

pieniu Polski do Unii Europejskiej. Poprzedni został przepro-

wadzony w 2002r. 

 Narodowy Spis Powszechny 2011 pozwoli na przepro-

wadzenia analizy zmian, jakie zaszły w naszym kraju od czasu 

Spisu w 2002r. Podobne spisy odbędą się jednocześnie we 

wszystkich krajach UE. 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

z 9 lipca 2008r. określa szczegółowo objęte spisem informa-

cje dotyczące sytuacji demograficznej, zawodowej i społeczno

-ekonomicznej ludności Unii Europejskiej według stanu na 

dzień 31 marca 2011r. Są to: 

1. stan i charakterystyka demograficzna ludności, 

2. edukacja, 

3. aktywność ekonomiczna osób, 

4. dojazdy do pracy, 

5. źródła utrzymania osób, 

6. niepełnosprawność, 

7. obywatelstwo, 

8. migracje wewnętrzne, 

9. migracje zagraniczne, 

10. narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etnicz-

ne, 

11. wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wy-

znaniowego), 

12. gospodarstwa domowe i rodziny, 

13. stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

(mieszkania i budynki). 

Narodowy Spis Powszechny 2011 

 

Centrala  +48-22-828-74-83 

 +48-22-828-74-86 

Centrum Informacji dla Naukowców +48-22-828-74-83 wew. 152 

Stypendia   +48-22-828-74-83 wew. 152 

Imprezy  +48-22-828-74-95  

Promocja +48-22-828-74-95 

Finanse +48-22-828-74-83 wew. 349 

Sekretariat +48-22-826-25-02  

FAX +48-22-828-53-70  

E-mail kpk@kpk.gov.pl 

Strona internetowa http://www.kpk.gov.pl/index.html 

Mapkę dojazdu do nowej siedziby KPK można znaleźć na stronie: 

http://www.kpk.gov.pl/kpk/adresy/index.html 

Nowa siedziba Krajowego Punktu Kontaktowego  

O 
d 1-go stycznia 2011 r. Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych Unii Europejskiej znaj-

duje się pod nowym adresem przy ul. Krzywickie-

go 34 w Warszawie, w siedzibie Instytutu Maszyn Matema-

tycznych. 

Wszystkie numery telefonów i adres strony internetowej 

pozostają bez zmian:  

mailto:kpk@kpk.gov.pl
http://www.kpk.gov.pl/index.html
http://www.kpk.gov.pl/kpk/adresy/index.html
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 Swój znaczący wkład w program Forum miała również 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowaliśmy 

warsztaty, prezentacje i materiały dotyczące wspierania inno-

wacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Dr Bogdan Mazurek przedstawił 

jak ważne jest określenie potencjału rozwojowego firmy po-

przez audyt technologiczny, Pan Krzysztof Kucharski omówił 

wspieranie międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw 

W 
 dniach 6-7 grudnia 2010r. Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości wzięła udział w zorganizowa-

nym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego III Europejskim Forum Gospodarczym 

Odpowiedzialność i skuteczność  

- idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 

a efekty w biznesie. 

 Dla uczestników Forum zorganizowano wykłady, panele 

dyskusyjne, warsztaty i wystawy tematyczne. Wśród prele-

gentów Forum znaleźli się wybitni przedstawiciele świata 

nauki i biznesu oraz znani eksperci z różnych dziedzin gospo-

darki. Wykład inauguracyjny pt. „Skuteczność i odpowie-

dzialność w świetle etyki biznesu” wygłosił prof.  

dr hab. Wojciech Gasparski z Akademii Leona Koźmińskiego 

i Polskiej Akademii Nauk. Forum cieszyło się wielkim zainte-

resowaniem i zgromadziło ponad 600 uczestników. 

U 
chwalaniu unijnego budżetu na 2011r. towarzyszyła 

zacięta dyskusja i protesty państw „starej” Unii, 

szczególnie Niemiec. Kraje te nie chcą już ponosić 

tak dużych kosztów członkostwa, uważają, że dokładają za 

dużo do wspólnej kasy i to w sytuacji, gdy same mają trudno-

ści gospodarcze w wyniku światowego kryzysu. 

 Ciekawe światło na te kontrowersje rzuca wykonany na 

zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego raport In-

stytutu Badań Strukturalnych „Ocena korzyści uzyskiwa-

nych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki 

spójności w Polsce - Aktualizacja 2010” Raport badał 

wpływ unijnych dotacji dla naszego kraju na gospodarkę 15 

państw „starej” Unii. Z analizy wynika dobitnie, że na unij-

nych dotacjach, oprócz naszej gospodarki, korzysta również 

15 państw „starej” Unii, w tym  Niemcy.   

 Korzyści są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, są to kon-

trakty dla firm zagranicznych na realizację w Polsce inwesty-

cji finansowanych z unijnym wsparciem, przede wszystkim 

robót budowlanych dużej wartości. Na przykład na Niemcy 

przypada ponad połowa wartości zagranicznych kontraktów 

zawieranych w Polsce. Po drugie, rozwój gospodarczy Polski 

wspierany dzięki unijnym funduszom skutkuje zwiększonym 

otwarciem naszego rynku na towary z importu. 

 W ten sposób pieniądze włożone do wspólnej kasy wra-

cają do państw, które się złożyły. Wartość uzyskanych dzięki 

temu korzyści państw UE-15 w latach 2004-2009 to 4,5 mld 

46 centów z każdego euro dotacji wraca do „starej” Unii!  

euro, co stanowi 27% wszystkich pieniędzy, które napłynęły 

w tym czasie do Polski. Średnio kraje „starej” Unii uzyskują 

46 centów z każdego euro wydanego w Polsce w ramach poli-

tyki spójności, przy czym najwięcej korzystają Niemcy, naj-

ważniejszy partner handlowy Polski, które w formie dodatko-

wego eksportu uzyskają w latach 2004-2015 aż 85 centów 

z każdego euro swoich unijnych składek wydanego w Polsce. 

 Wyliczenia raportu będą stanowić ważny argument 

w dyskusjach na temat budżetu UE  na politykę spójności po 

2013r. Na lata 2007-2013 Polska otrzymała 67,3 mld euro 

i o taką samą kwotę walczymy również na lata 2014-2020. 

(AF) 

Na postawie: Artur Ośniecki, Na naszych dotacjach zarabia też 

stara Unia, Rzeczpospolita, 25 września 2010r. i Raport „Ocena 

korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji 

polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010”, Instytut Badań 

Strukturalnych, 31 sierpnia 2010r. (pełny tekst raportu: http://

ibs.org.pl/publikacja/UE_15_aktualizacja). 

III Europejskie Forum Gospodarcze  

Foto: www.sxc.hu 

http://ibs.org.pl/publikacja/UE_15_aktualizacja%20
http://ibs.org.pl/publikacja/UE_15_aktualizacja%20
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i transferu technologii poprzez sieć Enterprise Europe Ne-

twork, a Pani Alicja Paprocka zreferowała korzyści dla przed-

siębiorstw wynikające z doradczych usług proinnowacyjnych 

świadczonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Fundacja jako członek Krajowej Sieci Innowacji  

Krajowego Systemu Usług dla MŚP i przedstawiciel tej sieci 

w województwie łódzkim świadczy dla przedsiębiorstw bez-

płatne usługi audytu technologicznego i transferu technolo-

gii. Usługi te pomagają przedsiębiorcom w wyborze 

i realizacji ścieżki innowacyjnego rozwoju firmy, przyczynia-

jąc się do rozwoju gospodarki regionu łódzkiego.  

W drugim dniu Forum temat Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu w firmach przetwórstwa spożywczego przedstawiła 

Pani Małgorzata Bujacz, która ponadto zasiadała w panelu 

ekspertów. 

 Podczas Forum pracownicy Fundacji Rozwoju Przedsię-

biorczości promowali bezpłatne usługi informacyjne dla 

przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymali publikację 

pt. Własność intelektualna w działalności przedsiębiorców 

wydaną przez Fundację jako rezultat projektu FORUM 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - popularyzacja wiedzy o ochronie 

własności intelektualnej wśród przedsiębiorców, poddziała-

nie 5.4.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

(AF) 

ŁÓDZKIE PROJEKTY 

Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej 

Ł 
ódzkie Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom pro-

wadzi swą działalność w celu organizowania społe-

czeństwa i kultury wokół idei wspólnego dobra, a 

realizacji tego celu służą podejmowane działania – publika-

cje, audycje radiowe, pokazy filmowe, spotkania z decydenta-

mi, kampanie medialne, warsztaty i szkolenia. 

 Stowarzyszenie jest również wydawcą niezależnego 

kwartalnika o tematyce społecznej „Obywatel”. 

 Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekt „Polskie ko-

rzenie przedsiębiorczości społecznej” współfinansowany ze 

środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich 2010. Celem projektu jest przypomnienie wartości, 

które mają istotny wpływ na życie gospodarcze i powinny być 

fundamentem wspólnych działań i inicjatyw społecznych. 

 Główne idee projektu popularyzowane są na stronie 

internetowej www.zapomnianewartości.pl,  gdzie gromadzo-

ne i dyskutowane są teksty o tematyce społecznej, informacje 

o działaniach i spotkaniach związanych z projektem. 

 Rezultatem projektu jest książka „Kooperatywa” zawie-

rająca pisma Edwarda Abramowskiego, wybitnego myśliciela 

i działacza społecznego z okresu międzywojennego. Publika-

cję prezentujemy w dziale Biblioteka Fundacji. 

Więcej informacji: www.obywatel.org.pl 

http://www.zapomnianewartości.pl/
file:///Z:/Działalność%20Statutowa/Projekty%20Realizowane/EEN%20(2008-2010)%20%20(KK)/Realizacja/Promocja/Biuletyn/2011/67(1-2011)/Materiały%20OK/Łódzkie%20projekty/www.obywatel.org.pl
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O 
d 1 lutego do 31 października 2010r. konsorcjum 

w składzie ECORYS Polska Sp. z o.o. (lider projek-

tu), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Zarządzania w Łodzi i Kolman Advertising Sp. z o.o. realizo-

wało projekt „Promocja zatrudnienia osób 45+ w wojewódz-

twie łódzkim” współfinansowany przez Europejski Fundusz 

Społeczny, poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających 

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 

 Projekt skierowany był do pracodawców i właścicieli 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i miał formę kam-

panii informacyjno-promocyjnej. 

 Cel projektu został sformułowany w wyniku analizy 

rynku pracy województwa łódzkiego, który cechuje niska 

aktywność zawodowa osób powyżej 45-go roku życia, zwłasz-

cza kobiet. Jego celem jest zmiana sposobu myślenia o pra-

cowniku w wieku ponad 45 lat i przełamanie stereotypu  

takiego pracownika jako mniej efektywnego, mało elastycz-

nego i słabo wykształconego, szczególnie w odniesieniu do 

kobiet. Działania Projektu, poprzez intensywną reklamę 

w mediach regionalnych, miały zachęcić pracodawców do 

zatrudniania osób w wieku 45+. 

 Efektem projektu jest publikacja Fachowcy 45+, raport 

z przeprowadzonego w województwie łódzkim badania po-

staw pracodawców wobec pracowników w wieku ponad  

45 lat. Autorkami raportu wydanego przez Społeczną Wyższą 

Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są Izabela 

Kołodziejczyk-Olczak, Iwona Wieczorek i Justyna Wiktoro-

wicz. 

Raport Fachowcy 45+ jest dostępny w bibliotece  

Fundacji.  

Więcej informacji: www.fachowcy45plus.pl (AF)  

*Foresight to systematyczny i przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio- lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków 

i priorytetów, służący jako narzędzie podejmowania bieżących decyzji i mobilizowania wspólnych działań. Nie chodzi tu tylko prognozę, ale także o możliwość 

wpływu na bieg wydarzeń. Foresight ma na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz 

przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki.  

I 
nstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 

(koordynator) i siedem innych placówek naukowo-

badawczych realizuje projekt badawczy Nowoczesne 

technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.  

 Podstawowym celem projektu jest identyfikacja kierun-

ków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastoso-

wanie metody foresight* w zakresie wsparcia przygotowania 

strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu 

Tekstylnego. 

 Pozostałe cele obejmują m.in. stworzenie wizji rozwoju 

przemysłu włókienniczego w Polsce, weryfikację i rozbudowę 

strategicznego programu badawczego dla rozwoju 

i wdrażania nowoczesnych technologii, przygotowanie reko-

mendacji w zakresie opracowania nowych standardów kwali-

fikacji i programów edukacyjnych dla kadr nowoczesnego 

przemysłu włókienniczego oraz opracowanie założeń polityki 

inwestycyjnej w zakresie kierunków wsparcia krajowego 

przemysłu włókienniczego. 

Pracownik 45+ - wykształcony fachowiec 

Nowoczesne technologie dla włókiennictwa.  

Szansa dla Polski 

 Główne obszary tematyczne objęte projektem, tj. włók-

na naturalne i chemiczne, nanowłókna, włókniny, dzianiny, 

wyroby techniczne i medyczne zostały określone na podsta-

wie najbardziej aktualnego stanu wiedzy oraz analizy potrzeb 

i ofert na rynku prac badawczo-rozwojowych.  

 Wśród planowanych zadań znajdują się konferencje, 

seminaria i inne wydarzenia z udziałem przedstawicieli jed-

nostek zaangażowanych w rozwój włókiennictwa w Polsce. 

Więcej informacji na stronie projektu: 

 www.wloknotechnologie.pl. (AF) 

file:///Z:/Działalność%20Statutowa/Projekty%20Realizowane/EEN%20(2008-2010)%20%20(KK)/Realizacja/Promocja/Biuletyn/2011/67(1-2011)/Materiały%20OK/Łódzkie%20projekty/www.fachowcy45plus.pl
http://www.wloknotechnologie.pl/
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Monitorowanie rynku pracy dla edukacji 

Efektem konferencji, wypracowanym w toku prezentacji po-

wyższych tematów i dyskusji plenarnej jest publikacja 

„Monitorowanie rynku pracy dla edukacji - Rekomendacje po 

konferencji”, którą można pobrać ze strony Obserwatorium. 

Więcej informacji: http://www.obserwatorium.wckp.lodz.pl/

konferencja_01.htm (AF) 

KONFERENCJE I SEMINARIA 

11  stycznia 2011 r. Obserwatorium Rynku Pracy 

dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorgani-

zowało konferencję  

Monitorowanie rynku pracy dla edukacji.  

Konferencja była adresowana do dyrektorów szkół 

i nauczycieli, instytucji edukacji i rynku pracy, przedstawicie-

li samorządów, doradców zawodowych i przedsiębiorców  

Podczas konferencji zostały omówione następujące zagadnie-

nia: 

 wyniki najnowszych badań i analiz dotyczących gospo-

darki, rynku pracy i edukacji w Łodzi i w województwie 

łódzkim,  

 wskazania do zmian w kierunkach formalnego 

i nieformalnego kształcenia zawodowego w regionie,  

 przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń zwią-

zanych ze współpracą instytucji systemu oświaty oraz 

instytucji rynku pracy z Łodzi i województwa łódzkiego. 

Ł ódzkie Towarzystwo Naukowe zorganizowało 20 grudnia 2010r. w ramach grantu badawczego 

Prezydenta m. Łodzi konferencję 

Rozwój Społeczno-Gospodarczy Łodzi 

w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego 

Podczas konferencji prezentację „Zdolność Łodzi do konkurowania na Jednolitym Rynku UE” przedsta-

wił prof. dr hab. Janusz Świerkocki, a prof. dr hab. Agnieszka Rossa przedstawiła temat „Rozwój spo-

łeczno-gospodarczy Łodzi na tle wybranych miast Polski i Europy. Stan obecny i perspektywy”. 

Rozwój Społeczno-Gospodarczy Łodzi 

w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego 

http://www.obserwatorium.wckp.lodz.pl/konferencja_01.htm
http://www.obserwatorium.wckp.lodz.pl/konferencja_01.htm
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OFERTY KOOPERACJI 

Fundacja 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 (ID) profilu. Jedno-

cześnie zachęcamy do zgłoszenia własnej oferty. Formularz jest dostępny na stronie internetowej FRP w dziale EEN (Biuletyn 

FRP). 

1. 20100926003 Chorwacka firma specjalizująca się 
w konstrukcjach do budowy estrad, 
systemach zadaszeń koncertów ple-
nerowych i pracach na wysokości 
poszukuje partnerów handlowych, 
kapitałowych i do joint venture. 

2. 20100926004 Chorwacka firma specjalizująca się 
w produkcji zdrowej żywności z trady-
cyjnych i ekologicznych surowców 
poszukuje partnerów handlowych i do 
joint venture. 

3. 20100917036 Chorwacko-austriacka firma architek-
toniczna specjalizująca się w plano-
waniu, konsultingu i zarządzaniu pro-
jektami poszukuje partnerów do joint 
venture. 

4. 20100917028 Chorwacka firma specjalizująca się 
w produkcji maszyn spawalniczych 
i do cięcia plazmą, transformatorów 
i dławików, poszukuje partnerów han-
dlowych i produkcyjnych do joint ven-
ture i podwykonawców. 

5. 20100915040 Chorwacka firma specjalizująca się 
w produkcji kwasu siarkowego do 
produkcji win, przetworów owoco-
wych i warzywnych, do sterylizacji 
stalowych i plastikowych zbiorników 
i rurociągów poszukuje partnerów 
handlowych. 

6. 20100905001 Chorwacka firma budowlana świad-
cząca kompleksowe usługi od plano-
wania, projektowania, produkcji ele-
mentów budowlanych do realizacji 
pod klucz poszukuje partnerów han-
dlowych i produkcyjnych. 

7. 20100827007 Chorwacka firma specjalizująca się 
w opracowywaniu oprogramowania 
komputerowego dla sektora budowla-
nego poszukuje partnerów handlo-
wych (przedstawicieli i dystrybuto-
rów). 

8. 30112010BE Belgijska firma specjalizująca się 
w systemach telematycznych dla 
bezpieczeństwa, zarządzania flotą 
pojazdów i propagowania jazdy eko-
logicznej poszukuje partnerów han-
dlowych (agentów, dystrybutorów) 

9. 9SE67CG3F07 Szwedzka firma opracowała wielo-
funkcyjny kosz na odpady ułatwiają-
cy segregacje i recykling do czterech 
produktów. Kosz jest przeznaczony 
do użytku w otwartych miejscach 
publicznych, jest odporny na wiatr, 
włamania, sabotaż i zniszczenie. 
Wykonany jest z ekologicznego ma-
teriału i zaprojektowany do łatwego 
opróżniania i wymiany. Firma poszu-
kuje partnerów do adaptacji produk-
tu do specyficznych potrzeb i do 
wdrożenia systemu w gminach miej-
skich. 

10. 10NL1D1D3JAB Europejska Agencja Kosmiczna 
(ESA) oferuje nowy system genero-
wania energii elektrycznej o zwięk-
szonej mocy. Technologia została 
przetestowana z powodzeniem w 
generatorach słonecznych w  pojaz-
dach kosmicznych. Przeznaczona 
jest szczególnie do systemów wy-
magających stałego zasilania, gdzie 
potrzebna jest maksymalna wydaj-
ność w połączeniu z modułowym 
wzornictwem i niezawodnością pra-
cy. Agencja poszukuje licencjobior-
ców. 

11. 10IL80ER3JBJ Izraelska firma opracowała innowa-
cyjny zawór kulowy do instalacji ga-
zowych. Umożliwia on automatyczne 
odcięcie gazy w przypadku pożaru 
lub rozszczelnienia. Firma poszukuje 
partnerów z branży akcesoriów do 
instalacji gazowych (producentów, 
dostawców, instalatorów i dystrybu-
torów). 

12. 10DE15923JER Mała firma niemiecka specjalizująca 
się w inżynierii karoserii samochodo-
wych (drzwi, zamki, uszczelki) oraz 
projektowaniu wnętrz (siedzenia, 
plastikowe elementy tapicerki i deski  
rozdzielczej oraz systemy elektroni-
ki) oferuje wsparcie badawcze part-
nerom produkującym nowe materiały 
i komponenty oraz tworzącym nowe 
procesy. 
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R 
ok 2010 minął błyskawicznie, tak jak i poprzed-

nie lata, uleciał, pozostawiając za sobą wspo-

mnienia dobre i złe, trochę nostalgii za czasem 

minionym, jak zwykle. Pamiętamy różne wyda-

rzenia złe i dobre, i przykrość, gdy Łódź odpadła z konkursu 

na Europejską Stolicę Kultury 2016. Na marginesie warto 

wspomnieć, że kraje goszczące ESK są na razie mianowane 

do 2019r. i dopiero po tym czasie będziemy mieli szansę na 

ponowny udział w rywalizacji. Pocieszeniem może być dla 

nas świadomość, że zaprzyjaźniona z Fundacją Rozwoju 

Przedsiębiorczości Saragossa znalazła się na krótkiej liście 

kandydatów na ESK 2016 w Hiszpanii, więc na razie mamy 

chociaż komu kibicować  

 Tymczasem, co było, jak mówią bracia Czesi, to se ne 

vrati,  i trzeba się cieszyć tym, co mamy. A mamy rok 2011, 

nowe czyste kalendarze, dopiero zobaczymy, czym się zapi-

szą. 

 Początek nowego roku to tradycyjnie czas noworocz-

nych postanowień. Wszyscy chcemy się zmienić i poprawić. 

Schudnę, rzucę palenie, nie będę się zadłużać na karcie kre-

dytowej, nauczę się angielskiego, zapiszę się na siłownię - to 

chyba najpopularniejsze postanowienia, które tyleż łatwo 

podejmujemy, co porzucamy. Wraz z postępem we wszyst-

kich dziedzinach życia, również i pod tym względem dostęp-

ne są nowe narzędzia ułatwiające dotrzymanie postanowień.  

 W Internecie jest wiele stron, które służą pomocą, aby 

wytrwać w podjętych postanowieniach. Co radzą? Po pierw-

sze, bądźmy realistami, nie bierzmy na siebie zbyt wiele na 

raz. Zmiany rewolucyjne, gdy chcemy wszystko zmienić na-

tychmiast, mają małe szanse. Trzymajmy się małych kroków, 

ale bądźmy konsekwentni. Po drugie, zapiszmy nasze posta-

nowienia, powieśmy w widocznym miejscu, a jeszcze lepiej - 

powiedzmy o nich wszystkim ważnym dla nas osobom, to nas 

zdyscyplinuje. W wersji nowoczesnej możemy nasze postano-

wienia zgłosić w Internecie i rozliczać się z postępów na fo-

rum, jednocześnie uzyskując wsparcie od innych w podobnej 

sytuacji. Jeśli wytrwamy, naszą nagrodą jest wielka satysfak-

cja, wiara we własne możliwości i wzrost samooceny. To w 

skali jednostki, ale wiele zadowolonych jednostek to zadowo-

lone społeczeństwo. 

 I tym optymistycznym akcentem można by ten felieton 

zakończyć, gdyby nie opublikowane pod koniec roku rankingi 

miast. I znowu Łódź na szarym końcu! W rankingu tygodnika 

Przekrój opracowanym pod względem komfortu życia w 26 

dużych miastach na podstawie 25 kryteriów Łódź znalazła się 

na 16. miejscu (http://www.przekroj.pl/pub/files/tabele/

rankingmiast_2010.pdf). Dlaczego? Możemy nie być ESK, 

ale czy nie możemy być miastem przyjaznym mieszkańcom 

i wygodnym do życia? Czy już zawsze będziemy biednym 

dużym miastem z dziurawymi ulicami i podupadającym cen-

trum, miastem z piękną historią, ale bez pomysłu na przy-

szłość? Czy nie czas na noworoczne postanowienia władz 

naszego miasta? 

 Bądźmy szczerzy – żeby coś zmienić w naszym życiu nie 

potrzeba czekać do Nowego Roku. Zmieniać siebie i nasze 

otoczenie można zawsze, od zaraz, nie zwlekając. Miejmy 

nadzieję, że nowy zarząd miasta też o tym wie.  

 PS. Jeszcze coś a propos przedsiębiorczości i noworocz-

nych postanowień. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach 

wszystko ma wartość handlową i sprzedać można wszystko. 

Okazuje się, że dotyczy to również noworocznych postano-

wień – niektóre banki oferują kredyt na realizację noworocz-

nych postanowień, argumentując, że bez tego kredytu nie 

poradzimy sobie ze spełnieniem własnych postanowień!  

Anna Frontczak 

Noworocznych postanowień czas 

FELIETON 

Foto: www.sxc.hu 

http://www.przekroj.pl/pub/files/tabele/rankingmiast_2010.pdf
http://www.przekroj.pl/pub/files/tabele/rankingmiast_2010.pdf
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BIBLIOTEKA FUNDACJI 

 Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni  w siedzi-

bie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa dyspozycji oddaje-

my 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. 

Polecamy kolejne nowości w naszej bibliotece: 

Edward Abramowski, Kooperatywa, Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, Łódź 2010. 

Mimo że Edward Abramowski ma swoje ulice w wielu polskich miastach, z Łodzią włącznie, większości Polaków jego 
nazwisko nic w tej chwili nie mówi. Ten towarzysz Józefa Piłsudskiego, przyjaciel Stefana Żeromskiego, współpracownik 
Stanisława Wojciechowskiego, myśliciel i działacz społeczny, nazywany ojcem polskiej spółdzielczości popadł w całkowi-
te zapomnienie.  

Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom podjęło się zadania przypomnienia jego roli dla rozwoju i propagowania idea-
łów ruchu spółdzielczego oraz  społeczeństwa obywatelskiego. Książka zawiera pisma wybrane Edwarda Abramowskiego 
i choć powstały one 90-100 lat temu, wywody autora, mimo nieco archaicznego chwilami języka, nic nie straciły ze swej 
jasności i siły przekonywania. 

„… Dzisiaj, kiedy uwaga społeczeństwa jest zaprzątnięta reformami państwowymi, kiedy rozmaite stronnictwa współu-
biegają się o postawienie programu żądań, zabezpieczającego najlepiej prawa i wolności obywatelskie, warto przypo-
mnieć sobie, że istnieje forma współżycia, poza organizacją państwową, a która zdolna jest nie tylko do wykonywania 
wszelkich zadań społecznych, lecz zarazem zabezpiecza najlepiej i najszczerzej wolności obywatelskie. Formą tą są sto-
warzyszenia…” (str. 29) 

Pozyskiwanie inwestorów prywatnych – najlepsze praktyki, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Bielsko-
Biała 2010. 

Publikacja jest efektem realizacji przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej projektu „Wiedza i kapitał 
dla rozwoju MŚP” w poddziałaniu 3.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konferencje i szkolenia 
w ramach projektu odbyły się w całym kraju, w tym  w Łodzi we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości. Pu-
blikacja jest dla przedsiębiorców przewodnikiem na temat możliwości pozyskania środków na finansowanie działalności 
ze źródeł prywatnych. 

„…Łączenie powstających biznesów z doświadczonymi inwestorami to sytuacja win-win, w której zyskuje każdy. Przed-
siębiorcy pozyskują fundusze na rozwój oraz często nie mniej ważny know-how, a inwestorzy generują wysokie zwroty 
z inwestycji. Wygrywa również gospodarka, rozwijająca się szybciej dzięki prężnym innowacyjnym przedsięwzię-
ciom…” (str. 50) (AF) 

 

Szczegółowe informacje: 

tel. 42 630-36-67, fax 42 632-90-89 

e-mail: fundacja@frp.lodz.pl 

Biblioteka jest czynna  

od poniedziałku do piątku w godz.: 

10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30 


