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Przed Państwem nowy numer Biuletynu Informacyjnego FRP. Na wstępie
wracamy w nim do sprawy jednolitej europejskiej ochrony patentowej.
Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązanie w dalszym ciągu
wywołuje w Polsce protesty wielu środowisk. Drugi ważny temat to PPP partnerstwo publiczno-prywatne. Publikujemy 2. część artykułu
o zamówieniach publicznych, a w „Informacjach dla przedsiębiorców”
przedstawiamy wykorzystanie PPP w Polsce.
Niewystarczająca innowacyjność polskiej gospodarki to kolejne ważne
zagadnienie. Jej pobudzaniu służą m.in. konkursy na innowacyjne produkty
czy technologie — przedstawiamy laureatów dwóch tegorocznych
konkursów. Instrumentem zwiększania innowacyjności gospodarki są także
dotacje na realizację innowacyjnych przedsięwzięć – zachęcamy do udziału
w konkursach PARP, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
Poza tym, jak zwykle, szereg cennych informacji w stałych rubrykach.
Ponieważ sezon urlopowy trwa, życzymy Państwu udanego wakacyjnego
wypoczynku, również przy lekturze Biuletynu.
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Samo zwycięstwo nic nie znaczy,
trzeba umieć je wykorzystać.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90 -103 Łódź
tel. (42) 630 36 67, fax (42) 632 90 89
e-mail: fundacja@frp.lod z.p l, http://www.frp.lod z.p l

Biuletyn Informacyjny
Nr 7 (84) 2012
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network

Jednolity patent unijny

O

jednolitym patencie unijnym pisaliśmy w biuletynie
FRP wielokrotnie. Jednolity patent europejski ma być
jednym z narzędzi, które zwiększy innowacyjność
i konkurencyjność europejskiej gospodarki. Mimo wielu lat
pracy nad jego kształtem, jest on nadal źródłem kontrowersji
i sporów.
O rozmowę na temat patentów, proponowanych rozwiązań i ich skutków dla Polski poprosiliśmy dr Błażeja Rózgę,
rzecznika patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Redakcja: Jaki jest obowiązujący w tej chwili w Europie
stan prawny w zakresie patentów?
Dr Błażej Rózga: W tej chwili w Unii Europejskiej nie istnieje
jednolity system patentowy. Mimo prób podejmowanych od
blisko 50 lat, dotychczas nie ustanowiono jednolitego, wspólnotowego, patentu unijnego. W poszczególnych państwach członkowskich ochrona patentowa jest przyznawana na podstawie:


patentów krajowych, udzielanych przez krajowe urzędy
patentowe, na podstawie ustaw krajowych. W Polsce na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej
(p.w.p.)1,



patentów europejskich, udzielanych przez Europejski
Urząd Patentowy (EUP).

Obecnie patent europejski musi być „potwierdzony”
w każdym państwie członkowskim Europejskiej Organizacji
Patentowej (EOP), w którym właściciel patentu poszukuje
ochrony patentowej. W tym celu większość państw wymaga
pełnego tłumaczenia patentu w ich języku urzędowym
i wniesienia dodatkowych opłat.
Jeśli chodzi o rozstrzyganie sporów, ocena ważności
patentów oraz ich naruszeń następuje, zgodnie z zasadą terytorializmu, na podstawie właściwego prawa krajowego.
R.: Jakie zmiany niesie jednolity patent wspólnotowy?
BR: Dążenia do utworzenia wspólnotowego patentu są związane z pozytywnymi doświadczeniami wynikającymi z utworzenia dwóch wspólnotowych rozwiązań dotyczących ochrony

1.
2.
3.
4.

Proponowany system ochrony wynalazków nie jest
jednolitym wspólnotowym system patentowym, gdyż
nie obejmuje wszystkich państw członkowskich UE.
Z udziału w nim wycofały się Włochy i Hiszpania,
gdy języki włoski i hiszpański nie zostały uznane za
języki oficjalne EOP4. Będzie to tzw. patent z jednolitym skutkiem, który, wraz z proponowanym scentralizowanym europejskim systemem sądowego rozstrzygania sporów - Jednolitym Sądem Patentowym,
ma spowodować uproszczenie procedur i obniżenie
kosztów dla osób ubiegających się o udzielenie lub
utrzymanie ochrony wynalazków.
Patent ten będzie automatycznie ważny na całym
terytorium państw członkowskich UE uczestniczących w programie „wzmocnionej współpracy”, czyli
w krajach Unii Europejskiej z wyłączeniem Hiszpanii
i Włoch, w jednym z trzech oficjalnych języków EOP
– angielskim, niemieckim lub francuskim.
przedmiotów własności przemysłowej - wspólnotowego znaku
towarowego2 i wspólnotowego wzoru przemysłowego3.
Według EOP system ten powinien prowadzić do prawdziwego ponadnarodowego systemu patentowego w Europie5,
który zapewni zwiększenie pewności prawnej i uczyni z Europy
miejsce bardziej atrakcyjne dla wynalazców z całego świata.
Spowoduje, że ochrona patentowa będzie bardziej dostępna,
zwłaszcza dla MŚP.
R.: Dlaczego w takim razie sprawa jednolitego patentu
unijnego wzbudza tak wiele kontrowersji?
BR: To prawda, że patent unijny budzi wiele kontrowersji. Mimo
prób podejmowanych od blisko 50 lat, dotychczas nie ustanowiono patentu unijnego - określanego mianem patentu wspólnotowego. To świadczy o skali trudności tego rozwiązania. U podstaw patentu europejskiego leży idea uproszczenia procedur
i zmniejszenia kosztów patentu. Wysokie koszty są jedną z przyczyn niedostatecznej innowacyjności europejskiej gospodarki

Ustawa z 30.6.2000r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. Zmianami)
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2 z 26.2.2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. L78 z 24.3.2009r.)
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wspólnotom wzorów (Dz. Urz. WE L3 z 5.1.2002r.)
W biuletynie 10 (63) 2010 z października 2010r. przytoczyliśmy wniosek polskiego Business Centre Club, aby rozszerzyć listę oficjalnych języków EOP o język polski
wraz z włoskim i hiszpańskim
5. http://www.epo.org/news-issues/issues/eu-patent.html
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w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Proponowane rozwiązania wydają się korzystne dla europejskich przedsiębiorców, jednak przy bliższej analizie rodzą wiele wątpliwości.
Środowiska naukowe i gospodarcze w Polsce ostrzegają,
że jednolita ochrona patentowa zlikwiduje konkurencyjność
i będzie korzystna tylko dla najsilniejszych państw, dlatego
proszą rząd, aby wycofał się z tej współpracy. Z tego właśnie
powodu nie przystąpiły do tej grupy Włochy i Hiszpania, przeciwnie - zaskarżyły do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzję Rady UE o wzmocnionej współpracy patentowej
jako niezgodną z prawem wspólnotowym.
Polska Izba Rzeczników Patentowych zauważa, że:




wzrośnie ryzyko pozwania o naruszenie w Polsce zagranicznych patentów (dokumenty prawnie obowiązujące,
określające monopol patentowy, nie będą dostępne
w języku polskim,
kosztami tłumaczeń, dotychczas ponoszonymi przez
właścicieli patentów, zostaną obciążeni polscy przedsiębiorcy i instytucje naukowo-badawcze.

Co więcej, w przypadku pozwu o naruszenie patentu,
polski przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia
sporów przed sądem poza Polską, w obcym języku, co oznacza
olbrzymie koszty sądowe i pomocy prawnej. Ponadto spadną
wpływy do budżetu państwa z tytułu opłat za utrzymywanie
patentów w ochronie, a Polska będzie zobowiązana do ponoszenia kosztów funkcjonowania Jednolitego Sądu Patentowego.
Polska Izba Rzeczników Patentowych na stronie internetowej NIE dla jednolitego patentu6 przedstawia wykaz wybranych dokumentów przedstawiających negatywne stanowisko
w sprawie zamierzeń związanych z przystąpieniem Polski do
jednolitej ochrony patentowej i utworzeniem Jednolitego Sądu
Patentowego.
R.: Patent europejski o jednolitym skutku ma zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jak
przedstawia się obecnie liczba patentów zgłaszanych do
Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP)?
BR: Do EUP zgłaszają patenty nie tylko kraje europejskie, ale
wszystkie kraje zainteresowane ochroną swoich wynalazków
w Europie, którą w dalszym ciągu dzieli spory dystans od światowych potentatów – USA i Japonii. W 2011r. na 244 437

patentów zgłoszonych do EUP, 62% pochodziło spoza UE,
z krajów nie będących członkami EOP. Wykaz krajów
o największej liczbie zgłoszeń przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zgłoszenia patentowe do EUP w 2011r.

Kraj

Zgłoszenia

Udział (%)

Niemcy

33 181

13,6%

Francja

12 107

5,0%

Szwajcaria

7 786

3,2%

Wielka Brytania

6 464

2,6%

Holandia

6 178

2,5%

Inne kraje członkowskie EOP

26 119

10,7%

USA

59 688

24,4%

Japonia

47 404

19,4%

Chiny

16 946

6,9%

Korea

13 254

5,4%

Inne kraje

15 310

6,3%

Razem

244 437

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznego raportu EOP
za 2011r 7.

R: Jak na tle innych krajów wypada Polska?
BR: Liczba polskich patentów rośnie, ale jest w dalszym ciągu
nader skromna. Tabela 2 przedstawia zgłoszenia patentowe
z wybranych krajów UE. Najwięcej zgłoszonych patentów mają
Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Holandia. Jak na swój
potencjał ekonomiczny i demograficzny, Polska w tym zestawieniu zajmuje odległe, 16-te miejsce, choć należy zauważyć
znaczny wzrost liczby zgłoszeń w 2011r.
R: Jak widzi Pan przyszłość patentu o jednolitym skutku?
BR: Polska Izba Rzeczników Patentowych stoi na stanowisku,
że największe udogodnienia i największe korzyści z tego systemu będą dotyczyć krajów, które dominują w Europie pod
względem innowacyjności swoich wyrobów i, co jest z tym
związane, z największą liczbą zgłoszeń do EUP o uzyskanie
ochrony patentowej. Kraje takie jak Polska stracą na tym
rozwiązaniu.

6. http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=28
7. http://www.epo.org/about-us/office/annual-report/2011.html
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Tabela 2. Zgłoszenia patentowe do EUP z wybranych krajów europejskich w 2011r

Kraj

2011

2010

zmiana

1.

Niemcy

33 181

33 146

0,1%

2.

Francja

12 107

11 718

3,3%

3.

Szwajcaria

7 786

7 861

-1,0%

4.

Wielka Brytania

6 464

7 137

-9,4%

5.

Holandia

6 178

7 122

-13,3%

6.

Włochy

4 879

4 946

-1,4%

7.

Szwecja

4 587

4 300

6,7%

8.

Finlandia

2 495

2 601

-4,1%

9.

Belgia

2 481

2 347

5,7%

10.

Hiszpania

2 459

2 559

-3,9%

11.

Austria

2 351

2 218

6,0%

12.

Dania

2 236

2 156

3,7%

13.

Norwegia

810

858

-5,6%

14.

Turcja

714

615

16,1%

15.

Irlandia

686

743

-7,7%

16.

Polska

404

343

17,8%

21.

Węgry

168

191

-12,0%

23.

Portugalia

128

138

-7,2%

29.

Rumunia

37

34

8,8%

32.

Bułgaria

30

35

-14,3%

91 835

92 757

-1,0%

Zgłoszenia z innych
krajów

152 602

142 943

6,8%

Razem

244 437

235 700

3,7%

Suma zgłoszeń z krajów
członków EOP

Źródło: Opracowanie na podstawie rocznego raportu EOP za 2011r. 8

8. Op. cit
9. Rzecznik Patentowy, 2012, vol. 2-4
10. Pełny tekst http://globaleconomy.pl/content/view/4510/3/
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Europejska Organizacja Patentowa, a tym samym Europejski Urząd Patentowy są w sposób wyjątkowo przychylny
zaangażowane w proces utworzenia jednolitego systemu
patentowego. Zgodnie z obecnymi propozycjami, zastosowane
procedury badania patentów europejskich z jednolitym skutkiem i patentów europejskich będą identyczne do momentu
jego udzielenia. Procedura, kryteria i zasady badania zdolności
patentowej, które są zawarte w Konwencji o patencie europejskim, będą takie same dla obu typów zgłoszeń patentowych.
Różnica między patentem europejskim z jednolitym skutkiem
i patentem europejskim wystąpi, gdy właściciel patentu będzie
podejmował decyzję o zasięgu terytorialnym ochrony.
Po udzieleniu patentu, jego właściciel może zdecydować się
na:


patent europejski z indywidualną ochroną terytorialną
w wyznaczonych państwach lub na



patent europejski z jednolitą ochroną terytorialną we
wszystkich państwach uczestniczących w systemie
ściślejszej współpracy.

Właściciel patentu może również połączyć oba systemy
i żądać patentu europejskiego, w niektórych z państw członkowskich EOP, nie należących do systemu „patentu europejskiego o jednolitym skutku”.
Bardzo obszerną, wnikliwą i wyczerpującą analizę podstaw prawnych działań związanych w wprowadzeniem
w Polsce jednolitego systemu patentowego i utworzeniem
Jednolitego Sądu Patentowego przedstawiła prof. Aurelia
Nowicka w opracowaniu „Kontrowersje dotyczące utworzenia
jednolitej ochrony patentowej oraz Jednolitego Sądu Patentowego - analiza prawna” w kwartalniku samorządu rzeczników
patentowych – „Rzecznik Patentowy”9.
Ostatnio list otwarty w sprawie jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego10 wystosowali profesorowie, autorytety w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Stwierdzają w nim m. in., że „Pakiet patentowy obciążony
jest znacznie większymi ryzykami prawnymi, gospodarczymi
i społecznymi niż umowa ACTA”. Autorzy ponadto zarzucają
administracji rządowej, że „Nie zostały podjęte próby stworzenia koalicji państw mających interesy wspólne z Polską,
a szanse takie zapewne istniały, biorąc pod uwagę stanowisko
Włoch i Hiszpanii – gospodarek o znacznie większym potencjale patentowym” i apelują o pilne podjęcie decyzji
o wycofaniu się Polski z proponowanego systemu ochrony
patentowej.
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Roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe i roboty
zamienne w zamówieniach publicznych.
Część II
Postępowanie o udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki – poszczególne etapy

P

ostępowanie, w którym zamawiający zamierza udzielić zamówień dodatkowych,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p.
jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie zamówienia
z wolnej ręki, odrębnym od postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego, dlatego w przypadku udzielania zamówień dodatkowych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro:
1. zamawiający wraz z zaproszeniem do negocjacji przekazuje wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy (art.
68 ust. 1 p.z.p.),
2. w informacjach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przekazanych wykonawcy wraz z zaproszeniem
do negocjacji, zamawiający może żądać wskazania przez
wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 68 ust. 1 zdanie 2 p.z.p. - odpowiednie stosowanie art. 36 ust. 4 p.z.p.),
3. zamawiający może zastrzec, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (art. 68
ust. 1 zdanie 3 p.z.p. - odpowiednie stosowanie art. 36
ust. 5 p.z.p.),
4. zamawiający może żądać od wykonawcy, z którym prowadzi negocjacje wyłącznie oświadczeń lub dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 68
ust. 2 zdanie 2 p.z.p. - odpowiednie stosowanie art. 25
ust. 1 p.z.p.),
5. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, a także spełnianie
przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, zamawiający wskazuje w informacjach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
przekazanych wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji (art. 68 ust. 2 zdanie 2 p.z.p. - odpowiednie stosowanie art. 25 ust. 1 p.z.p.).

W przypadku udzielania zamówień dodatkowych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, dla każdego postępowania zamawiający jest obowiązany
prowadzić odrębny protokół postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i odrębną
dokumentację postępowania. Obowiązek prowadzenia protokółu postępowania wynika wprost z art. 96 ust.
1 p.z.p. („W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie

Jeżeli wartość zamówienia dodatkowego jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zamawiający,
zgodnie z art. 19 ust. 1 p.z.p., jest obowiązany
powołać komisję przetargową do przeprowadzenia
postępowania. Przepisy dotyczące komisji przetargowej (art. 19-21 p.z.p.) mają zastosowanie do
wszystkich trybów udzielania zamówień publicznych,
a nie tylko do trybów przetargowych, jak wskazuje jej
nazwa („komisja przetargowa"). W trybie zamówienia
z wolnej ręki czynności związane z przeprowadzeniem postępowania to czynności dokonywane od
wszczęcia postępowania do wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający
wszczyna postępowanie przez przekazanie zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy wraz
z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia
postępowania, w tym istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
wzorem umowy (art. 68 ust. 1 p.z.p.). Przekazanie
zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania (...)
następuje zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ust.
1 i 2 p.z.p.).
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zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia (...))". W przypadku
udzielania zamówień dodatkowych, załącznikami do protokołu
postępowania będą m.in.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również
te dokumenty (art. 96 ust. 2 p.z.p.). Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków składane są najpóźniej wraz
z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.
68 ust. 2 zdanie 1 p.z.p.).
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, zamówieniem podstawowym w rozumieniu art.
65 ust. 1 pkt 5 p.z.p. będzie każda (poszczególna) część zamówienia.
1. Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego
W trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający prowadzi negocjacje wyłącznie z jednym wykonawcą, co oznacza, iż
tryb ten nie jest trybem konkurencyjnym. W trybie z wolnej
ręki nie przewidziano obowiązku składania przez wykonawcę
oferty, tak jak we wszystkich pozostałych trybach, nie stosuje
się również specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ). W tym trybie do zawarcia umowy dochodzi wówczas,
gdy strony prowadzące negocjacje dojdą do porozumienia co
do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji, z uwzględnieniem jednak konieczności zachowania
pisemnej formy umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamówienie z wolnej ręki nie jest jednym z podstawowych
trybów udzielenia zamówienia, gdyż zamawiający może go
zastosować jedynie w sytuacjach określonych w art. 67 ust.
1 ustawy p.z.p. Do zastosowania trybu zamówienia z wolnej
ręki wystarczy spełnienie tylko jednej z przesłanek wskazanych
w tym przepisie.
Zamawiający może zastosować tryb zamówienia z wolnej
ręki m.in. w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów lub
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b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione
od wykonania zamówienia dodatkowego.
Ze względu na to, iż zastosowanie ww. trybu jest wyjątkiem od ogólnej zasady prymatu trybów przetargowych, przesłanki jego zastosowania należy interpretować ściśle, a podmiot, który się na nie powołuje, musi być w stanie je udowodnić.
2. Wybór i powołanie komisji przetargowej
W postępowaniach, w których wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., powołanie komisji przetargowej ma charakter fakultatywny i zależy od woli kierownika jednostki.
Skład komisji powinien wynosić co najmniej 3 osoby,
przy czym jej członkowie mogą, ale nie muszą być pracownikami zamawiającego. Kierownik ustalając skład komisji powinien wziąć pod uwagę w szczególności takie okoliczności, jak
specyfika przedmiotu zamówienia, wiedza i doświadczenie
osób, które zamierza powołać, a także ich dyspozycyjność.
3. Wszczęcie postępowania
Zamawiający udzielając zamówienia w trybie z wolnej
ręki nie publikuje ogłoszenia o zamówieniu. Wszczęcie postępowania w tym trybie odbywa się wraz z przekazaniem wybranemu przez zamawiającego wykonawcy zaproszenia do negocjacji.

Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający
przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia,
w tym istotne postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub
wzór umowy. W tym trybie nie stosuje się specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Zamawiający, po wszczęciu postępowania, posiada możliwość publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Jest to
rozwiązanie, które umożliwia wykonawcom pozyskanie wiedzy
w przedmiocie udzielania przez zamawiających zamówień
w rybie, który nie jest poprzedzony publikacją ogłoszenia,
w celu umożliwienia im ewentualnego zakwestionowania ich
wyboru w przypadku, gdy nie zachodzą przesłanki do ich

Nr 7 (84) 2012
Biuletyn Informacyjny
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek Enterprise Europe Network
Roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe i roboty zamienne w zamówieniach publicznych - Część II

zastosowania. Z drugiej strony, zamieszczenie ogłoszenia
o dobrowolnej przejrzystości chroni zamawiającego przed zawarciem umowy, która ewentualnie będzie mogła zostać unieważniona oraz skraca czas, w jakim potencjalni wykonawcy są
uprawnieni do kwestionowania dokonanego przez zamawiającego wyboru trybu.
Podkreślić należy, że ogłoszenie o zamiarze zawarcia
umowy ma charakter fakultatywny i jego zamieszczenie jest
pozostawione decyzji zamawiającego.
Zamawiający, odpowiednio, zamieszcza w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazuje do Urzędu Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (art. 66 ust. 2 p.z.p.) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zawierające co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego,
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia,
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
4. Poinformowanie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania
Zamawiający ma obowiązek poinformować Prezesa UZP
o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki w terminie
3 dni od dnia jego wszczęcia, gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich (art. 67 ust. 2 ustawy p.z.p.). W zawiadomieniu zamawiający podaje uzasadnienie faktyczne i prawne
zastosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego.
W przedmiotowym postępowaniu nie ma takiego obowiązku.
5. Negocjacje z wykonawcą
Negocjacje prowadzone są do chwili, gdy strony dojdą do
porozumienia co do wszystkich postanowień umowy, które
były przedmiotem negocjacji. Ustawa nie zawiera żadnych
wymogów formalnych co do sposobu prowadzenia negocjacji,
zatem technika samego zawarcia umowy może być różna.
W doktrynie dominuje pogląd, iż negocjacje mogą kończyć się
zobowiązaniem wykonawcy do przedłożenia przezeń oferty,
która powinna uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego, a umowa zostaje wówczas zawarta przez jej przyjęcie.
Umowa może także dojść do skutku bez oferty wykonawcy

i w tym względzie znajduje zastosowanie art. 72 § 1 k.c. (zob.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją
Tomasza Czajkowskiego, wydanie trzecie, Warszawa 2009,
s. 271).
Negocjacje prowadzone z wykonawcą mogą, ale nie muszą, doprowadzić do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takiej sytuacji postępowanie prowadzone
w tym trybie powinno zostać unieważnione przez zamawiającego. Przesłanki unieważnienia postępowania wymienia art.
93 ust. 1 p.z.p.
6. Składanie oświadczeń i dokumentów przez wykonawców
Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust.
1 p.z.p., a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 p.z.p., również dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, czy też warunków
wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy (art. 68 ust. 2 ustawy
p.z.p.). Żądając dokumentów, zmawiający zobowiązany jest
uwzględnić wymóg wynikający z art. 25 ustawy p.z.p., tzn. żądać dokumentów wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do
przeprowadzenia postępowania. Poniżej „progów unijnych"
zamawiający ma uprawnienie do żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 w zakresie, w jakim dokonał ich opisu, natomiast nie
ma takiego obowiązku. Tym samym, zamawiający nie powinien żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, jeżeli nie dokonał ich
opisu. W zakresie dokumentów odnoszących się do wykazania
braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1, żądanie dokumentów stanowi uprawnienie zamawiającego.
7. Zawarcie umowy
W trybie z wolnej ręki do zawarcia umowy dochodzi,
jeżeli strony osiągną porozumienie co do wszystkich postanowień umowy, będących przedmiotem negocjacji.
8. Sporządzenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
publicznego
Obowiązek przekazania ogłoszenia o zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego zależy od wartości zamówienia tj. zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy
(w doktrynie przyjmuje się, że termin niezwłocznie oznacza, iż
przekazanie ogłoszenia powinno nastąpić następnego dnia
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roboczego po zawarciu umowy) zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. lub przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 95 ustawy p.z.p.).
Obowiązek publikacji ogłoszeń dotyczy wyłącznie zamówień
udzielonych i powstaje wraz z zawarciem umowy.
ROBOTY ZAMIENNE

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”. Roboty zamienne stanowią istotną zmianę w stosunku do
treści oferty, gdyż ta swoim zakresem obejmuje wszystkie elementy realizowanej inwestycji, łącznie z określeniem rodzaju
materiałów budowlanych, które zostaną użyte w trakcie budowy. Dlatego zamawiający musi przewidzieć możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu lub w SIWZ. Zmiany te mogą
dotyczyć wszystkich postanowień umowy oprócz modyfikacji
w zakresie przedmiotu zamówienia wykraczającej poza jego
pierwotny opis (art. 140 ust. 3 ustawy p.z.p).

Ustawa prawo zamówień publicznych nie wypowiada się
w kwestii robót zamiennych, a więc związanych ze zmianą
umowy, a tym samym jej przedmiotu. Odsyłając jednak strony
umowy w sprawie zamówienia publicznego w art. 139 p.z.p. do
przepisów kodeksu cywilnego poprzez art. 648 k.c. stanowiący,
że dokumentacja projektowa stanowi część składową umowy
wskazuje, że zmiana dokumentacji, poprzedzająca powstanie
i zdefiniowanie robót zamiennych, musi być traktowana jako
zmiana umowy i tych samym podlegać warunkom określonym
w art. 144 ustawy prawa zamówień publicznych, który ogranicza swobodę zamawiającego w dokonywaniu zmian w umowie.

Rozwiązania zamienne, o których wspomina art. 20 ustawy Prawo budowlane, jak i zasady systematyki Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) nie wykraczają poza przedmiot
zamówienia. Wprowadzają one bowiem jedynie zmiany, które
ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, bądź zamieniają prace i nakłady w danej kategorii CPV.
W taki sposób zdefiniowane roboty zamienne nie mogą być
utożsamiane z zamówieniami dodatkowymi, a tym samym,
jeżeli zmiany umowy w tym zakresie zostały przewidziane
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu albo
w specyfikacji, wystarczającą formą będzie aneks do umowy.

Generalną zasadą prawa zamówień publicznych jest
niezmienność zawartych umów. W skrócie wyraża
się ona w przepisie, określającym, że treść umowy
musi odpowiadać treści oferty oraz że umowa w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia jest nieważna z mocy prawa.
Art. 144 p.z.p. w obowiązującym od niedawna brzmieniu
stanowi, że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
Wprowadzenie robót zamiennych powinno nastąpić
w formie aneksu do umowy, jednakże muszą być spełnione
warunki z art. 144 ust. 1 p.z.p., gdzie „zakazuje się istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
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Na podstawie:


System Informacji Prawnej LEX, http://www.lex.pl/



M. Behnke, B. Czajka–Marchlewicz, D. Dorska, Umowy
w procesie budowlanym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2011



J. Strzępka (red.), Prawo umów budowlanych, C. H. Beck,
Warszawa 2012

Autor: mec. Bogdan Janicki, adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi
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POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Pro bono
Dyżury prawników w Fundacji!

F

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

NASZE PROJEKTY
Spotkanie partnerskie w projekcie Go4EMAS

Z

ENIT - Centrum Innowacji i Technologii w Północnej
Nadrenii-Westfalii w Niemczech było gospodarzem
drugiego spotkania partnerów projektu Go4EMAS.
Partnerzy projektu z sześciu krajów UE (Bułgaria, Hiszpania,
Niemcy, Polska, Włochy, Wielka Brytania) spotkali się
w dniach 21-22 maja 2012r. w Mülheim nad Ruhrą, aby omówić stan wykonanych dotychczas zadań oraz zaplanować działania na kolejne półrocze. Jednym z zadań jest opracowanie
metodologii EMAS wzbogaconej o oprogramowanie, dzięki
któremu firmy będą mogły samodzielnie sprawdzić swoje przygotowanie do procedury rejestracji w systemie EMAS. Dokonano również oficjalnego otwarcia strony internetowej projektu: www.go4emas.eu, która dostarcza przedsiębiorcom
i innym zainteresowanym informacji o ofercie projektu.
Północna Nadrenia-Westfalia (NRW) w latach 50-tych
i 60-tych XX wieku znana była jako kraina węgla i stali. Zagłębie Ruhry było jednym z najważniejszych regionów przemysłowych w Europie i przyczyniło się do niemieckiego „cudu
gospodarczego” po II wojnie światowej. Obecnie region znajduje się w światowej czołówce gospodarczej dzięki rozwiniętemu sektorowi innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, jest również, po Londynie i Paryżu, jednym z największych regionów metropolitalnych w Europie. W 2010r. NRW
zajmowała 18. miejsce w światowym rankingu PKB (543 mld
euro, dla porównania Polska była na 21. miejscu z PKB 353

mld euro). NRW jest również wiodącym regionem w Niemczech pod względem liczby wyższych uczelni. Największe miasta tego blisko 18-to milionowego (2010r.) regionu to Dortmund, Essen, Duisburg i Bochum. Mülheim nad Ruhrą jest
piątym pod względem liczby mieszkańców miastem regionu.
Jego nazwa jest adekwatna do rzeczywistości, gdyż miasto jest
otwarte na rzekę, która przepływa przez samo centrum. Połowę obszaru miasta zajmują tereny zielone, a dbałość o środowisko naturalne widoczna jest na
każdym kroku. Przykładowo, wyspa
tuż obok przystani żeglugi w centrum
miasta stanowi rezerwat przyrody.
Więcej informacji:
http://www.frp.lodz.pl/projekty.php?
id=go4emas
(KK)
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KĄCIK NEGOCJATORA
Od Redakcji:
Kontynuujemy „Kącik negocjatora”, w którym wiedzę na temat negocjacji przekazuje dr Maciej
Stalmaszczyk, wybitny specjalista w dziedzinie negocjacji, autor wielu prac w zakresie handlu zagranicznego
i skutecznego negocjowania.
Prosimy o zgłaszanie pod adresem Redakcji pytań i tematów, jakie Państwa szczególnie interesują.

Co to jest BATNA i do czego służy?

A

utorami tej koncepcji są Roger Fisher oraz William
Ury1, którzy w latach 1980-1981 byli dyrektorami specjalnych „warsztatów negocjacyjnych” w Harvard
Law School odbywających się w ramach Harvard Negotiation
Project. Był to kilkuletni program badawczy obejmujący szereg
dziedzin ze sfery międzynarodowych stosunków politycznych
i gospodarczych. Od tamtej pory BATNA jest powszechnie
stosowana przez doświadczonych negocjatorów.
Koncepcja BATNA (ang. Best Alternative to a Negotiated
Agreement) czyli „najlepsza alternatywa (inne rozwiązanie)
dla negocjowanego porozumienia” polega na wcześniejszym
opracowaniu przez negocjatora pewnego „wzorca”, jako oczekiwanego rezultatu negocjacji w celu porównywania z nim
spodziewanych efektów bieżących rozmów. Jeśli efekty rzeczywistych negocjacji są lepsze niż BATNA, wówczas należy dokończyć negocjacje na uzyskanych warunkach, ale jeśli okaże
się, że kontrahent proponuje zawarcie umowy na warunkach
gorszych niż BATNA, wówczas należy rozważyć realizację
„rozwiązania alternatywnego”, włącznie z odstąpieniem od
rozmów. Koncepcja BATNA ma oczywiście zastosowanie
znacznie szersze niż negocjacje handlowe, stąd jej niemal powszechne stosowanie w rozwiązywaniu różnych sytuacji konfliktowych.
BATNA jako „wzorzec” nie oznacza, że jest to wcześniej
ustalona dolna granica (ang. bottom line) wszelkich upustów
cenowych i innych ustępstw, ale pozwala stwierdzić, jak dalece
propozycje kontrahenta pasują do realistycznie opracowanych
alternatywnych rozwiązań, z których negocjator może ewentualnie skorzystać w przypadku niepowodzenia negocjacji.

1. R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 1990
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Im bardziej atrakcyjna jest alternatywa, jaką ma do swej dyspozycji sprzedający w porównaniu do negocjowanego porozumienia, tym większą siłą negocjacyjną dysponuje i tym mniej
uległym może być wobec żądań drugiej strony. I odwrotnie: im
mniej różnych rozwiązań ma sprzedający oraz im mniej
korzystne są z jego punktu widzenia, tym mniejszą siłą
negocjacyjną dysponuje w stosunku do drugiej strony.
BATNA jest systemem działającym w interesie zarówno
sprzedającego, jak i kupującego, oraz każdej osoby, która na
swój użytek taki system opracowała. Nie pozwala na pochopne
akceptowanie niekorzystnych warunków, ani na odrzucenie
warunków korzystnych. BATNA jest nie tylko „wzorcem”, do
którego można porównać spodziewany efekt prowadzonych
negocjacji, ale daje jeszcze tę korzyść, że wymusza na oferencie
przygotowanie zawczasu alternatywnych rozwiązań osiągnięcia celu, dla którego podjął negocjacje z konkretnym partnerem. Poszukiwanie takich rozwiązań wzmacnia pozycję negocjatora, wyposaża go w dodatkowe argumenty przetargowe
i chroni przed powstaniem sytuacji, w której musiałby rzucić
wszystko na „jedną kartę” i doprowadzić do zawarcia kontraktu za wszelką cenę. A jest to rozwiązanie najgorsze.
Jednak atrakcyjne rozwiązania alternatywne nie znajdują się
w zasięgu ręki; należy ich wytrwale poszukiwać, sprawdzić ich
realność i przygotować do ewentualnego wykorzystania.
Opracowanie BATNA wymaga przeprowadzenia trzech
oddzielnych operacji:

 sporządzenia listy działań, których podjęcia negocjator
nie mógłby wykluczyć, gdyby nie doszło do zawarcia
porozumienia,
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 rozwinięcia w praktyczny sposób tych kilku koncepcji
działań, które wydają się najbardziej realne,

 wybrania — na czas przejściowy — tej opcji, która
w danych warunkach wydaje się najlepsza.
Zastosujmy te wskazówki do sytuacji, jaka w przedsiębiorstwach eksportujących zdarza się bardzo często. Eksporter
przygotowuje się do rozmów z dużym importerem (będziemy
go nazywać: pierwszym importerem) na temat kolejnej sprzedaży na najbliższy sezon, np. jesienny lub wiosenny. Zamówienie ma być tak duże, a termin przypada w takim okresie, że
jeśli rozmowy zakończyłyby się fiaskiem, eksporter miałby
kłopoty w wykorzystaniem mocy produkcyjnych zwolnionych
w związku z nie dojściem do zawarcia kontaktu z zagranicznym potencjalnym odbiorcą.
Koncepcja BATNA miałaby uchronić eksportera od tak
wielkiej zależności w stosunku do importera, który w tym
układzie ma większą siłę negocjacyjną niż eksporter. Lista
działań prowadzących do sprecyzowania BATNA mogłaby być
następująca:
Rozpatrzenie - przykładowo - możliwości: ograniczenia
produkcji, produkowania na magazyn, sprzedaży odbiorcy
krajowemu, sprzedaży innemu odbiorcy w innym kraju, sprzedaży innemu odbiorcy z kraju kupca, z którym mogłoby nie
dojść do zawarcia kontraktu.
Załóżmy, że eksporter wybiera wariant sprzedaży odbiorcy krajowemu oraz odbiorcy w innym kraju. W tym pierwszym
przypadku może rozważyć ewentualność sprzedaży odbiorcy
krajowemu i odkupienia w banku dewiz wydanych na zakup
zagranicznych środków produkcji lub przesunięcia dostaw
w czasie tak, aby późniejsze dostawy eksportowe dla innych
odbiorców nie spowodowały przerw w produkcji w początkowym okresie (jeśliby nie doszło do podpisania kontraktu
z pierwszym importerem). W tym drugim przypadku eksporter
podejmuje przygotowania akwizycyjne w celu stworzenia sobie
warunków sprzedaży towaru na wypadek niepowodzenia
z pierwszym importerem. Z kilku potencjalnych odbiorców
wybiera tych, którzy akceptują towar z najmniejszymi zmianami w stosunku do produkcji oryginalnie przygotowanej dla
pierwszego importera. Akwizycja przebiega w takich terminach i w taki sposób, aby eksporter nie musiał podjąć ostatecznej decyzji przed „dogadaniem się” z pierwszym importerem,
ale równocześnie tak, aby mógł mieć pewność co do możliwości zawarcia alternatywnego kontraktu.

Foto: www.sxc.hu

W okresie podejmowania konkretnych rozmów z pierwszym importerem, eksporter ma jako BATNA np. wstępną
umowę z jednym z odbiorców krajowych, który gotów byłby
wziąć niesprzedany produkt eksportowy oraz wstępne porozumienia z dwoma zagranicznymi. Jeden z nich mógłby wziąć
towar bez jakiejkolwiek zmiany, ale ilość nie pokrywałaby
utraconej ilości w kontrakcie z pierwszym importerem, natomiast drugi akceptowałby towar po niewielkiej adaptacji do
miejscowych upodobań.
Dysponując rozwiązaniem wynikającym z BATNA
eksporter przystępuje do negocjacji ze swoim podstawowym
kontrahentem z większą siłą negocjacyjną niż miał ją przedtem. Perspektywa niezawarcia kontraktu nie jawi się jako
groźba pozostania bez zamówień eksportowych lub zejścia
z warunków kontraktu do dolnej dopuszczalnej granicy.
Koncepcja BATNA ma mniej do czynienia z opłacalnością
transakcji, natomiast stwarza możliwość alternatywnego
wyboru, jeśli planowana transakcja nie może dojść do skutku,
a w perspektywie mamy inne lepsze, lub nawet tylko nie
gorsze, transakcje. Wielu autorów uznaje BATNA za źródło
władzy w negocjacjach2.
Autor: dr Maciej Stalmaszczyk

2. R. J. Lewicki, M. Saunders, B. Barry, J. W. Menton, Zasady negocjacji – kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
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Seminarium Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy

24

maja 2012r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (OSH),
zorganizowała wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony
Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB)
seminarium na temat psychospołecznych zagrożeń w miejscu
pracy.
Wydarzenie to spotkało się z zainteresowaniem przedstawicieli różnych środowisk, głównie przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz instytucji edukacyjnych.
Eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz
Państwowej Inspekcji Pracy, wykorzystując profesjonalne prezentacje oraz materiały informacyjne, przedstawili sprawdzone
sposoby przeciwdziałania stresowi, mobbingowi oraz innym
zagrożeniom występującym w miejscu pracy. Okazało się, że
ich zastosowanie w praktyce niesie szereg potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstw – przede wszystkim oszczędność czasu,
pieniędzy oraz wzrost wydajności pracy. Co więcej, przytoczone zostały przykłady polskich firm, które z powodzeniem stosują korzystne rozwiązania i mogą być inspiracją do naśladowania dla pozostałych podmiotów.
Na koniec spotkania miała miejsce ożywiona dyskusja,
podczas której uczestnicy wymienili się uwagami oraz
doświadczeniami związanymi z codziennymi zagrożeniami
psychospołecznymi w miejscu pracy. Seminarium było ponadto świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów ze specjalistami z branży BHP.
Seminarium towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych
i wyróżnionych w Europejskim Konkursie Fotograficznym
2011 Zoom na zapobieganie zagrożeniom, zorganizowanym
przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(EU-OSHA).
Osoby zainteresowane zorganizowaniem wystawy w swoich instytucjach prosimy o kontakt - udostępnimy nieodpłatnie
banery i tablice z konkursowymi zdjęciami.
Więcej informacji: http://www.frp.lodz.pl/projekty.php?
id=osha
(MM)
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PPP w Polsce – trudne partnerstwo

K

onferencja Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce.
Aktualny stan i perspektywy rozwoju zainaugurowała
27 kwietnia 2012r. działalność Centrum Rozwoju Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce przy Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach.
Celem działalności Centrum jest popularyzacja wiedzy
o PPP, opracowanie standardów realizacji inwestycji publicznych w zakresie PPP, promocja dobrych praktyk i doświadczeń
oraz wsparcie prawne w zakresie stosowania PPP.
Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca sektora
publicznego i prywatnego, której celem jest osiągnięcie obopólnych korzyści. Wielką zaletą PPP jest możliwość realizacji
projektów bez konieczności finansowania całości inwestycji ze
środków publicznych, tym bardziej, że nie brakuje firm gotowych do zainwestowania własnych środków w takie przedsięwzięcia. Umożliwia to realizację projektów, które w innych
warunkach w ogóle by nie powstały.
Ta forma realizacji inwestycji rozwija się jednak w Polsce
bardzo wolno. Jedynie około 20 proc. przedsięwzięć przygotowywanych w ramach PPP w ostatnich latach zakończyło się
podpisaniem umów. Szef katowickiej Regionalnej Izby Gospodarczej stwierdził podczas konferencji, że w ciągu ostatnich
10 lat w Wielkiej Brytanii 51 proc. wszystkich inwestycji wyko-

nano jako PPP, podczas gdy w Polsce tylko 1,7 proc. To
porównanie ukazuje dystans, jaki dzieli nas od standardu
w krajach starej UE.
Projekty realizowane w ramach PPP dotyczą przede
wszystkim dziedzin sportu i rekreacji, transportu, infrastruktury komunalnej i edukacji. Wśród inwestycji zrealizowanych
lub będących w toku można wymienić takie, jak budowa cmentarza wraz ze spopielarnią, termomodernizacja budynków
oświatowych, budowa parkingów, budowa i modernizacja szpitali, przebudowa gminnej drogi, koncesja na dostawę wody
i odbiór ścieków, przewozy dzieci do szkoły czy usługi dostępu
do Internetu.
Według cytowanego podczas konferencji prof. Witolda
Orłowskiego, luka budżetowa w latach 2011-22 szacowana jest
na 116-197 mld zł, co oznacza to, że takiej właśnie kwoty zabraknie w sektorze publicznym (wraz ze środkami UE) na
sfinansowanie potrzebnych inwestycji. Nie ma zatem alternatywy dla Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, niezbędne są
jednak rozwiązania, które ożywią PPP i ułatwią stosowanie tej
formy realizacji inwestycji w praktyce.
Więcej informacji: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/copiaty-polski-projekt-ppp-zakonczony-podpisaniem-umowy
(AF)

XV edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

15



czerwca 2012r. na Zamku Królewskim
w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom XV edycji Konkursu Polski Produkt
Przyszłości. Konkurs organizowany jest od 1997r.,
a od 2002r. jego organizatorem jest Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spośród zgłoszonych wniosków konkursowych
Kapituła Konkursu nagrodziła następujące projekty:



wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej (32 projekty),



wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej (9 projektów),



technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej
(13 projektów),

wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej -

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, za
projekt „Kwantowe lasery kaskadowe”.

Do obecnej edycji konkursu napłynęło 57 zgłoszeń
w następujących kategoriach:



technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej

(3 projekty).



wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej - P.P.H.U.
Akpil Kazimierz Anioł, Pilzno i Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych, Poznań, za „Kombajn do zbioru
i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi”.
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technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia",
Kędzierzyn-Koźle i Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.,
Bydgoszcz, za projekt „Nowa generacja technologii
epichlorohydryny z biogliceryny”,



technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej – Instytut
Farmaceutyczny, Warszawa, za projekt „Technologia
wytwarzania aktywnej substancji alfacalcidol”.

Ponadto przyznano osiem wyróżnień, jedno z nich otrzymał
projekt „Sprzętowy interfejs wizyjno-akustycznego systemu
wspomagania niewidomego w samodzielnym poruszaniu się”
zgłoszony przez Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej
i GreenPoint Sp. z o. o. z Łodzi.

Laureaci Konkursu Polski Produkt Przyszłości otrzymują statuetkę, dyplom i prawo do posługiwania się znakiem i hasłem
Polski Produkt Przyszłości. Dodatkową nagrodę stanowi także
pomoc PARP w promocji nagrodzonych wyrobów lub technologii poprzez prezentację na krajowych i zagranicznych targach
i
wystawach
innowacyjności,
w
mediach
oraz
w wydawnictwach i tekstach promocyjnych PARP.
Nagrodę Specjalną eCO2innowacja, ufundowaną przez Ministra Gospodarki dla produktu o największym potencjale
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zdobyli Politechnika Warszawska i Instytut Mechaniki Precyzyjnej
z Warszawy za projekt „Technologia hybrydowa wytwarzania
warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie ”.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp

KONKURSY
Harmonogram konkursów PARP dla przedsiębiorstw w 2012r.
Działanie

Na co można przeznaczyć środki

Termin konkursu

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
Priorytet
IV
Program
pilotażowy pn. Wsparcie na
pierwsze wdrożenie wynalazku

Projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności
gospodarczej przedsiębiorcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej.

27 sierpnia 2012r. – 14 września 2012r.

Działanie 5.1

Opracowanie strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego
(klastra), przygotowanie przez powiązanie kooperacyjne innowacyjnego produktu/usługi i wprowadzenie na rynek.

10 września 2012 - 31 grudnia 2012r.

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej (zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego),

4 czerwca 2012r. – 31 grudnia 2012r.

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
Działanie 5.4.1
Wsparcie na uzyskanie/
realizację ochrony własności
przemysłowej
Działanie 6.1
Paszport do eksportu

realizacja ochrony własności przemysłowej w zakresie unieważnienia patentu lub stwierdzenia jego wygaśnięcia.
Wsparcie w dwóch etapach:
II etap – wdrożenie planu rozwoju eksportu przedsiębiorstwa
poprzez udział w targach, misjach gospodarczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu na rynki docelowe.

14

6 sierpnia 2012r. – 24 sierpnia 2012r.

I etap – opracowanie planu rozwoju eksportu przedsiębiorstwa,
29 października 2012r. —16 listopada
2012r.
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Działanie

Na co można przeznaczyć środki

Termin konkursu

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
Działanie 8.1
Wspieranie działalnoś ci
gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej

Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wsparcie udzielane jest na projekty mające na celu świadczenie e-usług
rozumianych jako usługi świadczone w sposób zautomatyzowany przez
użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron w tej samej
lokalizacji.

23 lipca 2012r. – 17 sierpnia 2012r.

Usprawnienie procesów biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej, których celem ma być automatyzacja wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

11 czerwca 2012r. – 6 lipca 2012r.

19 listopada 2012r. — 4 grudnia
2012r.

15 października 2012r. – 9 listopada
2012r.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007-2013
Działanie III.3
Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Przedmiotem konkursu jest wsparcie działalności badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach poprzez:

23 sierpnia 2012r. – 29 września
2012r.

 zakup i wdrożenie prac B+R
 przeprowadzenie i wdrożenie projektów celowych
 zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R
oraz wdrożenia innowacyjnych procesów, tworzenia nowych
produktów .

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji na temat warunków konkursów, wydatków kwalifikowanych oraz kryteriów wyboru projektów zapraszamy do Ośrodka Enterprise Europe Network w FRP.
Na podstawie: www.parp.gov.pl
(ŁK)

Bon na innowacje – V edycja Programu

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła
kolejną, piątą już edycję Programu Bon na innowacje.
Z Bonu na innowacje skorzystać mogą mikro i mali przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat nie współpracowali
z jednostkami naukowo-badawczymi. Celem Programu jest
zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw
z jednostkami naukowo-badawczymi1. Wsparcie w ramach
Programu można uzyskać tylko raz.
Pomoc uzyskana w ramach programu może być przeznaczona wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia, rozwoju produktu lub technologii.

Budżet programu na 2012r. wynosi około 8 mln zł.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc o wartości do 15 tys. zł,
na pokrycie nawet 100%. kosztów kwalifikujących się do
objęcia wsparciem (bez podatku VAT).
Wnioski można składać od 24 maja 2012r. do 5 lipca
2012r. poprzez generator wniosków.
Wytyczne dla wnioskodawców, generator wniosków oraz
pozostałe dokumenty dostępne są na stronie internetowej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/27192.
(ŁK)

1 Wykaz jednostek - art. 2 pkt 9a-e ustawy z 30 kwietnia 201r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. Nr 96 poz. 615.
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INFORMACJE Z ŁODZI
Nagrody Miasta Łodzi 2012

D

wa razy w roku - 15 maja z okazji Święta Łodzi i 11 listopada w dniu Święta Niepodległości - Rada Miejska przyznaje Nagrody Miasta Łodzi i odznaki „Za Zasługi dla Miasta
Łodzi”, honorując w ten sposób łodzian, którzy w szczególny
sposób zasłużyli się dla Łodzi, zwłaszcza w zakresie twórczości
naukowej, artystycznej oraz działalności gospodarczej
i społecznej.

Honorowe odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” otrzymali m. in.:

15 maja 2012r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
Nagrodę Miasta Łodzi w wysokości 25 tys. zł, potwierdzoną
dyplomem w formie grafiki autorstwa łódzkiego artysty Pawła
Szadkowskiego otrzymał m. in.:

Ponadto, podczas uroczystości Złoty Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odebrała z rąk wicewojewody Pawła Bejdy
Pani Wiesława Zewald, była wieloletnia dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego, była dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kurator oświaty i wiceprezydent miasta, a obecnie
radna.



Pan prof. dr hab. Dominik Sankowski - nauczyciel akademicki, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.



Pan prof. dr hab. Jan Jeżak, nauczyciel akademicki,
inicjator założenia Wydziału Zarządzania UŁ,



Pan prof. dr hab. Jerzy Różański, nauczyciel akademicki, Wydział Zarządzania UŁ.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji: http://uml.lodz.pl/samorzad/aktualnosci/?
news=20754

Konkurs Lider Nowoczesnych Technologii 2012

30

maja 2012r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi odbyła się uroczysta Gala Konkursu Lider
Nowoczesnych Technologii 2012, zorganizowanego już raz
ósmy przez Instytut Nowych Technologii przy współudziale
Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego. Honorowy patronat nad konkursem
objęli Ministerstwo Gospodarki i Urząd Marszałkowski.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie firm, które inwestują w nowe technologie poprzez prowadzanie badań
lub zakup rozwiązań, stosują innowacyjne rozwiązania
w sposobie zarządzania oraz przestrzegają etycznych zasad
w prowadzonej działalności.
Zwycięzców, spośród nominowanych, wyłoniła 13osobowa kapituła pod przewodnictwem prof. Piotra Kuli –
Prezesa Zarządu Centrum Transferu Technologii Politechniki
Łódzkiej. W tegorocznej edycji konkursu tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii przypadł firmom:
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Mabion S.A., Kutno - w kategorii Mikro i Małe Przedsiębiorstwo,



Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej - Wytwórnia Umundurowania Strażackiego,
Brzeziny - w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo,



Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Opoczno - w kategorii
Duże Przedsiębiorstwo.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia dla
firm Listonic Sp. z o.o., Łódź, za konsekwentne rozwijanie
produktu i MEGAWIEDZA Sp. z o.o., Dobroń, za innowację
oświatową o strategicznym znaczeniu społecznym oraz dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej UM w Łodzi za interdyscyplinarną innowację o wysokiej wartości społecznej.
Nagrodę specjalną firmy Magellan S.A. otrzymała Klinika
Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, kierowana przez prof. Jadwigę Moll.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji:
ids=196&id=733

http://www.newtechlodz.com/index.php?
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KONFERENCJE, SEMINARIA, DEBATY
Europejskie Forum Nowych Idei 2012

W

dniach 26-28 września 2012r. w Sopocie odbędzie się po raz drugi Europejskie Forum Nowych Idei, organizowane
przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych LEWIATAN we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem
Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.

I to międzynarodowe forum dyskusyjne środowisk biznesowych na temat miejsca i przyszłości Europy w świecie. Po raz
pierwszy Forum było zorganizowane w ubiegłym roku z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Jak stwierdził podczas ubiegłorocznego Forum wybitny filozof i politolog Benjamin R. Barber – „Nie rozwiążemy problemów
XXI wieku metodami rodem z XVIII wieku”. Dlatego organizatorzy proponują „wymyślenie” Europy na nowo - zdefiniowanie
europejskich interesów, aspiracji i możliwości, określenie szans i zagrożeń. Ponadto, należy już teraz przewidywać problemy
przyszłości, a nie jedynie doraźnie reagować na obecne.
W Forum 2012 wezmą udział wybitni polscy i międzynarodowi przedstawiciele nauki, kultury i polityki. Rekomendacje
Forum, wypracowane w debatach, zostaną przekazane władzom Unii Europejskiej, rządom państw członkowskich, a także
instytucjom i mediom.
Więcej informacji: http://efni.pl

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE – ELECTRONIC COMMERCE
XX KRAJOWA

„M

ŁÓDŹ-

KONFERENCJA

ROCHNA

e-GOSPODARKI

27-28.09.2012

arian Niedźwiedziński-CONSULTING” wraz z Instytutem Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Wyższą Szkołą
Informatyki i Umiejętności w Łodzi i Społeczną Akademią Umiejętności w Łodzi zapraszają na jubileuszową

XX Konferencję poświęconą Elektronicznej Gospodarce
w dniach 27-28 września 2012r. w Rochnie
pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Konferencja ma charakter naukowo-szkoleniowy i jest adresowana do obecnych i przyszłych użytkowników systemów Electronic Data Interchange (EDI) i Electronic Commerce (EC).
Program konferencji przewiduje przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie gospodarki elektronicznej (w tym mobilnej) oraz
szerokiego wykorzystania Internetu w biznesie, edukacji i administracji. Debata odbędzie się w następujących blokach tematycznych:


technologiczne aspekty gospodarki elektronicznej,



rozwój zastosowań elektronicznej gospodarki i administracji,



problemy budowania elektronicznej platformy działania biznesu i administracji,



problemy badawcze i dydaktyczne związane z platformą elektroniczną,



różnorodne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

Więcej informacji: http://www.edi-ec.pl/konferencja/
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TARGI, GIEŁDY, MISJE

W

dniach 25-26 października 2012r. w Gdańsku odbędą się

8. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Technicon Innowacje 2012.
Targi Technicon Innowacje to



platforma kontaktu na styku nauki, biznesu i przemysłu,



prezentacja osiągnięć i promocja ośrodków naukowo-badawczych i uczelni,



rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań innowacyjnych,



informacja o możliwościach i źródłach finansowania innowacji.

Zakres tematyczny Targów:



















automatyka
biotechnologia
budownictwo pasywne
doradztwo i fundusze
ekoinnowacje
elektroenergetyka
energetyka odnawialna
informatyka i telekomunikacja

innowacje w nauce i przemyśle
inżynieria morska
inżynieria utrzymania ruchu
mechatronika
napędy i sterowanie
ochrona środowiska
robotyka
wynalazki

Imprezie towarzyszą
Międzynarodowe Targi Termomodernizacji
i Termorenowacji TERMO-BUD
oraz
Pomorskie Dni Energii.
Patronat nad Targami objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Gospodarki, Marszałek Województwa
Pomorskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Urząd Patentowy RP.
Więcej informacji: http://www.technicontargi.pl/
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ZAPROSILI NAS

S

towarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Kielecki Park Technologiczny na
XXIII doroczną konferencję SOOIPP pt.

Inteligentna specjalizacja – rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
w dniach 24-26 maja 2012r. w Kielcach.
Więcej informacji: http://konferencja-sooipp.pl/2012/

Ł

ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna na uroczystą galę z okazji jubileuszu

15-lecia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
28 maja 2012r. w Łodzi.

Więcej informacji: http://www.sse.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=831:gala-15-lecia-lodzkiej-specjalnejstrefy-ekonomicznej-galeria&catid=101&Itemid=448&lang=pl

D

ziałający pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie i Polska Izba Firm
Szkoleniowych na spotkanie informacyjne na temat

Polskiej Ramy Kwalifikacji
30 maja 2012r. w Łodzi.
Więcej informacji: http://www.pifs.org.pl/aktualnosci/czytaj/5040.html

XXI

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi na uroczyste obchody

Roku Bolesława Prusa w XXI LO
15 czerwca 2012r. w Łodzi.

Więcej informacji: www.lo21.szkoly.lodz.pl

P

olska Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, działając w ramach sieci Aniołów Biznesu, na seminarium
informacyjne dla przedsiębiorców, naukowców, studentów i pomysłodawców

Jak budować skuteczny zespół? Jak przygotować biznesplan?
Jaki model biznesowy przyjąć?
zorganizowane w ramach projektu „Aktywizacja i podnoszenie
kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce”
20 czerwca 2012r. w Warszawie.
Więcej informacji : http://pkpplewiatan.pl/kalendarium/
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OFERTY KOOPERACJI

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości - ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi
w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt
i podanie numeru (ID) profilu. Jednocześnie zachęcamy do zgłoszenia własnej oferty. Formularz jest dostępny na stronie
internetowej FRP w zakładce EEN (Biuletyn FRP).

1.

20120416031

Brytyjski dostawca odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonego do
niskich temperatur w branży spożywczej poszukuje dystrybutorów.

2.

20120410027

Szwedzka firma, która opracowała
innowacyjny kosz na śmieci, poszukuje dystrybutorów w Europie. Produkt pozwala na używanie dwóch
worków na śmieci jednocześnie,
dzięki czemu nadaje się do segregowania odpadów.

3.

20120426038

Litewska firma, specjalizująca się
w sprzedaży detalicznej produktów
medycznych i ortopedycznych, takich jak wózki inwalidzkie, kule,
chodziki, ławki prysznicowe itp.,
poszukuje agentów, przedstawicieli
handlowych i dystrybutorów.

4.

20120417008

Litewska firma, specjalizująca się w
sprzedaży hurtowej produktów farmaceutycznych (kosmetyków, urządzeń medycznych, leków) oferuje
własne usługi oraz poszukuje agentów, przedstawicieli handlowych
i dystrybutorów.

5.

20120416039

Niemiecka firma z branży budowlanej, z siedzibą w Berlinie, specjalizująca się w zarządzaniu jakością
materiałów poszukuje pośredników
handlowych, podwykonawców oraz
współpracy joint-venture.

6.

20120420025

Niemiecka firma, dystrybutor austriackich produktów naturalnych,
zawierających składnik aktywny
złocienia, chroniących przed szkodnikami, insektami i owadami, poszukuje pośredników handlowych.

7.

20120418015

Niemiecka firma specjalizująca się
w systemach do przetwarzania, magazynowania i dystrybucji energii,
szczególnie w obszarze energii odnawialnej, poszukuje partnerów do
dystrybucji, joint-venture i outsourcingu.
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8.

20120417032

Niemiecki przedstawiciel handlowy
specjalizujący się w opakowaniach,
plastikowych końcówkach do opakowań typu spray, oferuje swoje
usługi dla firm poszukujących
przedstawicieli na rynku niemieckim. Firma poszukuje możliwości
franczyzy i oferuje pośrednictwo
handlowe w zakresie logistyki
i transportu.

9.

20120416001

Niemiecka firma z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu
i konstrukcji stacji fermentacji beztlenowej, biogazu, oczyszczania
biologicznego oraz fermentacji osadów ściekowych poszukuje partnerów. Firma jest zainteresowana
joint-venture i oferuje podwykonawstwo.

10.

20120411008

Niemiecka firma, producent urządzeń medycznych, poszukuje pośredników handlowych.

11.

20120411027

Czeski producent produktów ziołowych poszukuje partnerów do zaopatrywania spółki w opakowania
odpowiednie dla produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.

12.

20120402029

Czeska spółka specjalizująca się
w spawaniu, obróbce skrawaniem
i konserwacji maszyn poszukuje
partnerów produkcyjnych.

13.

20120410028

Francuska firma z branży przemysłowego uzdatniania wody przy
użyciu technologii filtracji przepływu poszukuje partnerów handlowych (przedstawicieli) dla swoich
opatentowanych
nowatorskich
urządzeń.

14.

20120410013

Francuska firma, działająca od 1951953r. spółdzielnia producentów
wina, produkująca wysokiej jakości
wina Bordeaux, poszukuje oraz
oferuje usługi pośrednictwa handlowego.
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FELIETON
Zakupy na Piotrkowskiej

W

poprzednim felietonie rozważaliśmy szanse na
”rozruszanie” łódzkiego lotniska, zwiększenie liczby pasażerów i wykorzystanie potencjału łodzian
w tej mierze, bo możliwości są spore. W tej chwili (lipiec 2012)
loty regularne odbywają się w 18 kierunkach, czarterowe w 10.
Chcielibyśmy, by te samoloty przywiozły również do Łodzi
turystów i biznesmenów z kraju i zagranicy.
Bo w Łodzi też się dużo dzieje. Przyjemnie popatrzeć na
Piotrkowską pełną ludzi. Ciepła pogoda sprzyja korzystaniu z
niezliczonych ogródków kawiarnianych i piwnych. Ulica żyje,
zwłaszcza w czasie EURO 2012 Piotrkowska tętniła życiem,
ludzie chcieli być razem i razem przeżywać piłkarskie emocje.
Widuje się trochę turystów zagranicznych, z aparatami fotograficznymi, zadzierają głowy, słusznie podziwiają piękne kamienice, wśród nich nasze smoki - nie mają sobie równych.
Jak zachęcić turystów do wizyty w Łodzi? Wśród haseł
reklamowych spotyka się zaproszenie do zakupów na Piotrkowskiej, najdłuższej handlowej ulicy w Europie. Długa to
Piotrkowska jest, 4,2 km, ale jakie zakupy można dziś tu zrobić? To hasło jak z zabytkowego folderu, z czasów, kiedy prawdziwe zakupy w Łodzi były rzeczywiście właśnie na Piotrkowskiej. Kiedy to było? Oczywiście, w czasach, gdy nie było Galerii Łódzkiej, Manufaktury, Portu i pozostałych centrów handlowych. Piotrkowska była ulicą handlową z prawdziwego zdarzenia. Tu były najlepsze sklepy, a na zakupy na Piotrkowskiej
przyjeżdżała nawet „Warszawa”. To był deptak i miejsce spotkań, szło się Piotrkowską i zawsze spotykało się znajomych,
bo na Piotrkowskiej było wszystko i wszyscy. Jak pisał Jan
Sztaudynger:

ma już legendarnego Pegaza. Ze sklepów z dawnych czasów
przetrwały nieliczne, np. tuż obok Fundacji Krokodyl, czy
sklep z zabawkami naprzeciwko Centralu. Jest za to wiele
pustych lokali, kolejne sklepy są zamykane. Czy można na to
coś poradzić?
Część kupców z Piotrkowskiej walczy, już w końcu
2010r.wystąpili z projektem GALERIA PIOTRKOWSKA nawiązującym do wspaniałych tradycji najbardziej prestiżowej
łódzkiej ulicy (http://www.galeriapiotrkowska.com/). Jak
piszą w swoim apelu: „Serce Łodzi zawsze będzie na Piotrkowskiej”.
Inicjatywie życzymy powodzenia! Czy się uda, oto jest
pytanie. Przy konkurencji ze strony wielkich centrów handlowych – słabe szanse, chyba że inicjatywę wesprze Urząd Miasta. Inaczej, jak mówią Czesi: to se ne vrati.
PS. Koniecznie trzeba wspomnieć o nowym hotelu, Holiday Inn, u zbiegu Piotrkowskiej i Radwańskiej, który, po przeciągającym się ponad miarę czasie budowy (17 lat), został
wreszcie otwarty i wygląda pięknie!
Anna Frontczak

To największą Łodzi troską,
aby Łódź całą - zmieścić na Piotrkowską.
I rzeczywiście, było na Piotrkowskiej wszystko,
Telimena, Moda Polska, Dom Dziecka, Dom Buta, również
w dzisiejszej Esplanadzie był sklep odzieżowy. Nawet Operetka, czyli dzisiejszy Teatr Muzyczny, też była na Piotrkowskiej.
Co zostało z tamtych czasów? Niewiele, nowe centra handlowe
„wyssały” sklepy i klientów. Poza gastronomią – są banki,
operatorzy sieci komórkowych, sklepy z używaną odzieżą
i „wszystko po 5zł”. Nieźle trzymają się księgarnie, chociaż nie

Foto: wikipedia.org
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BIBLIOTEKA FUNDACJI
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.
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank Pekao SA, Warszawa 2011
Raport przygotowany przez Bank Pekao SA stara się wypełnić lukę w wiedzy o sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. Sektor ten,
choć skupia ponad 99% wszystkich działających w Polsce firm, jest słabo przedstawiony w opracowaniach dotyczących polskiej
przedsiębiorczości, większość z nich dotyczy MŚP.
W dziesięciu rozdziałach tej obszernej publikacji zawarte są szczegółowe informacje na temat sytuacji gospodarczej mikro i małych
firm na tle ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Raport prezentuje dane dla firm aktywnych, faktycznie prowadzących działalność, to
jest około 1,6 mln przedsiębiorstw, mimo że w rejestrze REGON znajdowało się ponad 3,7 mln mikro- i 161,5 tys. małych firm. Co
roku obserwowany jest wzrost liczby mikro i małych firm, rok 2009 był pod tym względem wyjątkowy, gdyż w wyniku kryzysu liczba
firm wyrejestrowywanych była wyższa niż liczba firm nowo rejestrowanych.
Szczegółowe dane statystyczne zawarte są w czterech blokach tematycznych:


liczba mikro i małych firm,



zatrudnienie w mikro i małych firmach,



inwestycje mikro i małych firm,



wynik finansowy mikro i małych firm.

Średnia liczba aktywnych mikro i małych firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosiła w kraju 43,4. Najwięcej takich firm na
1000 mieszkańców było w województwie zachodniopomorskim, mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. W województwie łódzkim wskaźnik ten wyniósł 42,5.

Marek Sekieta (red.), „Łódzkie – tygiel firm logistycznych” – wieloaspektowe badania przedsiębiorstw
logistycznych aglomeracji łódzkiej. Wyniki badań, PHIN Consulting Sp. z o. o., Łódź 2012
Publikacja jest wynikiem dwuletniej pracy badawczej nad analizą trendów rozwojowych i prognozowanych zmian gospodarczych
w sektorze firm logistycznych województwa łódzkiego w ramach projektu zrealizowanego przez PHIN Consulting Sp. z o. o. i naukowców z Politechniki Łódzkiej. Jest to pierwsza tak szeroka analiza branży logistycznej przeprowadzona w regionie łódzkim, a jej
wyniki kierowane są do przedstawicieli sektora logistycznego regionu łódzkiego i do władz samorządowych wszystkich szczebli,
uczelni wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – wydawnictwo jubileuszowe, ŁSSE, Łódź 2012
Jubileuszowe wydawnictwo prezentuje efekty 15-letniej działalności ŁSSE. W tym okresie w ŁSSE zrealizowano inwestycje o wartości 9 mln zł, powstało 25 tysięcy miejsc pracy, wydano 205 zezwoleń w 44 podstrefach ŁSSE w województwie łódzkim, mazowieckim
i wielkopolskim. Główna siedziba ŁSSE znajduje się na terenie fabryki należącej w przeszłości do rodziny Grohmanów i publikacja
przedstawia również sylwetkę jednego z właścicieli, wybitnego łodzianina, Henryka Grohmana.
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