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Co dalej z euro? Stan finansów publicznych, stabilność makroekonomiczna, stabilność gospodarki
wykład Pana prof. zw. dr hab. Leszka Balcerowicza

W

dniu 13 listopada 2012r. Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości miała przyjemność gościć
Pana prof. zw. dr hab. Leszka Balcerowicza,
wybitnego ekonomistę, wicepremiera i ministra finansów w latach 1989-1991 i 1997-2000; prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 2000-2007. Podczas seminarium zorganizowanego w ramach cyklu Forum Przedsiębiorczości Pan prof. Balcerowicz wygłosił wykład zatytułowany
Co dalej z euro? Stan finansów publicznych, stabilność makroekonomiczna, stabilność gospodarki. Spotkanie moderował
Pan prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl, przewodniczący Kapituły
Forum Przedsiębiorczości.
Prof. Balcerowicz zaprezentował analizę przyczyn obecnego kryzysu w Europie i przedstawił ocenę sytuacji gospodarczej Polski z perspektywy zagranicznych ośrodków analitycznych. Podkreślił także konieczność przeprowadzenia reform
gospodarczych oraz wskazał najistotniejsze kierunki działań
naprawczych. Część swojego wystąpienia poświęcił kwestiom
związanym z ewentualnym przystąpieniem Polski do strefy
euro. Uwagę zgromadzonych na sali gości przyciągnęły propozycje Pana prof. Balcerowicza odnoszące się do potrzeby oddolnej organizacji przedsiębiorców na rzecz działań wspierających rozwój gospodarczy.
W seminarium wzięło udział ponad 100 osób, w tym
zaproszeni przedsiębiorcy, menadżerowie, przedstawiciele
sektora bankowego, instytucji państwowych i samorządowych,
kancelarii prawnych oraz szkół wyższych i instytucji naukowych. Zainteresowanie spotkaniem wyraziły także lokalne media, zarówno przedstawiciele prasy jak i telewizji. Po wykładzie
odbyła się dyskusja, podczas której Pan prof. Balcerowicz
w ciekawy i wyczerpujący sposób odpowiadał na pytania zadawane przez gości zgromadzonych w sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Podczas spotkania Pan prof. Balcerowicz zaprezentował
swoją najnowszą książkę Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów1 – autorski wybór tekstów myślicieli wolnościowych (więcej informacji na temat publikacji znajduje się
w bieżącym numerze biuletynu, w dziale BIBLIOTEKA
FUNDACJI).
AKS
1

Leszek Balcerowicz (2012). Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Poznań: Zysk i S-ka
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KONKURSY

N

agroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego dla Instytutu Technologii Bezpieczeństwa
MORATEX z Łodzi z rekomendacji Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

W dniu 7 listopada br. odbyła się wieczorna gala V Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2012. Podczas
gali wręczono Nagrody Gospodarcze Województwa Łódzkiego, wyróżnienia od 2010r. przyznawane przez Wojewodę Łódzkiego
i Marszałka Województwa Łódzkiego. Laureatem konkursu w kategorii Innowacyjność został Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX z Łodzi. Instytut otrzymał nagrodę za Nowy zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta. Kandydaturę do
odbywającego się po raz dziewiąty konkursu zgłosiła Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. W treści rekomendacji podkreślono,
iż produkt ten jest wynikiem własnych badań naukowych Instytutu. Ponadto zawiera on 100% polskiej myśli naukowo-technicznej.
Fundacja wskazała również na wysoki stopień konkurencyjności tego innowacyjnego produktu, zarówno na rynku krajowym jak
i globalnym.
AKS
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NASZE PROJEKTY
Kończymy projekt „Asystent Innowacji”

L

istopad w projekcie był miesiącem pod znakiem wydania publikacji, spotkania partnerskiego i konferencji.
Doświadczenia projektu opracowano w formie
170 stronicowej książki pod tytułem „Transfer wiedzy ze sfery
nauki do przedsiębiorstw przez asystentów innowacji. Adaptacja programu Dolnej Austrii w regionie łódzkim”. Jest to praca
zbiorowa pod redakcją dr Ewy Sadowskiej-Kowalskiej, wydana
przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, posiadająca numer ISBN. Dzieli się na dwie części. Część pierwsza zatytułowana „Transfer innowacji w teorii i w praktyce stanowi zbiór
6 rozdziałów przedstawiających tło, motywy, cele, przebieg,
rezultaty i ewaluację projektu z punktu widzenia jego polskich
i austriackich realizatorów. Dla czytelnika zainteresowanego
transferem wiedzy najciekawsze będą rozdziały IV i V przedstawiające analizę opinii uczestników projektu i ocenę wartości
naukowej przeniesionej przez asystentów innowacji do przedsiębiorstw. Przedstawiony w rozdziale II ,wyjściowy dla projektu, model austriackiego programu daje możliwość porównania z rozwiązaniami przyjętymi po adaptacji w Łódzkiem,
opisanymi w rozdziałach II i VI. Część druga opracowania „
Współpraca asystentów innowacji z przedsiębiorstwami – studia przypadków” szczegółowo prezentuje przedsiębiorstwa
i opracowane dla nich projekty innowacyjnych wdrożeń.
Według recenzenta Pana prof. dr hab. Stefana Lachiewicza
główną zaletą publikacji jest prezentacja ciekawego rozwiązania praktycznego w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, które nadaje się do zastosowania w wielu sektorach gospodarczych.
Publikację i konferencję końcową projektu objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Łódzkiego Pan
Witold Stępień.
Międzynarodowa konferencja kończąca realizację projektu odbyła się 28 listopada 2012r. Przybyli uczestnicy projektu
– asystenci innowacji i przedsiębiorcy, eksperci, reprezentanci
nauki i biznesu, przedstawiciele władz regionu łódzkiego
i współpracujących z FRP instytucji. Prelegentami byli również nasi goście ze strony partnera projektu Rządu Dolnej
Austrii – Pani Martina Ebner i Pan Hans-Christian Jäger.
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Uczestnicy konferencji otrzymali publikację i mieli możliwość bezpośrednich rozmów ze” świeżo upieczonymi” specjalistami transferu wiedzy z nauki do przedsiębiorstw – asystentami innowacji oraz przedsiębiorcami – organizatorami stażów.
Największe zainteresowanie wzbudziły prezentacje trzech dobrych praktyk współpracy firm z asystentami.
Następnego dnia trwała praca podczas spotkania partnerskiego. Zespół projektu reprezentujący Fundację i nasi
partnerzy austriaccy analizowali potencjalne możliwości kontynuacji działań zapoczątkowanych w projekcie. Sprawdzony
i dostosowany do warunków regionu model Asystenta Innowacji powinien być wykorzystany do podniesienia efektywności
wykorzystania środków unijnych w następnym okresie programowania w latach 2014 -2020.
AP
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Projekt MEDISIGNS – Język migowy w medycynie

P

rojekt dotyczy rozwoju umiejętności językowych i komunikacji osób niesłyszących, tłumaczy i pracowników
służby zdrowia. Partnerzy projektu z Cypru, Irlandii,
Polski, Szkocji i Szwecji dokonali przeglądu obecnego stanu
wiedzy o polityce i praktyce w tej dziedzinie, w formie raportów krajowych oraz zbiorczego raportu międzynarodowego.
Następnie, na podstawie przeprowadzonej analizy, stworzyli
program i materiały, które mają stanowić inspirację do refleksji w międzynarodowym wymiarze oraz do pogłębiania wiedzy
i umiejętności wszystkich zainteresowanych stron. Poniżej
wnioski z międzynarodowego raportu.

Nie ma jednolitego i jasnego zbioru oczekiwań wobec tego, jak
komunikacja powinna przebiegać w takich sytuacjach. W tym
kontekście należy spodziewać się, że zapewnienie jakości komunikacji może okazać się wysoce problematyczne.
Porównania z Ameryką Północną i Australią wskazują
cały szereg możliwych do zaadoptowania dobrych praktyk,
których wdrożenie będzie wymagało nakładów nie tylko finansowych.

Obecnie języki migowe są powszechnie uznawane, dla
potrzeb teoretycznych i praktycznych, jako w pełni ukształtowane, naturalne języki, a tłumaczenie języków migowych stało
się uznawanym zawodem.

Należy uznać, że samo zapewnienie dostępności tłumaczy
języka migowego to dopiero początek prawdziwego dostępu
osób niesłyszących do ochrony zdrowia. Aby zmaksymalizować
pozytywne skutki, przedstawiciele wszystkich kluczowych grup
(osoby głuche, pracownicy instytucji ochrony zdrowia, tłumacze języka migowego) muszą zapoznać się z założeniami koncepcji współpracy i istniejącymi, skutecznymi rozwiązaniami,
a następnie wzmocnić wspólne działania w triadzie współtworzącej skuteczną interakcję. Trwałą wysoką jakość zapewni
wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych, których modele
istnieją w innych krajach.

Tłumacze języków migowych są pośrednikami między
osobami słyszącymi i niesłyszącymi. Obejmuje to również złożone przekazywanie znaczeń pomiędzy językami, obszarami
kulturowymi i subtelnościami lingwistycznymi oraz pomiędzy
przedstawicielami społeczności języków pisanych oraz tych,
których języki nie posiadają formy pisemnej.

Promotorem MEDISIGNS jest Interesource Group
(Ireland) Limited. W skład konsorcjum MEDISIGNS wchodzą
uniwersytety z Irlandii (Centre for Deaf Studies, Trinity
College Dublin), Wielkiej Brytanii (Heriot-Watt University),
Cypru (University of Nicosia), Szwecji (Stockholm University).
Polskę reprezentuje Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Komunikacja jest najłatwiejsza tam, gdzie tłumacza
uznano za lingwistycznego partnera i aktywnego uczestnika
wspólnego kreowania znaczenia. Dobra praktyka w tłumaczeniu rzadko oznacza rolę bierną, kiedy to tłumacz staje się jedynie przekaźnikiem słów innych osób.

Projekt prowadzony jest od grudnia 2010r. w programie
Leonardo da Vinci, dofinansowanym ze środków Unii
Europejskiej.

Jeśli chodzi o tłumaczenie w kontaktach ze służbą zdrowia, sytuacja jest odmienna w różnych krajach - od minimalnego uznania potrzeby zapewnienia takiej usługi niesłyszącym
pacjentom do wyrażonego wprost uprawnienia do takiej usługi
i zapewnienia niezbędnych zasobów. W żadnym z krajów partnerskich projektu usługi te nie zaspokajają wszystkich zidentyfikowanych potrzeb, niezależnie od uznania, że ich niedostateczne zaspokojenie może prowadzić do szkodliwych dla zdrowia lub wręcz zagrażających życiu konsekwencji.

Więcej informacji o projekcie:
http://www.frp.lodz.pl/medisigns
http://www.medisignsproject.eu
MKS

Szkolenie i odpowiednie środki dla wszystkich trzech
kluczowych grup (tłumacze, pracownicy służby zdrowia i osoby
niesłyszące) są niewystarczające lub w ogóle ich nie ma.
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Nowy projekt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
„Żyj łatwiej – program aktywizacji społecznej osób starszych”
W każdy poniedziałek od 1400 do 1600 w Fundacji
udzielamy bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa spadkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

W

sierpniu 2012r. powstał Rządowy Program na
rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013. Ideą Programu jest
poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego
starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program opracowano z uwzględnieniem zachodzących w naszym kraju zmian
społecznych i demograficznych. Z danych GUS wynika, że
Polacy żyją coraz dłużej i w najbliższych latach nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności. Program kompleksowo
obejmuje potrzeby osób starszych, w szczególności w sferze
edukacyjnej.
Warto również wspomnieć, że Komisja Europejska ogłosiła Rok 2012 – Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Stąd też narodził się nasz pomysł na projekt pn. „Żyj
łatwiej – program aktywizacji społecznej osób starszych”, który odpowiada na najważniejsze potrzeby seniorów.
Przy opracowywaniu programu edukacyjno-szkoleniowego
przeprowadzono dogłębną analizę sytuacji osób starszych
w województwie łódzkim. Wskazano bariery i problemy z jakimi na co dzień mają do czynienia seniorzy. Projekt obejmuje
cykl spotkań i warsztatów z zakresu:
 Nowe technologie w komunikacji
 Jak bezpiecznie korzystać z usług banku
 Jak dbać o zdrowie swoje i swojej rodziny (profilaktyka
zdrowotna, naturo-terapia, zdrowe odżywianie)
 Wizerunek
 Budowanie przyjaznej atmosfery w rodzinie i sąsiedztwie
 Gimnastyka umysłu i twórczego myślenia
 Komunikacja werbalna i pozawerbalna
Projekt zakłada również spotkania integracyjne w muzeach i teatrze.
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Projekt realizowany jest od listopada 2012r. do 30 czerwca 2013r.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
W spotkaniach mogą wziąć udział osoby w wieku 60+,
które chcą zdobyć nową wiedzę i umiejętności z danych dziedzin oraz nawiązać nowe znajomości i miło spędzić czas.
W ramach całego programu uczestnikom zapewniamy
doświadczonych trenerów, niezbędne materiały oraz wyżywienie.
Projekt wspófinansowany jest z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej
Osób Starszych na lata 2012-2013.
ŁK

Zgłoszenia i informacje:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź,
tel. (042) 630 36 67 / faks (042) 632 90 89
www.frp.lodz.pl; e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
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Spotkanie inauguracyjne w projekcie
„INTERJOB4YOUTH: Adaptacja platformy pośrednictwa
zawodowego wspierającej międzynarodową mobilność
zawodową młodzieży”

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest polskim partnerem
w
międzynarodowym
projekcie
„INTERJOB4YOUTH: Transference of a labor exchange platform to favor the internationalization aimed at the
youth employment mobility”. Celem projektu jest adaptacja
platformy wspierającej międzynarodową mobilność młodych
osób, przy wykorzystaniu metodologii opracowanej przez Fundació Cecot Persona i Treball z Hiszpanii.

W dniach 22-23 października 2012r. w Terrassa w Hiszpanii odbyło się pierwsze spotkanie w projekcie. Zarząd
Fundacji przedstawił informacje o regionie łódzkim i systemie
kształcenia w Polsce, oraz zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami projektu. Partnerzy przedyskutowali również
kwestie organizacyjne i finansowe oraz omówili plan pracy na
2013r.
RŻ

Konsorcjum składa się z 6 partnerów pochodzących
z 5 krajów:

 Fundació Cecot Persona i Treball – lider projektu
(Terrassa, Hiszpania)

 Creainnova Consultores SL (Madryt, Hiszpania)
 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź, Polska)
 Business Development Friesland (Leeuwarden, Holandia)

 Academy of Entrepreneurship (Ateny, Grecja)
 Bułgarska Izba Budownictwa (Sofia, Bułgaria)
Aby osiągnąć cel projektu, każdy z partnerów zrealizuje
następujące zadania:

 opracowanie studium analizującego sytuację w dziedzinie pośrednictwa pracy w danym kraju;

 adaptacja metodologii dotyczącej zarządzania popytem
i podażą na rynku pracy;

 adaptacja metodologii dotyczącej działań w zakresie
rekrutacji pracowników;

 udział w opracowaniu platformy wspomagającej międzynarodową mobilność zawodową;

 promocja i upowszechnienie rezultatów.
Projekt jest realizowany ze środków programu Leonardo
da Vinci Transfer Innowacji oraz środków własnych partnerów
w okresie od października 2012r. do września 2014r.
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EU-GRAD – międzynarodowa konferencja poświęcona
mobilności absolwentów studiów w Europie

W

dniach 12-13 listopada 2012r. w Madrycie odbyło
się ostatnie spotkanie partnerskie w projekcie
„EU-GRAD - Europejski program kształcenia
podyplomowego i praktyk zawodowych dla osiągnięcia ‘pełnej
mobilności’ absolwentów studiów w UE”.
Realizacja projektu EU-GRAD zakończyła się 15 listopada
2012r. Projekt był realizowany przez konsorcjum 7 instytucji
z 5 krajów europejskich (Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji
i Polski). Jego rezultatem jest program EU-GRAD, który
w innowacyjny sposób łączy kształcenie z praktykami zawodowymi w Europie. Kilkumiesięczny staż w przedsiębiorstwie
połączony z kształceniem w formie kursów e-learningowych
oferowanych przez uczelnie europejskie ma być docelowo
finansowany w całości przez przedsiębiorstwa.
Międzynarodowa konferencja pt. „Learning & training
mobility in Europe: A proposal for total mobility of university graduates” stanowiła podsumowanie ponad dwuletniej
realizacji projektu. W konferencji uczestniczyło około 80 osób
z kilku krajów europejskich reprezentujących uczelnie wyższe,
przedsiębiorstwa i studentów.

8

Pierwsza część spotkania była poświęcona wyzwaniom
dla edukacji i nowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy w XXI wieku. Następnie partnerzy przedstawili genezę
i główne założenia projektu EU-GRAD. Uczestnicy mogli również dowiedzieć się o planowanej na lata 2013-2014 akcji pilotażowej programu. Kolejna część konferencji dotyczyła przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie mobilności i była
poświęcona nowemu programowi Erasmus for all oraz unijnej
strategii wzrostu „Europa 2020”. Więcej informacji o projekcie
można znaleźć na stronie internetowej www.eu-grad.eu.
RŻ
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Spotkanie partnerskie projektu Go4EMAS w Sofii

W

dniach 6-7 listopada 2012r. w Sofii (Bułgaria)
odbyło się kolejne spotkanie partnerskie projektu
Go4EMAS. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorstwom wypełniania zobowiązań i poprawa
efektów ich działalności środowiskowej.
W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu (Hiszpania,
Polska, Anglia, Bułgaria, Niemcy, Włochy) z liderem,
Andalusian Institute of Technology (AIT) w Sewilli
(Hiszpania).

projektu w dziedzinie dostarczenia informacji niezbędnych
przedsiębiorcom do poprawy ich działań środowiskowych,
a w następnej kolejności certyfikacji SZŚ. Ustalono również,
że program warsztatów dla MŚP branży metalowej zostanie
opracowany do marca 2013r. Wówczas zaplanowano
rozpoczęcie cyklu warsztatów dostarczających wiedzę
z zakresu SZŚ.
W toku spotkania ustalono dalsze działania w projekcie.
Cenna była również wzajemna wymiana informacji
i doświadczeń na dotychczasowym etapie działań.
Wszyscy uczestnicy spotkania wykorzystali pobyt w Sofii
do zapoznania się z historią i kulturą tego pełnego kontrastów
miasta.
EK

Spotkanie odbyło się w Bulgarian Industrial Association
(BIA) w Sofii. Uczestnicy spotkania dokonali przeglądu stanu
realizacji poszczególnych zadań projektowych. Omówiono m.
in. bazę interesariuszy projektu w 6 krajach partnerskich,
składającą się z przedsiębiorstw
branży metalowej,
usługodawców (firmy certyfikujące i konsultanci/doradcy
systemu zarządzania srodowiskowego) oraz instytucji
i urzędów nadzorujacych SZŚ (Ministerstwo Środowiska,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, WFOŚ i GW
i inne). Obecnie ważnym zadaniem jest utworzenie klubu
EMAS w każdym kraju partnerskim projektu. Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości mogła pochwalić się wymiernymi
działaniami w tym zakresie. Dnia 16.10.2012r. odbyło się
w Fundacji inauguracyjne spotkanie Klubu EMAS wraz
z wręczeniem legitymacji członkowskich przedsiębiorcom oraz
honorowym członkom.
Podczas spotkania omówiono również założenia
kampanii
informacyjno-promocyjnej
skierowanej
do
przedsiębiorstw branży metalowej. Zakłada ona m.in.
rozpowszechnienie ulotek i banerów, fora dla przedsiębiorców
w celu wymiany doświadczeń oraz rozbudowaną główną stronę
projektu z łatwym dostępem do informacji.
W następnym etapie zostanie wprowadzona w życie,
opracowana dla potrzeb projektu metodologia wdrażania SZŚ
(Systemu Zarzadzania Środowiskowego) w przedsiębiorstwach. Pozwoli ona na efektywną współpracę partnerów
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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.

Argumentacja czyli narzędzie bezwzględnych negocjatorów.
Tadeusz Kotarbiński w przedmowie do pracy Artura Schopenhauera zatytułowanej ERYSTYKA czyli sztuka prowadzenia sporów*, napisał: „przedmiotem niniejszej rozprawki są
takie chwyty, których używają w sporze ci, co za wszelką cenę
– a więc i za cenę prawdy i słuszności, poprawności wywodu –
chcą koniecznie „postawić na swoim”, zrobić tak, żeby było
uznane, że oni mają rację. Dobrze jest uprzytomnić sobie różne
możliwe fortele, aby wiedzieć na co można być narażonym
w sporze z ludźmi nierzetelnymi.”
Równocześnie pragnę przytoczyć jedną z definicji negocjacji, która wyjaśnia, że jest to proces interakcji, za pomocą
którego dwie strony (lub więcej), posiłkując się perswazją
oraz argumentacją pragną osiągnąć akceptowalne porozumienie w sprawie, co do której początkowo miały różne cele
(Allan Fowler). Interakcja to wzajemne oddziaływanie na siebie negocjujących stron przy użyciu komunikacji werbalnej
i niewerbalnej. Perswazja i perswadowanie to tłumaczenie
czegoś drugiej osobie, dowodzenie czegoś, przekonywanie
o czymś lub do czegoś. I wreszcie argumentacja to dowodzenie
za pomocą argumentów, uzasadnianie, motywowanie. Temu
ostatniemu zagadnieniu jest poświęcony poniższy tekst.
Oto przykłady argumentacji, których manipulacyjny charakter jest bardzo rozpoznawalny, a niestety jest z lubością
stosowany przez duże grono negocjatorów.

 Argumentum ad absurdum – argument odwołujący się do absurdu, prowadzący do absurdu. Na przykład: kupujący po wynegocjowaniu określonej ceny
produktu, pyta „niewinnie”: „a gdybym kupił o 10%
więcej tego produktu – to jaka byłaby cena”? Po jej
usłyszeniu pyta: „a gdybym zdecydował się na jeszcze
20%”? Wkrótce taka dyskusja prowadzi do absurdalne-

go wniosku, że w którymś momencie sprzedający powinien dopłacić do sprzedawanego produktu.

 Argumentum ad amicitiam – argument odwołujący
się do przyjaźni łączącej osobę proszącą z proszonym,
nakłanianie do zrobienia czegoś w imię przyjaźni. Przykładowo: „Przecież pracowaliśmy wspólnie w tej firmie
tyle lat i nie mieliśmy ze sobą żadnych problemów.
Teraz ty jesteś tutaj naczelnym szefem, a ja założyłem
mała firmę i zaczynam działać na własny rachunek.
Mógłbyś przecież w imię przyjaźni dać mi łagodniejsze
warunki płatności, niż te, których zażądał ode mnie
twój szef finansów, kiedy z nim rozmawiałem przed
godziną”.

 Argumentum ad auditores – argument skierowany
do słuchaczy. Przykładowo: kiedy negocjacje prowadzone są w obecności „audytorium” (członkowie zarządu,
grupa wspólników, związki zawodowe itp.) wówczas
argumenty mogą być przedstawiane w taki sposób, aby
pozyskać aprobatę audytorium do swojego stanowiska
i do wywarcia w ten sposób presji na oponencie.

 Argumentum ad baculum (argumentum baculinum) – argument odwołujący się do kija (argument
kijowy). Argument groźby użycia przemocy w celu wymuszenia określonych działań lub zaniechania nie jest
– na szczęście – zbyt często stosowany w handlu międzynarodowym, ale przypadki takie nie są odosobnione. Wspomnijmy choćby takie sytuacje, jak: groźby
organizacji terrorystycznych, ultymatywne żądania
wpłacenia haraczu, groźby zniszczenia budynku firmy,
podpalenia magazynów, porwania członków rodziny,
zerwanie wszelkich kontraktów i kontaktów jeśli pewne
żądania nie zostaną spełnione itp.

* Artur Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 1986.
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 Argumentum ad consequentiam – argument odwołujący się do następstw niekorzystnych, przykrych
i nie do zaakceptowania w przypadku odrzucenia propozycji.

 Argumentum ad crumenam – argument do worka,
do kieszeni. Jest to propozycja przekupstwa, zjednania
sobie przychylności drugiej strony przez podarunek,
łapówkę czy zaoferowanie innych korzyści materialnych. Negocjatorzy często bywają narażeni na te
„argumenty”.

 Argumentum ad hominem – argument skierowany
do człowieka, podobnie: argumentum ad personam. Są to argumenty mające na celu osłabienie lub
zwalczenie argumentacji drugiej strony poprzez wskazanie cech tej osoby, niekoniecznie w dobrym świetle.
Argumentum ad personam czyli wymierzony bezpośrednio w osobę oceniany jest jako jeden z najgorszych
sposobów prowadzenia negocjacji. Artur Schopenhauer, który w swej pracy wymienia wiele sposobów nieuczciwego argumentowania poczynając od najprostszego, jakim jest wyciągnięcie z twierdzenia wniosku absurdalnego, określa sposób ostatni (właśnie trzydziesty
ósmy), jako „atakowanie przeciwnika w sposób osobisty, obraźliwy i grubiański. Polega to na tym, że mając
już i tak sprawę przegraną, porzuca się przedmiot sporu
i zamiast tego atakuje się osobę przeciwnika w jakikolwiek bądź sposób.” Nie ma potrzeby wymieniać przykładów takich obraźliwych określeń, ale życie codzienne, w tym również negocjacje stwarzają wiele okazji do
obrażania kogoś i bycia obrażanym. Potrzeba zwykłej
przyzwoitości aby nie skorzystać tej formy argumentacji.

 Argumentum ad ignorantiam – argument odwołujący się do niewiedzy. Negocjator stosujący ten argument wykorzystuje niewiedzę drugiej strony i żąda spełnienia wymogów w oparciu o fałszywe informacje, które
przedstawia jako prawdziwe, a o których wie, że takimi
nie są.

 Argumentum ad misericordiam – argument
odwołujący się do litości i współczucia. Celem tej argumentacji w negocjacjach jest powodowanie, aby druga
strona podjęła decyzję pod wpływem litości czy współczucia. Przykładowo: „Od Pańskiej decyzji zależy los
blisko stu dwudziestu rodzin pracujących w tej fabryce.
Zgoda na ceny, które Pan podał oznaczać będzie trud-

ności ze zbytem naszych produktów i konieczność radykalnego ograniczenia zatrudnienia.”

 Argumentum ad passiones – argument odwołujący
się do namiętności, perswazyjne wykorzystywanie namiętności i inklinacji słuchacza, czy słuchaczy. Powoływanie się nie na prawdę i słuszność, lecz na to, co słuchacz najprawdopodobniej zaakceptuje z racji swoich
uprzedzeń, pragnień, skłonności i przyjmowanych postaw.

 Argumentum ad populum – argument dostosowany do upodobań tłumu, argumenty demagogiczne, obliczone na pozyskanie tłumu, powoływanie się na stereotypy, które najłatwiej trafiają do tłumu. Typowe przykłady stosowania tej argumentacji to polityka, reklama,
agitacja.

 Argumentum ad rem – argument odwołujący się do
rzeczy, rzeczowy, merytoryczny, argument, którego
przesłanki są obiektywnie prawdziwe.

 Argumentum ad reverentiam – argument odwołujący się do szacunku, respektu. Ten argument wykorzystuje szacunek i respekt jakim ktoś obdarza jakieś inne
osoby o wysokim autorytecie, osoby dzierżące władzę,
sławy z różnych dziedzin życia itp. Podobnie działa
fortel nazywany argumentum ad verecundiam, czyli
argument odwołujący się do nieśmiałości, bojaźni, respektu pochodzącego z czci i uszanowania wobec ludzi,
których imię opinia ogółu otacza szacunkiem i uwielbieniem.

 Argumentum ad ridiculum – argument odwołujący
się do śmieszności, wyśmiewanie poglądów przeciwnika albo jego osoby w związku z bronionymi przez niego
poglądami.

 Argumentum ad superbiam – argument odwołujący się do dumy, pychy i próżności. Podobnie jak Argumentum ad vanitatem – argument odwołujący się do
pychy i próżności. Negocjatorzy manipulujący tymi
argumentami wykorzystują szanse osłabienia krytycyzmu rozmówcy poprzez schlebianie mu, dawania mu do
zrozumienia, że podzielenie naszego punktu widzenia
na daną sprawę będzie świadczyć o wysokiej inteligencji, wyrobieniu i rozsądku.

Autor: dr Maciej Stalmaszczyk
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ZAPROSILI NAS

R

e-Act Fashion i partnerzy na

Galę Finałową Re-Act Fashion 2012
pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi
12 października 2012r.
Centrum konferencyjno – Wystawiennicze MTŁ w Łodzi

W programie :
pokaz kolumbijskiego Projektanta Ricardo Ramosa, pokaz Odpowiedzialnej Mody – Zielona Nitka, pokazy Finalistów Re-Act
Competition 2012, pokaz słowackiej Projektantki Andrei Pojezdalowej.

C

entrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, na konferencję:

Otwórzmy rynek pracy dla niepełnosprawnych !
23 października 2012r. w Łodzi

Wydarzenie było skierowane do instytucji, organizacji pozarządowych i pracodawców, którzy współpracują na co dzień z osobami niepełnosprawnymi lub planują zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematem
konferencji.
Więcej informacji: http://www.fpmiinr.org.pl

U

rząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. Przedsiębiorczości na

I Międzynarodowy Kongres Bioekonomii
9 listopada 2012r. w Łodzi

Poza głównym programem Kongresu obejmującym wystąpienia przedstawicieli m.in. Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego, znaczących ośrodków akademickich i naukowych poruszono wiele interesujących tematów przewidzianych do dyskusji
panelowych.
Więcej informacji : http://www.bioekonomia.lodzkie.pl

J

an Szomburg Inicjator i Organizator Kongresu Obywatelskiego, prezes zarządu Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową na

VII Kongres Obywatelski
10 listopada 2012 w Warszawie

W sobotnim spotkaniu na Politechnice Warszawskiej, tym razem było rekordowo dużo osób (ok. 1300) a jednocześnie zdecydowanie więcej niż w ubiegłych latach uczestniczyło ludzi młodych – co szczególnie podkreślają organizatorzy.
Więcej informacji: http://www.kongresobywatelski.pl
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N

owoczesna Firma S.A. na

XVI Międzynarodową Konferencję Kadry & Expo
12-14 listopada 2012r.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych problematyce zasobów ludzkich w tej części Europy. W programie
zaplanowano ponad 70 wystąpień podzielonych na 16 ścieżek tematycznych z udziałem blisko 100 prelegentów, w tym kilkunastu zagranicznych z Europy i USA. Wystąpienia plenarne i warsztaty dotyczyły takich zagadnień jak szkolenia i rozwój pracowników, strategie motywowania i karania, budowanie osobistej marki, coaching. Odbyły się również prezentacje najlepszych praktyk w dziedzinie HR firm działających na polskim rynku.
Więcej informacji: www.kongreskadry.pl.

C

entrum Informacji o Euro (CIE) Narodowego Banku Polskiego na panel dyskusyjny Prof. Marka Belki – Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Zagrożenia integracji europejskiej w świetle kryzysu strefy euro
16 listopada 2012 w Łodzi
Więcej informacji : http: //www.nbp.pl/cie

Z

arząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
na sesję naukową poświęconą prezentacji wyników badań projektów badawczych
Prezydenta Miasta Łodzi realizowanych w latach 2011-2012
21 listopada 2012 w Łodzi

W części pierwszej obrad zaprezentowano wyniki badań projektu „Nauka łódzka na tle nauki w Polsce i w Europie.
Konkurencyjność Łodzi jako ośrodka naukowego”.
W części drugiej przedstawiono wyniki badań projektu „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym.”
Więcej informacji : www.ltn.lodz.pl

Z

wiązek Polskich Artystów Plastyków na wystawę prac Sylwestra Piędziejewskiego - malarz, rysownik, ur. w Gostyninie.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa, adiunkt I stopnia - w Pracowni Technologii
i Technik Malarstwa Ściennego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Wykonuje także wiele działań z zakresu
realizacji malarstwa ściennego oraz rekonstrukcji polichromii.

Dokądkolwiek idę…..
27 listopada 2012 w Łodzi
Więcej informacji: http//www.galeria-na-piętrze-zpap-m3003

Z

wiązek Rzemiosła Polskiego oraz współorganizatorzy na konferencję

Wpływ szarej strefy na równowagę gospodarczą na rynku
29 listopada 2012 w Łodzi

Więcej informacji : http://www.izbarzem.eu
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INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Innovation Union Competitiveness Report 2011

W

2010r. Unia Europejska opracowała strategię pt.
„Europa 2020”, stanowiącą odpowiedź na słabnącą rolę unijnej gospodarki w świecie. Zasadniczym
elementem strategii jest projekt przewodni „Unia innowacji”,
który ma za zadanie podniesienie innowacyjności państw UE.
Jako jeden z elementów monitorowania rezultatów tego projektu, Komisja Europejska opracowała i wydała szczegółowy
raport dotyczący innowacyjności w Unii Europejskiej –
Innovation Union Competitiveness Report 2011. Raport ten
zawiera przekrojową analizę różnych obszarów związanych
z badaniami i rozwojem, zasobami ludzkimi, finansowaniem
badań naukowych oraz polityką wspierania innowacji. Ostatnia część zawiera analizę sektora B+R w poszczególnych krajach członkowskich UE.

W części raportu dotyczącej Polski podkreśla się niskie,
w porównaniu z innymi krajami europejskimi, wydatki na
badania i rozwój, które w 2009r. wyniosły 0.68% PKB (średnia
UE to 2%). Skutkuje to niższymi wskaźnikami dla naszego
kraju w stosunku do średniej unijnej takich jak liczba przyznanych patentów, liczba doktorantów, wydatki przedsiębiorstw
na działalność badawczo-rozwojową. Warto podkreślić, że
w celu zminimalizowania tej luki polskie władze chcą zwiększyć udział wydatków publicznych w sektorze B+R do 1,7%
w 2020r.
Raport w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/
index_en.cfm?section=competitiveness-report&year=2011

Komisja Europejska proponuje kontynuację inicjatywy
Europejskiej Stolicy Kultury po 2019r.

K

omisja Europejska przyjęła propozycję w sprawie kontynuacji inicjatywy „Europejska Stolica Kultury”. Obecny porządek
wyboru kandydatów kończy się w 2019r., nowa propozycja ustala kolejność, w jakiej państwa członkowskie będą mogły
przedstawiać miasta kandydujące do tego tytułu aż do 2033r. Obecnie dwa państwa członkowskie dzielą tytuł między siebie każdego roku, proponuje się wprowadzenie możliwości nominowania Europejskiej Stolicy Kultury co trzy lata przez państwa
kandydujące lub potencjalnie kandydujące. Propozycja zostanie przedyskutowana przez Parlament Europejski i Radę Europejską,
które podejmą decyzję w tej sprawie do końca 2013r.

LHDI – pierwszy w Europie wskaźnik rozwoju społecznego
na poziomie lokalnym

E

ksperci z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wraz z Głównym Urzędem Statystycznym i Szkołą Główną Handlową
w Warszawie opracowują pierwszy w Europie wskaźnik badający rozwój społeczny na poziomie lokalnym. W dniu 7 września 2012r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Jest to projekt unikatowy w skali europejskiej, któremu z dużym zainteresowaniem przyglądają się inne kraje. Potrzeba jego opracowania wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na dane statystyczne wykorzystywane do programowania i monitorowania polityki rozwoju regionalnego.
Wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI) ocenia kraje na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie”, „wiedza” i „dostatni standard życia” i jest wykorzystywany w raportach przez Agendę ONZ ds. Rozwoju UNDP.
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INFORMACJE Z ŁODZI
Stypendia naukowe L`Oreal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu
ds. UNESCO przyznane 5 wyjątkowym kobietom.

K

ażdego roku 5 wybitnych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L`Oreal Polska. Stypendystki
podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie
m.in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program
L`Oreal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić
do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

Tym bardziej miło nam poinformować, że jedną z laureatek stypendium doktoranckiego w 2012r. z dziedziny biochemii została Pani Joanna Malinowska z Łodzi z Katedry
Biochemii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, za pracę na
temat: „Zaburzenia hemostazy w hiperhomocysteinemii”.

Na liście stypendystek jest już pięćdziesiąt pięć kobiet.
Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach,
Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu,
Warszawie i Wrocławiu.
Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał
się wzorem dla innych krajów. Stypendystki L`Oreal –
UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, będąc
doskonałym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.
Foto: http://www.loreal.pl

„Aktywni 50+ Daj się zaskoczyć”

t

o kampania społeczno informacyjna realizowana przez
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, poświęcona aktywizacji osób w wieku 50+. Głównym celem
kampanii, realizowanej przez cały 2012 rok, jest zwrócenie
uwagi na sytuację osób w wieku 50+ w sferach edukacyjnej,
kulturalnej, zdrowotnej, społecznej i rynku pracy, poinformowanie o działaniach na rzecz tych osób oraz zaprezentowanie
sukcesów tej grupy wiekowej.

W dniu 7 grudnia 2012 r. odbędzie się w Łodzi uroczysta
Gala kończąca kampanię promocyjno – informacyjną
„Aktywni 50+ Daj się zaskoczyć”, na którą zapraszają Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.
Więcej informacji : www.lodzkie50plus.pl

Kampanię objął patronatem honorowym Pan Władysław
Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz
Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego.
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WIADOMOŚCI Z KPK

PROGRAM RAMOWY UE
Informacja dot. konkursu „Działania na rzecz
MŚP”

III. Informacja na temat konkursów 7. PR – aktualizacja

Komisja Europejska podała informację na temat wniosków,
które wpłynęły na ostatni konkurs „Działania na rzecz
MŚP” (FP7-SME-2013):

Krajowy Punkty Kontaktowy aktualizował tabelę z informacjami na temat konkursów 7. Programu Ramowego (aktualizacja
z dnia 7.11.2012r.)

I.







liczba złożonych wniosków: 1.387,
liczba wniosków na projekty typu „Badania na rzecz MŚP”:
1.082,
liczba wniosków w konkursie dla izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP: 202,
liczba wniosków na działania demonstracyjne: 94,
liczba wniosków na projekty typu CSA (Coordination and
Support Actions): 9.

W stosunku do konkursu w roku ubiegłym liczba złożonych
wniosków w poszczególnych kategoriach wzrosła od dwudziestu do ponad 140%.
II. Raport dotyczący udziału MŚP w 7. Programie
Ramowym
Komisja Europejska opublikowała
dziewiąty raport nt. uczestnictwa
małych i średnich firm w projektach
7. Programu Ramowego.
Raport dotyczy okresu styczeń 2007r.
- wrzesień 2012r. W tym czasie 16 tys.
MŚP uczestniczyło w różnych programach szczegółowych 7.Programu
Ramowego, głównie w Programie
szczegółowym Współpraca (ponad
11 tys. MŚP). Zakładany przez Parlament Europejski i Radę 15% próg udziału finansowego MŚP
w Programie Współpraca został przekroczony – wyniósł 16,3%
(2,9 mld euro).
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/
sme_participaton_in_fp7_oct_2012.pdf#view=fit&pagemod
e=none
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http://www.kpk.gov.pl/index.html
IV. Konkurs ERA-CAPS na międzynarodowe projekty
badawcze w zakresie biologii molekularnej roślin
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie biologii molekularnej roślin.
Temat konkursu: Expanding the European Research Area in
Molecular Plant Sciences.
Planowany okres realizacji projektów to 3 lata.
Konsorcjum projektu musi się składać z co najmniej 3 partnerów z trzech różnych krajów, przynajmniej dwóch musi być
partnerami ERA-CAPS. Nie ma limitu ograniczającego liczbę
partnerów, ale projekt musi wykazać możliwość sprawnego
zarządzania i wykonania projektu.
Warunki udziału przedsiębiorstw w projektach są różne, uzależnione od uregulowań w poszczególnych krajach i z tego powodu udział przedsiębiorstw w konsorcjum nie ma wpływu na
ocenę projektu. W Polsce uprawnione do udziału są firmy mające status centrum badawczo-rozwojowego lub prowadzące
badania naukowe w innych formach, posiadające osobowość
prawną i zarejestrowane w Polsce.
Budżet na finansowanie udziału polskich podmiotów: 1,5 mln
euro.
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Konkurs jest jednoetapowy. Wnioski należy składać w języku
angielskim, drogą elektroniczną poprzez system Elan

VI. Przewodnik
&Innovation

https://elan.dfg.de/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi.

Komisja Europejska opublikowała przewodnik, adresowany do
konsorcjów realizujących projekty w 7. Programie Ramowym.
Zawiera informacje dotyczące wymagań, przykłady najlepszych rozwiązań rozpowszechniania rezultatów projektu oraz
wskazówki dotyczące budowania strategii komunikacji.

Termin upływa 15 lutego 2013r. o godz.17.
Więcej informacji:
http://www.eracaps.org/joint-calls/era-caps-calls
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Communicating

EU

e-mail: edyta.roman@ncbr.gov.pl, tel. 22 24 42 858

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/
communicating-research_en.pdf

V.

VII. Nowa publikacja KPK

Oferty stypendialne dla naukowców i doktorantów

Krajowy Punkt Kontaktowy publikuje listę ofert stypendialnych Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess:

Research

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 337
zakończonych konkursach: http://www.kpk.gov.pl/pliki/
plik.html?id=12451
Wydanie 1.0, Warszawa, październik/listopad 2012 r.

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?
id=10517

VIII.Granty Europejskie

EURAXESS Services jest kontynuacją europejskiej sieci ERAMORE, utworzonej w 2004r. z inicjatywy Komisji Europejskiej
oraz państw członkowskich. Sieć liczy ponad 200 centrów
w 38 krajach europejskich, które wspierają międzynarodową
mobilność naukowców. Dostarczają informacje i ułatwiają
naukowcom i ich rodzinom przenoszenie się i zamieszkanie za
granicą (pomagając np. w sprawach wizowych, pozwolenia na
pracę, ubezpieczenia, podatków, zakwaterowania, nauki języka
czy opieki nad dziećmi). W Polsce sieć EURAXESS koordynuje
Centrum Informacji dla Naukowców w KPK.

- numer 10 (126) Grudzień 2012
http://www.grantyeuropejskie.pl

Źródło:
http://www.kpk.gov.pl
http://ec.europa.eu
http://www.euraxess.pl
http://www.eracaps.org
http://ncbir.pl

Więcej informacji: http://www.euraxess.pl

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 .
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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 dziale projektu EEN w zakładce Współpraca międzynarodowa - Baza ofert współpracy
międzynarodowej (BCD)

1.

20120609001

Rosyjska firma specjalizująca się
w rozwoju i produkcji nowego typu
sprzętu medycznego opartego na
unikalnym źródle długofalowego
promieniowania podczerwonego
i terahercowego, poszukuje przedstawi-cieli handlowych. Wraz ze
współpracą handlową firma oferuje
badania i rozwój technologiczny
z zakresu ochrony odgromowej.

7.

20120814003

Słoweńska firma specjalizująca się
w produkcji mebli oraz w budowaniu i wynajmie obiektów o przeznaczeniu biznesowym poszukuje długofalowej współpracy w zakresie
pośrednictwa handlowego
(przedstawicielstwo, dystrybucja
itp.), oferuje franszyzę, transport,
logistykę oraz joint venture.

2.

20120607001

Rosyjska firma, specjalizująca się
w produkcji preparatów farmaceutycznych, poszukuje dystrybutorów.

8.

20120806025

3.

20120809026

Włoska firma z branży tekstylnej,
szyjąca odzież i akcesoria poszukuje
agentów/dystrybutorów. W grę
wchodzi również licencja marki.

Francuska firma specjalizująca się
w produkcji karmy i akcesoriów dla
zwierząt poszukuje podwykonawcy
dla nowej linii drewnianych zabawek dla zwierząt i ptaków.

9.

20120802036

Francuska firma specjalizująca się
w rozwijaniu wydajnych i innowacyj
-nych systemów zarządzania ERP
(Enterprise Resource Planning),
poszukuje partnerów do wdrożenia
i rozwoju rozwiązań na rynkach
zagranicznych. Firma poszukuje
usług pośrednictwa handlowego,
joint venture jest też możliwe.

10. 20120809011

Szwedzka firma handlująca farbami, systemami powłok, środkami
antyadhezyjnymi, powłokami do
oklein meblowych, szuka nowych
produktów i dostawców chemikaliów.

11. 20120706029

Firma z południowo-wschodniej
Szwecji wytwarzająca tace, poszukuje podwykonawcy antypoślizgowego pokrycia powierzchni,
a także melaminowych elementów
i dekoracji dla swoich tac.

12. 20120705038

Szwedzka firma dostarcza wysokiej
jakości platformy telematyczne do
zbierania, przetwarzania i przedstawiania danych z urządzeń. Firma
poszukuje dystrybutorów.

4.

20120801016

Włoska firma specjalizuje się w produkcji i handlu oliwą z oliwek extra
virgin tłoczonej na zimno. Firma
poszukuje pośredników handlowych, głównie dystrybutorów
i współpracy opartej na joint ventu-

5.

20120801015

Włoska firma specjalizująca się
w zarządzaniu patentami technologicz-nymi i markami poszukuje
partnerów do joint-venture w celu
produkcji gładzi, klejów, farb otrzymanych z pozostałości otrzymanej
przez zagęszczenie węglanu wapnia.
Firma oferuje również franszyzę
i poszukuje pośredników handlowych do dystrybucji produktu final-

6.
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20120802002

Duńska firma opracowała dodatek
mineralny do produkcji biogazu,
który zwiększa produkcję gazu
i powoduje, ze podłoże jest bardziej
homogeniczne. Firma poszukuje
biogazowni, hurtowni rolniczych
zainteresowanych dystrybucją produktu. Na życzenie firma dostarczy
próbki produktu.
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BIBLIOTEKA
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do korzystania z biblioteki i czytelni w siedzibie
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Piotrkowskiej 86. Do Państwa dyspozycji oddajemy
bogaty księgozbiór specjalistycznej literatury polskiej i obcojęzycznej z dziedziny ekonomii, zarządzania i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Bezpośredni dostęp do
katalogu komputerowego umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie.
Magdalena Wójcik [red.] i Dariusz Wojtczak [red.prowadz.],
Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Poznań 2012

Praca zbiorowa (red.) Przemysława Filara i Pawła Kubickiego,
Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012

Polecamy Państwu najnowszą książkę, która powstała dzięki
staraniom Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Celem publikacji jest przeanalizowanie najważniejszych aspektów
miejskiej rzeczywistości oraz nakreślenie kierunków zmian koniecznych dla ich zrównoważonego rozwoju. Autorzy charakteryzują problematykę demokracji oraz opisują narzędzia służące do
jej rozwijania. Skupiają także uwagę na roli transportu miejskiego
oraz kultury w procesie rozwoju miast, a także kształtowaniu się
lokalnych społeczności. Przedmiotem analizy ekspertów są również skutki braku polityki miejskiej w Polsce oraz propozycje rozwiązań przeciwdziałających nieprzemyślanej polityce mieszkaniowej.

Znajdują się w niej teksty najlepszych myślicieli
wolnościowych wybrane i opatrzone wstępem przez prof.
Leszka Balcerowicza.
„Odpowiedzią na antywolnościowe
presje, które występują w demokracji,
nie jest oczywiście odejście od demokracji i związanych z nią obywatelskich
swobód, lecz obrona zagrożonych wolności w ramach demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to stałych systematycznych i profesjonalnych
działań, bo antywolnościowe presje
nigdy nie ustaną. A zatem walka o wolność nigdy się nie skończy - chyba że
pozwolimy sobie tę wolność odebrać.
Obrona zagrożonych swobód jest
w Polsce nadal zbyt słaba. Nie wszyscy
rozumieją, że owa erozja wynika z presji
rozmaitych grup (nie tylko związanych z państwem) i aby ją powstrzymać trzeba tworzyć silniejszą obywatelską przeciwwagę.
Obronę wolności ogranicza też ogromne myślowe zamieszanie,
związane z podstawowymi pojęciami, takimi jak państwo, prawa,
własność, sprawiedliwość - i sama wolność. Teraz zamęt dezorganizuje myślenie, a przez to - działanie.
W niniejszej antologii zgromadziłem kilkadziesiąt znakomitych,
w mojej opinii, tekstów na powyższe tematy, w tym prace, które
należą do klasyki klasycznego liberalizmu. Mam nadzieję, że ta
książka (wraz z tym wstępem) pomoże zmniejszyć wspomniany
myślowy zamęt i wzmocni obronę zagrożonych wolności w naszym
kraju.” (ze Wstępu, str. 9 i 10).

Praca zbiorowa pod red. Aleksandry Kaniewskiej i Tomasza
Mincera, Instytut Idei – a teraz Europa Środkowa,
Instytut Obywatelski, Warszawa 2012
Przedstawiamy premierowe wydanie kwartalnika, w którym autorzy poszukują odpowiedzi na ważne pytania dotyczące naszego –
polskiego, europejskiego i globalnego – życia społeczno – politycznego. Swoje rozważania rozpoczynają od zastanowienia się nad
sobą, czyli nad Europą Środkową oraz jaką rolę w regionie odgrywa Polska i co zostało z dawnej środkowoeuropejskiej solidarności,
w ramach której wchodziliśmy do struktur NATO i Unii Europejskiej. W kilkunastu analizach, komentarzach i rozmowach o polityce, ekonomii i kulturze podjęto próbę zdefiniowania na nowo pojęcia „Europa Środkowa”.

Maria Guzowska-Wójcik, Marianna Zaremba i Jacek Zawadzki
(red.), Angielsko – polski słownik terminów z zakresu
dokumentacji i informacji patentowej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
Słownik zawiera alfabetyczny wykaz angielskich terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej w polskiej wersji językowej. Powstał w oparciu o wskazania specjalistów zajmujących się
tematyką ochrony własności przemysłowej. Słownik zawiera zwroty i wyrażenia najczęściej pojawiające się w dokumentach i publikacjach oraz terminy najbardziej istotne w informacji patentowej.

Prosimy o nowe wydanie w wersji rozszerzonej !
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BIBLIOTEKA
Polecamy Państwa uwadze publikację pt. „Polska Innowacyjna. Projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka” Atlas fotograficzny II edycja, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, w której
zaprezentowano projekty z 16 województw, w tym dwa z województwa łódzkiego:
I. Budownictwo pod lupą.
Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych
i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju.
Projektodawcą jest Politechnika Łódzka (poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych) okres realizacji od 1 stycznia 2010r do 31 marca 2014r. W skład zespołu projektowego wchodzi 8 szkół wyższych
i 2 jednostki naukowo – badawcze, które w ramach przedsięwzięcia opracowały 46 tematów badawczych, zgrupowanych
w 8 pakietów tematycznych. Tematyka badań ukierunkowana jest na zastosowania praktyczne w takich dziedzinach, jak
np. recykling materiałów budowlanych, oszczędność energii w budownictwie, kształtowanie infrastruktury transportowej
czy nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Projekt obejmuje także organizację konferencji naukowych,
które mają służyć nie tylko wymianie doświadczeń, ale też promocji projektu i upowszechnianiu jego rezultatów. Materiały
konferencyjne dostępne są na stronie internetowej www.bais.p.lodz.pl/POIG.

II. Wirtualny symulator.
Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji
zagrożeń w ruchu drogowym.
Projektodawcą jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. hab. Jerzego Nofera (poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe)
okres realizacji od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2013r.
W ramach projektu, we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, zbudowano nowoczesny, wysokiej klasy
symulator jazdy. Urządzenie wyposażone jest w aparaturę medyczną rejestrującą wszystkie parametry psychofizjologiczne
badanego kierowcy oraz zmiany koncentracji uwagi czy poziomu stresu i zmęczenia.
Symulator zostanie udostępniony przede wszystkim kierowcom zawodowym, jednak możliwe będzie także przeprowadzenie badań u amatorów. Wdrożenie innowacyjnych procedur ma z założenia zwiększyć skuteczność doskonalenia techniki
jazdy i tym samym zminimalizować liczbę wypadków na drogach.

Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do piątku w godz.:
10.30 – 12.00 i 14.00 – 15.30
Szczegółowe informacje:
tel. 42 630-36-67, fax 42 632-90-89
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
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