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C

zęsto w praktyce gospodarczej słyszymy o
sprzedaży udziałów w spółce jawnej, partnerskiej oraz w innych spółkach osobowych, a nawet w spółce cywilnej. Jest to
nieporozumienie wynikające nie tylko z nieznajomości podstawowej terminologii. Nie chodzi bowiem o
samo nazewnictwo. W spółkach osobowych zmiana
wspólnika pociąga bowiem za sobą zupełnie inne
skutki, niż w spółkach kapitałowych (sprzedaż udziałów możliwa jest tylko w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jako
jedynej, w której są udziały). Inne są czynniki warunkujące
taki zabieg, inne są również jego skutki. W tym miejscu skupię
się na zmianie podmiotowej w handlowych spółkach osobowych, pominę natomiast zupełnie spółkę cywilną, która nie
jest osobnym podmiotem prawa, a jedynie umową wspólników. Już na wstępie zaznaczyć należy, że zasadą jest niezmienność składu osobowego wspólników spółek osobowych.
W związku z tym dokonanie takiej zmiany obwarowane jest
szeregiem przesłanek.
Zmiana wspólnika może się dokonać zasadniczo na trzy
sposoby. Pierwszym (raczej niezamierzonym) jest śmierć
wspólnika i wstąpienie w jego miejsce osób po nim dziedziczących. Drugim sposobem jest wystąpienie wspólnika ze spółki
poprzedzające wstąpienie do niej nowego wspólnika. W takiej
sytuacji potrzebne będzie dokonanie rozliczenia z byłym
wspólnikiem i wniesienie wkładu przez nowego wspólnika.
Trzecim sposobem, który zostanie tu przedstawiony jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę.
Tą inną osobą może być zarówno inny wspólnik, jak i osoba
spoza grona wspólników. Przyjmuje się, że nie jest dopuszczalne przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na samą
spółkę, która w ten sposób miałaby się stać swoim wspólnikiem. Z kolei zawarcie umowy skutkującej pozostaniem
w spółce tylko jednego wspólnika doprowadzi do otwarcia likwidacji tej spółki.
Zmiana składu osobowego, poza wstąpieniem spadkobierców zmarłego wspólnika, wymaga zmiany umowy spółki.
Jest to podstawowe przeciwieństwo w porównaniu do tego
rodzaju zmian na gruncie spółek kapitałowych.

2

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika uregulowane zostało w art. 10 kodeksu spółek
handlowych. Podstawową przesłanką jest uprzednie
przewidzenie takiej możliwości w umowie spółki.
Jeżeli umowa spółki takiej możliwości nie przewiduje, należy ją zmienić przed dokonaniem zmiany
wspólnika.
Jeżeli umowa spółki jedynie dopuszcza taką
możliwość, nie precyzując trybu jej dokonania, wymagana
będzie również zgoda wszystkich pozostałych wspólników.
Oznacza to, że umowa może zarówno wyłączać obowiązek
udzielenia takiej zgody bądź też wprowadzić inne przesłanki,
jak wymóg zgody określonej części wspólników, konkretnego
wspólnika, osoby trzeciej lub też uzależnić od innego czynnika.
Umowa może również uniezależnić możliwość przeniesienia
ogółu praw i obowiązków od jakiegokolwiek zdarzenia i wprowadzić w ty zakresie pełną swobodę. Musi to jednak być
w umowie spółki jasno określone.
Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgoda wszystkich pozostałych wspólników wyrażona winna być na piśmie.
Nie oznacza to jednak, że niedochowanie tej formy pociągnie
za sobą nieważność tej czynności prawnej, bowiem zaistnieją
jedynie ograniczenia dla celów dowodowych, o których mowa
w art. 74 kodeksu cywilnego.
Co ważne, przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika (zwanych również udziałem w spółce – lecz nie udziałami
w spółce) nie wymaga formy aktu notarialnego ze względu na
okoliczność, że spółka jest właścicielem nieruchomości. Nie
jest to bowiem przeniesienie uprawnień do poszczególnych
składników majątku spółki, a jedynie uczestnictwa w spółce,
jako takiej.
Powstaje jednak pytanie, w jakiej formie powinno być
dokonane zbycie udziału w spółce osobowej. Odpowiedź na to
pytanie uzależniona jest od prawidłowego rozróżnienia trzech
osobnych de facto czynności. Pierwszą jest opisana wyżej zgoda wszystkich pozostałych wspólników (przy założeniu, że nie
dokonano wcześniej zmian założeń kodeksowych). Drugą jest
sama umowa przenosząca ogół praw i obowiązków wspólnika.
Trzecią natomiast będzie obligatoryjna zmiana umowy spółki.
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Ponieważ brak przepisu stanowiącego wymóg zachowania
określonej formy dla zawarcia tej umowy, uznać należy, że
wejdzie w życie ogólna zasada swobody umów, co oznacza, że
może ona zostać zawarta nawet ustnie, co jednak z przyczyn
praktycznych będzie zwyczajnie niecelowe. Z kolei następcza
zmiana umowy spółki wymagać będzie zachowania takiej formy, w jakiej sama została zawarta, co wynika wprost z art. 77 §
1 k.c.
Warto zauważyć, że pozbycie się w opisany wyżej sposób
udziału w spółce w żadnej mierze nie doprowadza do zwolnienia występującego wspólnika z odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wprost przeciwnie. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem
w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Odpowiedzialności tej względem osób
trzecich wyłączyć się nie da. Dopuszczalne jest jednak zawarcie
umowy o zwolnienie z długu na podstawie art. 392 k.c.
Na koniec wspomnieć trzeba o tak zwanym zakazie rozszczepiania uprawnień spółkowych. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne przeniesienie przykładowo samego tylko prawa
prawo do zysku, a pozostawienie sobie prawa do prowadzenia

praw spółki. Przeniesieniu podlegać muszę bowiem wszystkie
prawa i obowiązki. Powstało jednak pytanie, czy muszą one
(wszystkie prawa i obowiązki) zostać przeniesione każde
w całości. To znaczy, czy dopuszczalne jest z udziału danego
wspólnika wykrojenie określonej części każdego z praw i obowiązków, co spowoduje zmniejszeniem się udziału zbywcy
i powstaniem po stronie nabywcy udziału identycznego z wcześniej uszczuplonym. Wydaje się to wątpliwe w szczególności ze
względu na zasadę równości wspólników co do głosu. Prowadziłoby to bowiem do pokrzywdzenia pozostałych dotychczasowych wspólników spółki, których siła głosu wyraźnie by zmalała. Celowość wskazuje za dopuszczeniem takiego rozwiązania,
struktura spółki osobowej natomiast się temu sprzeciwia. Warte zastanowienia wydaje się dopuszczenie takiej możliwość
w oparciu o instytucję „wspólnika zbiorowego”, o której mowa
w art. 60 k.s.h. Wspólnik dokonujący uszczuplenia swojego
udziału oraz nowy wspólnik (wspólnicy) byli by przez spółkę
traktowani wciąż jako jedna osoba.
Autor: Andrzej Marek Jakubiec
Adwokat współpracujący z Kancelarią Derdzikowski Szczepaniak
Adwokacka Spółka Partnerska, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji UŁ

Pro bono

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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NASZE PROJEKTY
Atrakcyjne szkolenie dla menedżerów kultury
Zajęcia odbędą się pomiędzy 10 października a 5 grudnia
2013r. Program obejmuje 42 godziny w ośmiu modułach tematycznych, m. in.: organizacja i planowanie wydarzeń, sprawy bezpieczeństwa, ewaluacja imprezy, kształtowanie relacji
interpersonalnych przy organizacji wydarzeń społecznokulturalnych,
zarządzanie
wydarzeniami
społecznokulturalnymi.

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości dostosowała brytyjski program szkoleniowy z zakresu
zarządzania wydarzeniami kulturalnymi do
polskich realiów. Jesteśmy polskim partnerem w międzynarodowym projekcie „STEM: Adaptacja programu szkoleniowego dla menedżerów kultury”, dlatego
możemy nieodpłatnie zaoferować szkolenie pilotażowe. Jest to wyjątkowa okazja dla osób chcących uzupełnić wiedzę w tym zakresie, ponieważ obecnie
w Polsce nie są oferowane szkolenia o podobnej tematyce.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych lub
współpracujących przy organizacji wydarzeń społecznokulturalnych. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie efektów kształcenia – nabycie
umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania wydarzeniami społeczno-kulturalnymi.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu
zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacje o kursie i formularz zgłoszeniowy do pobrania
znajdują się na stronie http://www.frp.lodz.pl/projekty.php?
id=stem&go=about
RŻ

Coaching indywidualny
dla uczestników projektu „PoMoC”

P

o zakończeniu coachingu grupowego rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „PoMoC” – sesje coachingu indywidualnego, które potrwają do końca października 2013r. Uczestnicy w trakcie sesji rozwijają swoje umiejętności miękkie, które w ich przypadku są kluczowe dla uzyskania zamierzonych efektów na rynku pracy. Twardym rezultatem będzie Indywidualny Plan Działania – program rozwoju
zawodowego przygotowany dla każdego absolwenta.
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Coaching indywidualny jest kontynuacją pracy podjętej
podczas sesji grupowych, wypełnianiem i rozwijaniem ustalonych wcześniej celów w kontekście wybranych priorytetów.
Cele przekształcane są w zadania, zadania w realizację i w efekcie w pożądany skutek – określenie przez absolwenta swojego
profilu zawodowego dostosowanego do realnej sytuacji na rynku pracy. Absolwenci identyfikują własne pragnienia i dążenia
w odniesieniu do przyszłej kariery zawodowej, mają większą
świadomość tego kim są i czego oczekują od samych siebie

i swojej przyszłości. Podczas każdej sesji omawiają działania
i zagadnienia, dzięki którym nie tylko poznają siebie, ale również poszerzają wiedzę o oczekiwaniach pracodawców i odnoszą do nich własne umiejętności. Na tej podstawie identyfikują
swoje szanse i ograniczenia, przygotowują się do praktycznego
wejścia na rynek pracy. Przed naszymi absolwentami krok
najważniejszy – uczestnictwo w 3-miesięcznych stażach zorganizowanych w łódzkich przedsiębiorstwach.
EB

Dzielimy się wiedzą z projektu Go4EMAS

D

nia 18 września 2013r. w Katowicach zaplanowane
jest spotkanie krajowe ośrodków Enterprise Europe
Network podczas III Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. Uczestnicy tego spotkania wysłuchają wykładu pt. Ekozarządzanie - wybór czy konieczność
nowoczesnej firmy (korzyści z wdrażania EMAS i bariery we
wdrażaniu), wygłoszonego przez Pana Andrzeja Ociepę,
eksperta w zakresie zarządzania środowiskiem, weryfikatora
EMAS, DQS Polska. Eksperta zaprosiła Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości w Łodzi - ośrodek Konsorcjum Polski Centralnej sieci Enterprise Europe Network. Słuchacze zapoznają
się z założeniami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS),
poznają definicje, cele, akty prawne oraz dane statystyczne,
które obrazują aktualny stan weryfikacji i rejestracji w systemie. Omówione będą korzyści z wdrożenia EMAS w przedsiębiorstwach oraz problemy/bariery przy wdrażaniu systemu,
w tym opinie i refleksje przedsiębiorców przekazane podczas
warsztatów zorganizowanych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości.

- Promocja

i

Veritas Polska Sp. z o.o. w Gdyni, Bureau Veritas Certification Polska Sp.
z o.o. w Warszawie, eko-net.pl.

http://www.frp.lodz.pl/go4emas
http://go4emas.eu

EK
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Nowy projekt Asystent Innowacji II

F

undacja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna kolejny projekt dotyczący współpracy sfery
nauki z biznesem - „Asystent Innowacji II
- wykorzystanie potencjału nauki dla wzmocnienia
innowacyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego”.
Ekonomiści od wielu lat oceniają jako kluczowy wpływ
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy Polski. Wyniki badania „Regionalne systemy innowacji”
(B. Plawko, T. Klimczak, P. Czyż, R. Boguszewski, A. Kowalczyk, PARP, Warszawa 2013) potwierdzają duże zróżnicowanie
pod względem innowacyjności między regionami kraju. Przedostatnie miejsce województwa łódzkiego w rankingu innowacyjności regionów w 2012 r. wynika między innymi z niewystarczającego wykorzystania potencjału naukowego. Warto
podkreślić, iż region łódzki wyróżnia się pozytywnie pod
względem zasobów wykwalifikowanej kadry naukowej i badawczej (A. Nowakowska, Zdolności innowacyjne polskich
regionów, Łódź 2009). W województwie łódzkim znajduje się
aż 29 uczelni. Liczba nauczycieli akademickich wyniosła
6 871osób. (Dane Banku Danych Regionalnych, GUS 2012).
Realizacja projektu „Asystent Innowacji II” przyczyni się do
polepszenia pozycji województwa łódzkiego pod względem
wykorzystania innowacyjnych rozwiązań naukowców w przedsiębiorstwach regionu.

Projekt „Asystent innowacji II” korzysta w dużej mierze z
doświadczeń zebranych poprzez realizacje zakończonego sukcesem projektu „Asystent Innowacji – adaptacja rozwiązań
wspomagających współpracę sfery nauki i biznesu z regionu
Dolnej Austrii w województwie łódzkim”. [Więcej informacji
można znaleźć na stronie http://www.frp.lodz.pl/
asystentinnowacji/oprojekcie.php oraz w Biuletynie Informacyjnym FRP (NR 9 (74) Wrzesień 2011)].
Projekt „Asystent Innowacji II” skierowany jest do
34 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jednostek naukowych z obszaru województwa łódzkiego. Dla uczestników przygotowane zostały szkolenia z zakresu wdrażania
innowacji w przedsiębiorstwach. Ponadto oferujemy udział
w czteromiesięcznych płatnych stażach. Zadaniem naukowców
będzie identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa
pod względem potencjału innowacyjnego. W rezultacie zrealizowanego stażu przedstawią oni projekt wdrożenia innowacji
w przedsiębiorstwie z województwa łódzkiego. Podczas trwania projektu uczestnicy uzyskają pomoc ekspercką w opracowaniu raportu podsumowującego staż.
Informacje na temat projektu „Asystent innowacji II”
znajdują się na stronie www.frp.lodz.pl/asystentinnowacji2
oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Piotrkowska 86, Łódź, tel.: (42) 630 36 67, faks: (42) 632 90 89,
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
AS
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY
Mobilna wystawa promująca
bezpieczeństwo i zdrowie w pracy w przedsiębiorstwach

I

nicjatorem wystawy jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości – mianowana na ambasadora bezpieczeństwa i zdrowia w pracy przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy(EU-OSHA). Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony
Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, Oddział w Łodzi
(OSPSBHP).
Wystawa składa się z zestawu plansz i plakatów, ilustrujących sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia w miejscu pracy. Prezentuje wybór prac nagrodzonych w konkursach na plakat bezpieczeństwa pracy CIOP-PIB oraz w konkursie fotograficznym EU-OSHA Zoom na zapobieganie zagrożeniom. Uzupełnieniem mogą być
projekcje filmów Napo – Bezpieczeństwo z uśmiechem. Wystawa w sposób obrazowy
inspiruje do eliminowania r yz yka na stanowisku pracy, przeciwdziałania chorobom
zawodowym i wypadkom przy pracy.
Inauguracja wystawy miała miejsce w maju 2012 r. w siedzibie Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Kolejne lokalizacje:

Zapraszamy firmy zainteresowane współpracą.
Plansze i filmy udostępnimy nieodpłatnie.
Kontakt:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 42 630 36 67, e-mail:fundacja@frp.lodz.pl

MKS












Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ambasador bezpieczeństwa i zdrowia pracy w Polsce

http://osha.europa.eu/pl
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Dobre samopoczucie w pracy

P

roblemy dobrego samopoczucia i pozytywnej atmosfery
w pracy oraz znaczenia, jakie mają dla wydajności, przedstawione są w jednym z ostatnich opracowań Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU OSHA):
E-fact 76: Wellbeing at work: creating a positive work
environment: https://osha.europa.eu/en/publications/efacts/e-fact-76-wellbeing-at-work

Te zagadnienia były również przedmiotem międzynarodowej konferencji Praca, dobre samopoczucie i dostatek:
aktywne starzenie się w miejscu pracy, zorganizowanej przez
Finish Institute of Occupational Health w dniach 26-28 sierpnia 2013r. W konferencji uczestniczyła Pani dr Christa
Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA.
MKS

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts

Bezpiecznie od startu!

K

ampania społeczna „Bezpiecznie od startu” ma na celu zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zdobywaniem podstawowej wiedzy nt. prawa pracy i zasad bezpiecznej
pracy oraz kreowanie pożądanych postaw na rzecz praworządności w stosunkach pracy i kultury bezpiecznej pracy.
Więcej informacji:
http://www.pip.gov.pl/start/index.php
MKS

Publikacje Państwowej Inspekcji Pracy

N

a stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy są dostępne wydawnictwa elektroniczne i multimedialne na temat bhp.
Wybór najnowszych wydawnictw poniżej:

Katarzyna Pietruszyńska
PRAWO PRACY - informator dla pracodawców, 108 str. Warszawa 2013, wydanie VII
Grażyna Jarosiewicz
Mniej Dźwigaj. Informacje dla pracowników systemu opieki zdrowotnej. Str. 32. Wydanie 3. Warszawa 2013
Tekst Paweł Parfianowicz, zdjęcia Jacek Żerański
Bezpieczna piekarnia. Broszura, str. 32, wydanie 1, Warszawa 2013
Karty bezpiecznego wykonywania pracy dla branży budowlanej. Materiał pomocniczy do instruktażu stanowiskowego.
Sześć kart, format A4, kolor. Pierwsze wydanie 2013r.
Tekst Jakub Chojnicki, zdjęcia Andrzej Jaworski
Bezpieczne pozyskanie drewna. Broszura, str. 48, wydanie 1, Warszawa 2013.
Praca w wysokich i niskich temperaturach. Informacje dla pracodawców.
Ulotka format B5, 12 str., Warszawa 2013, wydanie 1.
Więcej na stronie: http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/07100000.htm
MKS
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Usługi pilotażowe

P

olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła testowanie trzech nowych usług dla przedsiębiorstw. Usługi, których
ostateczny kształt zostanie opracowany w wyniku pilotażu, zostaną włączone do oferty Krajowego Systemu Usług.
Obecnie można korzystać z:



Usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa
rolno – spożywczego. Usługodawcą (w regionie łódzkim i sąsiednich) jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy po informacje na stronę http://frp.lodz.pl/projekty.php?id=pokl221,



Usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw – usługodawcą (w regionie łódzkim
i mazowieckim) jest Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Więcej informacji http://www.proakademia.eu/pl/bazaprojektow/art56,przetestowanie-i-wdrozenie-uslugi-pilotazowej-w-zakresie-zarzadzania-efektywnoscia-energetycznaprzedsiebiorstw.html.

Wykonawców usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
poznamy w grudniu 2013r.
Warto korzystać z usług pilotażowych, ponieważ nieodpłatnie można uzyskać doradztwo i szkolenie o dużej wartości rynkowej, a jednocześnie zapoznać się z procedurami korzystania z projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
AP
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Europejskie Forum Gospodarcze

T

rwają przygotowania do VI Europejskiego Forum
Gospodarczego – Łódzkie 2013. Forum jest cyklicznie organizowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest tradycyjnie partnerem merytorycznym EFG. Sesje plenarne, panele dyskusyjne i salony branżowe odbędą się
w dniach 13-14 listopada 2013 r. w Hotelu Andel’s. Tegorocznym motywem przewodnim są Nowoczesne usługi biznesowe i ich wpływ na atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem
objęły m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji oraz
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zamiarem organizatorów VI Forum jest budowa wzajemnie korzystnej współpracy biznesu z samorządem w rozwoju
usług BPO/IT i branż specjalizacji regionalnych - innowacyjnego przemysłu włókienniczego, mody, rolnictwa i przetwórstwa
rolno-spożywczego, medycyny, farmacji i energetyki.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie obecna na
EFG – na stoisku będzie możliwość skorzystania z konsultacji
z przedstawicielem FRP i pobrania materiałów promocyjnych.
Weźmiemy udział jako partner dwóch salonów branżowych:
„Medycyna farmacja i kosmetyki” i „Innowacyjne rolnictwo
i przetwórstwo rolno-spożywcze”. Jesteśmy również partnerem sesji towarzyszących EFG „Partnerstwo samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego w rozwoju kształcenia
zawodowego na rzecz regionalnego rynku pracy”
i „Przedsiębiorczość społeczna – czy to się opłaca?”.
Do uczestniczenia w Forum zaproszeni są przedstawiciele
kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, nauki, administracji państwowej
i samorządowej. Forum będzie okazją do wymiany wiedzy,
doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk, jak również do nawiązania krajowych i międzynarodowych kontaktów biznesowych.
Rejestracja uczestników od 20 września 2013, on line, na
stronie http://www.forum.lodzkie.pl
AP
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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.

Jak negocjować z Hindusami

N

a początek kilka faktów. Republika Indii to kraj
o powierzchni ponad trzech milionów stu sześćdziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych i ludności
przekraczającej miliard dwieście milionów osób! W Indiach
główną religią jest hinduizm, który wyznaje blisko 85% ludności. Wyznawcy islamu stanowią około 10% ludności, chrześcijanie około 2%. Jest to państwo wielonarodowe, bardzo zróżnicowane pod względem językowym: konstytucja wymienia
14 głównych języków, a w dalszych dziesięciu mówi co najmniej jeden milion osób. Angielski wszędzie funkcjonuje jako
język biznesu i — obok hindi — język urzędowy pozwalający
posługiwać się nim na całym terytorium tego olbrzymiego państwa.
Niecałą dekadę temu Indie zostały zaliczone do grupy
BRIC (Brazylia, Rosja, Indie Chiny) jako jedne z najszybciej
rozwijających się gospodarek o zasięgu światowym. A ostatnio
zespół 50 ekonomistów Citibanku z 19 krajów sporządził prognozę na następne 50 lat dla 58 krajów (w tym Polski). W tym
raporcie Indie zostały zaliczone do grupy o najbardziej obiecujących perspektywach wzrostu i wyprzedzą w 2015 roku Japonię licząc PKB wg parytetu siły nabywczej i wysuną się na trzecie miejsce po USA i Chinach. Co więcej: w roku 2040 Indie
wyprzedzą USA, a w połowie stulecia łącznie na Chiny i Indie
przypadałoby 43% produktu całego globu. Pomijając inne elementy owego raportu należy mieć świadomość rosnącej roli
Indii w gospodarce światowej, a to oznacza również istotne
wyzwania dla gospodarki polskiej, jak na przykład w dziedzinie
eksportu czy importu oraz w zakresie inwestycji bezpośrednich. W tej ostatniej dziedzinie wydaje się, że zarówno Polska
jak i Indie maja dużo do odrobienia: wartość polskich inwestycji wynosiła na koniec 2008 roku około 35,6 mln euro, co plasowało Polskę na 40. miejscu wśród zagranicznych inwestorów. We wspomnianym roku wartość indyjskich inwestycji
w naszym kraju wyniosła 28 mln euro i stanowiła 0,04% bez-
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pośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Warto odnotować, że wartość polskiego eksportu wynosiła na koniec
2012 roku prawie 670 mln dolarów, a import blisko 1 240 mln
dolarów! W relacjach gospodarczych z Indiami duże znaczenie
odgrywa również turystyka. Liczne tysiące Polaków odwiedzają
ten kraj i stanowią istotne źródło wpływów walutowych w zakresie sprzedaży usług i towarów. O zainteresowaniu Polaków
kulturą Indii („egzotyką”) może świadczyć lista blisko dwustu
tytułów książek w języku polskim poświęconych – ogólnie
rzecz ujmując – Indiom i Hindusom (internet, hasło: „Książki
na półce – Indie”).
W świetle tych kilku faktów logiczne wydaje się zwrócenie uwagi na znaczenie umiejętności negocjowania z partnerami hinduskimi. To się przydaje już dzisiaj, a jeszcze bardziej
będzie przydatne w niedalekiej przyszłości.
Oto garść istotnych wskazówek.
1. Zorientowanie na grupę. Kultura zorientowana na grupę (m.in. Japonia, Chiny, Indonezja, Indie), a nie na
siebie — jak w cywilizacjach zachodnich — preferuje się
takie działania, które zapewniają korzyści danej zbiorowości, a nie jedynie konkretnej firmie bądź osobie. Stąd
często w toku negocjacji z przedstawicielami wielu
państw Dalekiego Wschodu ma się wrażenie, że partner
raczej zastanawia się, jak podejmowaną decyzję, negocjowany kontrakt czy podpisane porozumienie odbierze
grupa, do której należy. Przez grupę rozumie się środowisko zawodowe, banki i firmy skupione wokół niego,
układy rodzinne itp.
2. Wielu zamożnych Hindusów posyła swoich synów do
najbardziej renomowanych uniwersytetów w Wielkiej
Brytanii i USA, ale nawet kilkuletni pobyt poza krajem
nie eliminuje z zachowania Hindusa nawyków, w których wyrastał. Dlatego nie należy się dziwić, że młody
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najczęściej do czynienia w Indiach z bazarowymi kramikarzami i niewielkimi hurtownikami o mentalności,
wiedzy i etyce kupieckiej znacznie odbiegającej od poziomu ludzi, których uprzywilejowane pochodzenie
predestynowało do wielkiej polityki i do wielkiego biznesu.

Foto: office.microsoft.com

człowiek mający europejskie maniery i mówiący z oksfordzkim akcentem, pracujący w firmie ojca lub w dużej
państwowej organizacji przemysłowej lub handlowej
przywita nas z zastosowaniem tradycyjnego gestu
namaste. Jeszcze większe zaskoczenie może budzić
zjawisko żucia petelu i spluwania czerwoną śliną, co
wydaje się być odrażające i wręcz niemożliwe do naśladowania przez Europejczyka, ale może to właśnie chroni Hindusów przed amebą — tak niemiłosiernie dokuczającą cudzoziemcom wizytującym Indie?
3. Czerwoną kropkę na czole (bindi) posiadają zamężne
Hinduski, ale to nie jest regułą. Kobiety noszą zazwyczaj sari — rodzaj długiej kolorowej sukni. Upowszechnienie oświaty, dostępność studiów na poziomie średnim i wyższym sprawiają, że w polityce i w różnych
dziedzinach życia społecznego spotyka się relatywnie
dużo kobiet o imponującej wiedzy i kulturze. Jednak —
mówiąc ogólnie — Indie są nadal krajem o dominacji
mężczyzn, w szczególności w dużym biznesie.
4. Hindusi nie jedzą wołowiny, większość z nich jest wegetarianami, a spożywanie alkoholu jest ograniczone.
Ortodoksyjni Sikhowie nie ścinają włosów, noszą turbany, nie jedzą wołowiny i nie palą papierosów.
5. W konwersacji towarzyszącej rozmowom handlowym
należy unikać tematów osobistych ani nie komentować
nędzy dostrzeganej w miastach. Należy unikać również
rozmów na temat konfliktu pakistańsko-hinduskiego.
6. Dobrze jest wykazać się znajomością historii Indii
i zabytków kultury, ale biorąc pod uwagę jak rozległa
w czasie i przestrzeni jest ta kultura, potrzeba intensywnych studiów, aby poznać problematykę choćby w
zarysie. Opłaci się to jednak stokrotnie, ponieważ wykształcony Hindus doceni wkład w poznanie przeszłości
jego kraju. Niestety, wielu polskich przedsiębiorców ma

7. W każdym przypadku należy pamiętać, że kupcy hinduscy lubią dużo mówić, wiele gestykulować i bardzo wiele obiecywać. Niejeden Europejczyk wierząc w obietnice
kontrahenta hinduskiego zaangażował się kapitałowo
w przedsięwzięcie, które nigdy nie wyszło poza sferę
rozmów, tym bardziej namiętnych i przekonywających,
im mniejsze były szanse na jakiekolwiek ruszenie sprawy z miejsca.
8. Niezależnie od ważności negocjowanej sprawy i wielkości firmy kontrahenta hinduskiego należy dążyć do prowadzenia rozmów z przedstawicielem najwyższego
szczebla zarządzania, ponieważ tylko ten szczebel podejmuje ostateczne decyzje. Hindusi wysoko cenią poczucie bezpieczeństwa, jakie daje stałe zatrudnienie
i dlatego są niesłychanie ostrożni w podejmowaniu jakiejkolwiek samodzielnej decyzji. Niemal każdą sprawę
będą wielokrotnie analizować, powtórnie uzgadniać
z kolejnymi szczeblami zarządzania w danej firmie.
9. Wybierając się na negocjacje do Indii należy uzbroić się
w „anielską” cierpliwość. Biurokracja jest bardzo rozbudowana i obejmuje wiele dziedzin życia, w tym również
gospodarkę. Z przejawami biurokracji ma się do czynienia niezależnie od skali przedsięwzięcia negocjowanego
z partnerem hinduskim. I chociażbyś tracił nerwy —
opamiętaj się, bądź cierpliwy i nie krytykuj uświęconej
tradycją hinduskiej biurokracji.
10. Uścisk dłoni jest oznaką, że porozumienie zostało osiągnięte i wkrótce nastąpi podpisanie kontraktu.
11. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na znaczenie
posługiwania się prawą ręką. Nigdy nie należy używać
lewej ręki, która traktowana jest jako „nieczysta”.
12. Dla ułatwienia kontaktów na rynku dobrze jest działać
za pośrednictwem miejscowego agenta. Z uwagi na
kontynentalny rozmiar państwa agenci powinni być
wybierani na miarę możliwości działania na rynku:
najlepiej oddzielnie w New Delhi (dla centralnej części
kraju), w Bombaju (dla zachodniej) i w Kalkucie (dla
wschodniej jego części).
dr Maciej Stalmaszczyk
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ZAPROSILI NAS

P

rzedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięli udział w konferencji Kształtowanie kompetencji personalnych
i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy, zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 9 września 2013r. w Urzędzie Miasta Łodzi. Konferencja dotyczyła innowacyjnego
programu szkolnego doradztwa zawodowego (więcej informacji www.innowacyjny.wckp.lodz.pl).
Podczas konferencji, która zgromadziła ponad
100 osób, Fundacja zaprezentowała projekt

Q.Placements.net.

Pilotażowe praktyki za
granicą dają możliwość rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności miękkich uczniów szkół
zawodowych poprzez doświadczenia zawodowe
w międzynarodowym środowisku.

www.frp.lodz.pl/qnet
Pani Prezes dr Ewa Sadowska-Kowalska rozmawia o projekcie Q.Placements
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P

rezydent Miasta Łodzi, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zapraszają na obchody

Dnia Niepodległości Indii w Łodzi
w obecności Ambasadora Indii w Polsce Jej Ekscelencji Pani Moniki Kapil Mohta,
które odbędzie się 19 września 2013 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi, ul. Franciszkańska 1/5.
Podczas uroczystości nastąpi podpisanie porozumień
o współpracy między Indyjsko-Polską Izbą PrzemysłowoHandlową (IPCCI) a Uniwersytetem Łódzkim, Miastem
Łódź i Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

B

usiness Centre Club – Loża Łódzka zaprasza na

spotkanie seminaryjne Loży Łódzkiej BCC,
które odbędzie się19 września 2013 roku o godzinie 1600,
w sali konferencyjnej Double Tree by Hilton w Łodzi, ulica Łąkowa 29.

Gościem spotkania będzie Pan Zbigniew W. Żurek, Wiceprezes BCC, Sekretarz Prezydium Trójstronnej Komisji ds. SpołecznoGospodarczych.
W programie m.in. informacje o działalności Studenckiego Forum BCC, o bieżącej działalności Business Centre Club i pracach
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim oraz ocena stanu dialogu społecznego i problemy z pozyskiwaniem pracowników z punktu widzenia pracodawcy.
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KONKURSY
Erasmus dla młodych przedsiębiorców – V edycja (2013)

P

rogram „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” to
jedna z możliwości na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu firmą pod okiem przedsiębiorców z Państw Unii
Europejskiej. Celem programu jest przekazanie początkującym
przedsiębiorcom (prowadzącym działalność nie dłużej niż
3 lata) oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność
gospodarczą wiedzy i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem. Młodzi przedsiębiorcy mają okazję wymienić się
doświadczeniami z osobami zarządzającymi firmami z terenu
Unii Europejskiej. Dla początkującego przedsiębiorcy udział
w projekcie to dostęp do nowych rynków zbytu i szansa na
poznanie zagranicznych partnerów i nawiązanie współpracy.
Przedsiębiorca goszczący przyszłego lub młodego przedsiębiorcę ma okazję do świeżego spojrzenia na swoją firmę, pozyskania nowych pomysłów, poznania nowego rynku (np. polskiego)
oraz nawiązania współpracy biznesowej.
Program jest finansowany przez Komisję Europejską
i wdrażany za pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych. W piątej edycji konkursu za obsługę programu będzie
odpowiadała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Warszawie.

Termin przyjmowania wniosków jest uzależniony od dostępności środków. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmowanie wniosków rozpocznie od listopada 2013r.
natomiast w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości
środki będą dostępne od stycznia 2014r. Wnioski można składać w trybie ciągłym. W lokalnych punktach kontaktowych
można uzyskać informacje na temat warunków konkursu
i wymaganych dokumentów. Przede wszystkim można otrzymać pomoc w znalezieniu przedsiębiorcy zainteresowanego
przyjęciem na staż. Ponadto młody przedsiębiorca, którego
aplikacja zostanie zaakceptowana, może liczyć na przyznanie
stypendium na pokrycie kosztów pobytu w państwie członkowskim.
Zasady udziału w projekcie są uregulowane w umowie
między stażystą a punktem kontaktowym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu lub w lokalnym punkcie kontaktowym.
Źródło: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu,
http://www.parp.gov.pl
ŁK

Ostatnie pieniądze na szkolenia pracowników

U

rząd Marszałkowski województwa łódzkiego zaprasza
przedsiębiorców z regionu do składania wniosków na
projekty szkoleniowe dla swoich pracowników.
Projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Uzyskane środki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na
ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze
szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia ogólne dotyczą
nabywania umiejętności, które mogą być wykorzystane na
każdym stanowisku pracy. Szkolenia specjalistyczne dotyczą
wiedzy i umiejętności, które mogą być wykorzystane tylko na
określonym stanowisku pracy.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wcześniejsze poznanie potrzeb pracowników w celu dopasowania odpowiednich
szkoleń. Największą szansę na uzyskanie dofinansowania mają
firmy, które po raz pierwszy biorą udział w konkursie na projekty szkoleniowe dotyczące rozwiązań proekologicznych.
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Preferowane będą firmy działające w następujących branżach:
turystyka, hotelarstwo, logistyka, przemysł ceramiczny, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, AGD, IT/ICT,
budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, energia odnawialna.
Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł. W przypadku kiedy przedsiębiorca jest jednocześnie wnioskodawcą
i odbiorcą wsparcia, poziom dofinansowania wynosi 100%
i stanowi pomoc de minimis.
Wnioski można składać do 14 października 2013r. za
pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych (specjalnie
stworzona aplikacja).
Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do
współpracy w zakresie badania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz opracowania dokumentacji
aplikacyjnej.
Źródło: www.pokl.lodzkie.pl
ŁK
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BADAWCZYCH/RAMOWYCH
I.

Konkurs na dodatkowych partnerów w Human
Brain Project

Założeniem konkursu jest
uzupełnienie grona partnerów
konsorcjum o nowych uczestników, którzy swoim doświadczeniem, potencjałem i zasobami poszerzą kompetencje zespołu.
Wybrani kandydaci staną się pełnoprawnymi członkami konsorcjum.
Konkurs dotyczy następujących tematów projektu:
1. Human and mouse neural channelomics and receptonics
2. Genotype to phenotype mapping of the mouse brain
3. Identifying, gathering and organizing multimodal human and nonhuman neuroscience data
4. Cognitive architectures
5. Novel methods for rule-based clustering of medical
data
6. Neural configurations for neuromorphic computing
systems
7. Virtual robotic environments, agents, sensory & motor
systems
8. Theory of multi-scale circuits
Termin składania wniosków: 1 października – 6 listopada
2013r.
Więcej informacji: http://www.humanbrainproject.eu
II.

Konkurs w Inicjatywie EUREKA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski o dofinansowanie na realizację
projektów Inicjatywy EUREKA.

EUREKA to zdecentralizowana sieć 39 państw
europejskich oraz Unii Europejskiej powołana
w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Sieć EUREKA działa poprzez krajowe biura (w Polsce NCBiR), które są jednocześnie punktami
kontaktowymi Inicjatywy i udzielają wszelkich informacji na
temat konkursów i procedur.
Podstawowymi kryteriami nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na
opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie
nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż
rynkową rezultatów projektu. Projekty EUREKI muszą być
realizowane we współpracy międzynarodowej (min. dwa nieza-

leżne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI). O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.
Termin składania wniosków: 15 października 2013r.
Więcej informacji:
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/
eureka/eureka-informacje/
III.

Konkurs na najlepszą publikację z dziedziny
neurobiologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o międzynarodowym konkursie na najlepszą publikację naukową z dziedziny
neurobiologii. Konkurs obejmuje wyłącznie publikacje z 2012r.
(pod uwagę brana jest data publikacji). Konkurs jest organizowany w programie ERA-NET NEURON II.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć streszczenie publikacji (maksymalnie
1 strona), krótkie CV pierwszego autora (maksymalnie 1 strona), pełny tekst publikacji w formacie PDF.
Termin zgłaszanie prac konkursowych: 15 września 2013r.
Więcej informacji: http://www.neuron-eranet.org/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/
neuron-ii/aktualnosci/art,2268,konkurs-na-najlepszapublikacje-z-dziedziny-neurobiologii-epna-2013.html
IV.

Zestawienie konkursów 7. Programu Ramowego - aktualizacja

Na stronie internetowej www.kpk.gov.pl jest zamieszczona
tabela z zestawieniem konkursów 7. Programu Ramowego
(stan na 4 września 2013r.). Tabela zawiera informacje w następującym układzie: obszar 7.PR, identyfikator konkursu
z linkiem do dokumentacji, data ogłoszenia, termin składania
wniosków, budżet, uwagi dodatkowe.
V.

Granty Europejskie

Nr 7 (133) Wrzesień 2013
http://www.grantyeuropejskie.pl/
MKS
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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 referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert. Formularz jest dostępny
na stronie internetowej FRP w dziale projektu EEN w zakładce Współpraca międzynarodowa - Baza ofert
współpracy międzynarodowej (POD) lub poprzez Wyszukiwarkę ofert współpracy i wydarzeń.

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

7.

20130104025

Brytyjska firma - producent specjalistycznych produktów stosowanych
do renowacji budynków
(rozwiązania izolacyjne odporne na
wilgoć oraz strukturalne produkty
do hydroizolacji), poszukuje pośredników handlowych (agentów,
przedstawicieli lub dystrybutorów).

1.

20130116026

Łotewska firma produkująca ekologiczną pościel ze 100% bawełny
i tekstylia domowe, poszukuje
partnerów handlowych (agentów
i hurtowników).

2.

20130109020

Włoska firma specjalizująca się
w produkcji dekoracji i oświetlenia
świątecznego poszukuje przedstawicieli, hurtowników i detalistów.

8.

20130116016

Włoska firma specjalizująca się
w obróbce i transformacji pianki
poliuretanowej oraz w produkcji
miękkich mebli dla dzieci w wieku
0-6 lat poszukuje agentów i dystrybutorów.

Brytyjski producent mebli ogrodowych poszukuje komplementarnych
produktów w innych krajach. Firma
może zaoferować usługi dystrybucyjne oraz przedstawicielskie na
terenie Wielkiej Brytanii.

9.

20130114017

Brytyjska firma zajmująca się
sprzedażą wyrobów z Indii (m. in.
szale, biżuteria, torby płócienne
z ozdobami ze skóry, inne akcesoria
skórzane: etui do tabletów, długopisów itp.) poszukuje dystrybutorów.

10. 20130114014

Brytyjska firma specjalizująca się w
produkcji szerokiej gamy najnowocześniejszych rurek perystaltycznych/przewodów wykorzystywanych w farmacji, do kontroli pH,
filtracji, poszukuje nowych partnerów handlowych (przedstawicieli,
dystrybutorów).

11. 20130112006

Brytyjska agencja, posiadająca duże
doświadczenie architektoniczne,
poszukuje dostawców blachy ekologicznej, powstałej w 100% z recyklingu.

12. 20130112002

Brytyjska firma specjalizująca się w
produkcji zaawansowanych, silnie
odbijających folii niskiej emisyjności, które zwiększają wydajność
cieplną budynków, poszukuje dystrybutorów.

3.

4.

5.

6.
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20130104017

20130110026

20130110024

20130107022

Brytyjska firma oferująca szeroki
zakres usług tłumaczeniowych
(tłumaczenia pisemne i ustne) oraz
oprogramowane obejmujące ponad 200 języków (w tym w alfabecie Braille'a i języków mniejszości),
poszukuje partnerów.
Brytyjska firma - producent sukni
ślubnych (w formie płaszcza/
peleryny), pokrytych warstwą
ochronną zabezpieczającą włosy,
makijaż, welon przed deszczem,
kałużami, błotem i wiatrem, przy
wykorzystaniu specjalnej elastycznej lamówki, poszukuje wsparcia
w zakresie produkcji.
Brytyjska firma zajmująca się dystrybucją jedną z najnowocześniejszych technologii oświetleniowych
LED (Light Emitting Diode), poszukuje przedstawicieli handlowych dla swoich produktów, którzy zajmą się upowszechnianiem
tej nowoczesnej marki na swoim
terytorium.
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Lp.

Nr Ref

13. 20130128014

14. 20130117027

15. 20130211035

16. 20130208039

17.

20130210004

Opis oferty
Brytyjska firma oferująca mobilne
aplikacje na smartfony, tablety
oraz inne urządzenia (mobile app),
zajmująca się także projektowaniem stron internetowych oraz
usługami doradczymi dla firm, jest
zainteresowana rozwojem i uruchomieniem własnych stron internetowych i aplikacji zorientowanych na klienta. Firma poszukuje
partnerów działających w tej branży, gotowych współpracować na
płaszczyźnie technologicznej.
Brytyjska firma sprzedająca szeroką gamę aerozoli do efektów specjalnych w fotografii (np. antystarzeniowe z rozświetlającymi
drobinkami, matujące przeciw tzw.
"blikom", śnieg w spray-u, itp.),
poszukuje agentów, dystrybutorów
i przedstawicieli.
Macedońska firma zajmująca się
sprzedażą hurtową i detaliczną
produktów, wyposażenia oraz materiałów dla rolnictwa, a także hurtową sprzedażą warzyw i owoców
poszukuje agentów i dystrybutorów oraz jest zainteresowana zawiązaniem spółki joint venture.
Irlandzka firma opracowała innowacyjny system on-line służący do
zarządzania danymi dotyczącymi
szkoleń dla organizacji, które
chciałyby scentralizować swój system szkoleń i informacji o nich.
System można obsługiwać z biura
lub z domu. Firma poszukuje możliwość współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wspólnym rozwojem komercyjnym
i technicznym tego systemu oraz
oferuje franszyzę.
Izraelska firma rozwijająca i dostarczająca rozwiązania z zakresu
monitorowania i zarządzania wyposażeniem parkingów oraz oświetleniem poszukuje dystrybutorów
oświetlenia i wyposażenia parkingów w Europie oraz możliwości
zawiązania spółki joint venture.

Lp.

Nr Ref

Opis oferty

20130208041

Amerykańska firma produkcyjna
posiadająca biuro w Irlandii poszukuje dystrybutorów unikalnego,
płynnego, wodoodpornego, odbijającego ciepło i światło słoneczne
silikonu, używanego do pokrywania
płaskich i lekko nachylonych dachów. Idealny partner powinien
posiadać kontakty biznesowe i/lub
handlowe z największymi firmami
zajmującymi się robotami dachowymi w danym kraju.

19. 20130215005

Rumuńska firma zaangażowana
w dystrybucję sprzętu utrzymania
ulic i dróg oferuje usługi pośrednictwa handlowego (dystrybucję) dla
firm z UE.

20. 20130205011

Rumuńska firma specjalizująca się
w produkcji szerokiej gamy wyrobów z kamienia naturalnego poszukuje usług pośrednictwa handlowego (przedstawicieli/agentów) oraz
zainteresowana jest działalnością
podwykonawczą.

21. 20130211007

Estońska firma importująca felgi
aluminiowe (dla samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów)
z Korei Południowej, magazynująca
i dystrybuująca je do krajów Europy poszukuje dystrybutorów.

22. 20130124003

Duńska firma prowadząca sklep
internetowy z biblioteką modeli
opakowań 3D do tworzenia grafiki
opakowań nowych produktów oferuje swoje usługi jako poddostawcy
dla producentów opakowań, właścicieli marek i projektantów.

23. 20130213033

Mała austriacka firma, specjalizująca się w opracowywaniu reagujących witryn internetowych oraz
aplikacji na telefony komórkowe,
poszukuje zagranicznego podwykonawcy do celów outsourcingu zakrojonych na dużą skalę projektów
związanych z rozwijaniem oprogramowania. Firma chce również ściśle współpracować z partnerami
w celu wymiany know-how oraz
zidentyfikowania nowych rozwiązań dot. oprogramowania.
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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.
Dariusz Zawadka „Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka”, CMT Advisory, Poznań 2013
„Książka stanowi próbę zbadania zasadności tworzenia nowej struktury na rynku kapitałowym poprzez analizę
motywów poszczególnych kluczowych grup interesariuszy. Jednocześnie ma ona na celu wypełnienie luki w literaturze przedmiotu istotnej z punktu widzenia praktyki i nauki o finansach.
Jednym z kluczowych priorytetów strategii wzrostu gospodarczego jest zwiększanie dostępności do finansowania
przedsiębiorstw, zwłaszcza zaliczanych do MSP, stanowiących o rozwoju poszczególnych krajów i ich innowacyjności. Problem ten został dostrzeżony w Unii Europejskiej i ujęty w strategii Europa 2020 jako istotna determinanta dalszego rozwoju wszystkich krajów członkowskich. Jednym z narzędzi niwelujących ograniczenia w dostępie do kapitału finansującego rozwój przedsiębiorstw mogą być publiczne rynki kapitałowe (…)
Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor dokonuje systematyzacji literatury dotyczącej alternatywnych systemów obrotu oraz pozyskiwania kapitału podwyższonego ryzyka.(…)”
(z Wprowadzenia, Dariusz Zawadka,2013).

Autorzy: Małgorzata Bartosiak, Elżbieta Ciepucha, Andrzej Falkowski, Ryszard Mirys, Małgorzata Sienna, Henryk Skłodowski „KIM CHCIAŁBYM BYĆ – KIM BĘDĘ” Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego,
Poradnik dla Nauczyciela, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2013
Innowacyjny program Szkolnego Doradztwa Zawodowego powstał w projekcie „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. Celem programu jest przygotowanie
uczniów do podejmowania decyzji w trakcie drogi zawodowej. Publikacja składa się z dwóch części – Programu
i jego rozwinięcia w postaci Poradnika dla Nauczycieli i Przewodnika dla uczącego się. Czytelnik otrzymuje, starannie przygotowaną o bogatej grafice, pomoc dydaktyczną umożliwiającą prowadzenie zajęć z uczniami zgodnie
z założeniami programu.

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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