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Pozycja prawna
przedsiębiorcy – wierzyciela
w egzekucji należności
pieniężnych w świetle
ostatnich zmian
(uwagi krytyczne)
Kamil Miśtal
Dnia 1 stycznia 2019 roku zaczął obowiązywać tzw. Pakiet zmian egzekucyjnych obejmujący zmiany w kodeksie postępowania cywilnego
oraz wejście w życie dwóch całkowicie nowych ustaw: ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych. Celem dokonania zmian była w ocenie ustawodawcy likwidacja licznych patologii w praktyce działania organów egzekucyjnych oraz usprawnienie przebiegu
egzekucji należności pieniężnych. Temat jest o tyle ważki, że obchodzić powinien tych, którzy noszą miano przedsiębiorców oraz tych, którzy
z nimi współpracują lub są ich kontrahentami. Czas pokaże, czy cel, jaki postawiono przed pakietem egzekucyjnym się ziści, ale już dziś można
śmiało pokusić się o odpowiedni komentarz do owych zmian.
W niniejszym opracowaniu należy skupić się na tym, który w procesie egzekucyjnym staje się wierzycielem, czyli o przedsiębiorcy. Oczywiście nierzadko zdarza się, że ów przedsiębiorca figuruje jako dłużnik – ale powinno być to tematem osobnego rozważania. Przedsiębiorca jako
wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym to podmiot, który rości sobie prawa do określonej należności, której nie zapłacił mu dłużnik po dokonaniu określonego wezwania do usunięcia naruszenia prawa albo też po przeprowadzeniu postępowania nakazowego czy upominawczego przez
właściwy sąd. W tym miejscu wskazać należy, że wierzyciel jest nazywany podmiotem uprzywilejowanym w egzekucji, gdyż to on składa komornikowi sądowemu (który jest organem egzekucyjnym) odpowiednie wnioski i wyraża zgodę na dokonanie przewidzianych prawem czynności wobec dłużnika.
Z racji na złożoność problemu, w niniejszym opracowaniu poruszony zostanie problem praw i obowiązków przedsiębiorcy – wierzyciela
w egzekucji. Jak już wspomniano powyżej, mowa jest o podmiocie uprzywilejowanym; w dużej mierze jednak obowiązujące już zmiany sprawiły, że można uznać to określenie jako pozorne. Oczywiście zwolennicy reformy podkreślają, że skuteczność egzekucji będzie odpowiednio
podniesiona, lecz nikt nie wskazuje jak. A to właśnie skuteczność, czyli w konsekwencji całkowite wyegzekwowanie długu na rzecz przedsiębiorcy, będzie w tym momencie kluczowa. Otóż w dotychczasowym stanie prawnym złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji
wiązało się z poniesieniem odpowiednio wysokiego ciężaru fiskalnego, będącego zaliczką na wydatki. Należy podkreślić istotność tego obowiązku; dzięki zaliczce komornik sądowy mógł natychmiast zwrócić się do odpowiednich instytucji takich jak urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych czy też konsorcjum banków w Polsce, celem odnalezienia składników majątku dłużnika. Jeśli po ich zajęciu okazało się, ze
egzekucja będzie skuteczna, opłaty te były przedsiębiorcy zwracane w pierwszej kolejności. Niestety bardzo często zwrócenie się do wskazanych instytucji było obwarowane koniecznością dokonania przez wierzyciela opłaty z tytułu tzw. poszukiwania majątku. Stawało się to bezzasadne, gdyż wierzyciel wnosił uprzednio stosowne zaliczki na zapytania. Była to bowiem fikcja poszukiwania majątku. W aktualnym stanie
prawnym ustawodawca wprost wskazał, że złożenie zapytania do określonych instytucji nie stanowi poszukiwania majątku, a co za tym idzie nie
może być pobrana stosowna opłata.
Jeżeli chodzi o kolejny obowiązek wierzyciela to jest nim jak najszersze wskazanie danych dłużnika wraz z jego składnikami majątku. Trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że aby móc w sposób wyczerpujący podać dane komornikowi sądowemu trzeba nimi dysponować już na etapie
podjęcia współpracy z podmiotem, który może stać się dłużnikiem. Niepowetowanym błędem jest pozyskiwanie od kontrahentów będących

4

POZYCJA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY – WIERZYCIELA W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN (UWAGI KRYTYCZNE)

osobami fizycznymi tylko imienia i nazwiska, numeru NIP i ewentualnie adresu. Obowiązkowo należy również zażądać numeru PESEL, który
ułatwi czynności egzekucyjne. Nie jest to w żaden sposób sprzeczne z przepisami ochrony danych osobowych, a zwłaszcza Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO. Dokument ten wprowadza bowiem zasadę celowości w pozyskiwaniu danych; przy pozyskiwaniu numeru PESEL kontrahenta cel jest jak najbardziej uzasadniony – jest nim szeroko rozumiana realizacja umowy o świadczenie określonej usługi.
Składając do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji, przedsiębiorca wierzyciel wskazuje nie tylko dane dłużnika, ale przede
wszystkim składniki jego majątku. Chodzi o ruchomości, nieruchomości, miejsce pracy, miejsce świadczenia usług, posiadane rachunki bankowe (wystarczające jest wskazanie oznaczenia banku, nie zaś numeru rachunku) czy też pobierane świadczenia emerytalno - rentowe. Jeśli owe
składniki nie są znane, wierzyciel uiszcza odpowiednią opłatę na zwrócenie się z zapytaniem do wskazanych wcześniej instytucji. Gdy w ich
wyniku komornik sądowy pozna składniki majątku dłużnika podlegające egzekucji, dokonuje ich zajęcia. W sytuacji, w której dłużnik nie posiada majątku podlegającego zajęciu, komornik informuje o tym wierzyciela. Dopiero wówczas przedsiębiorca – wierzyciel może zlecić poszukiwanie majątku i uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł. Komornik udaje się na czynności terenowe w miejscu wskazanym przez wierzyciela (adres
zamieszkania lub siedziby dłużnika). Bardzo często dochodzi tam do ugody komornika z dłużnikiem, który zobowiązuje się do spłaty należności
w całości bądź częściowo w sposób ratalny. Wprowadzony został wymóg rejestrowania dźwięku i obrazu podczas czynności terenowych;
w praktyce budzi to sporo wątpliwości, takich jak: nagrywanie pomieszczeń, w jakich znajduje się dłużnik, nagrywanie innych osób zamieszkujących lub przebywających z dłużnikiem, zgodność nagrywania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz status osoby nagrywającej. Niestety czasem czynności terenowe nie odnoszą zamierzonego skutku. Wówczas komornik musi dokonać umorzenia postępowania
egzekucyjnego. Przedsiębiorca – wierzyciel ponosi kolejny ciężar fiskalny w postaci wpłaty w wysokości 150,00 zł tytułem opłaty z tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Analizując pozycję prawną przedsiębiorcy – wierzyciela należy podnieść problem celowości wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Do
wprowadzenia omawianych zmian stanowiło to nieuregulowaną prawnie przestrzeń egzekucji. Aktualnie, w razie oczywiście niecelowego
wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik musi pobrać
od wierzyciela opłatę w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. Jako przykład niecelowego podjęcia egzekucji można wskazać sytuację
uprzedniej spłaty całości zadłużenia bądź nieistnienie zadłużenia.
Wielkim minusem dla przedsiębiorcy – wierzyciela będzie brak możliwości odliczenia podatku VAT od opłat egzekucyjnych dokonanych na
poczet poszukiwania majątku. Zgodnie bowiem z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ma zostać wydana interpretacja przepisów prawa
podatkowego, zgodnie z którą komornicy sądowi jako organy władzy publicznej przestają być płatnikami podatku VAT. Nie mogą przez to
sporządzać odpowiednich faktur, będących podstawą stosownych odliczeń dla wierzycieli, będących podatnikami VAT.
Przedsiębiorcy – wierzyciele będą musieli wyraźną uwagę przywiązywać do wskazywania przedmiotów egzekucji. Chodzi o ruchomości,
które w ocenie wierzyciela są własnością dłużnika i powinny być zajęte przez komornika, a w konsekwencji poddane licytacji publicznej i sprzedane. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego zakładają bowiem, że komornik nie będzie miał prawa dokonać zajęcia ruchomości, jeśli
w trakcie czynności dłużnik lub inne osoby wykażą stosownymi dokumentami, że dane ruchomości nie stanowią ich własności. Dłużnicy zyskali
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w ten sposób całkowicie legalną metodę, by unikać swoich zobowiązań. Bowiem przed nowelizacją komornik oceniał, kto faktycznie włada
rzeczą i dokonywał jej zajęcia; dopiero sąd w określonym postępowaniu badał, czy zachowanie dłużników nie nosiło charakteru ewidentnej
próby ukrycia majątku. W aktualnym stanie prawnym praktycznie niemożliwym stanie się udowodnienie przez wierzyciela, że to dłużnik
faktycznie włada rzeczą i stanowi to element jego majątku, z którego można prowadzić egzekucję. Utrudnione będzie także przeprowadzenie
procesu przy użyciu tzw. skargi pauliańskiej, czyli przywrócenia majątku dłużnikowi, który wyzbył się go ze świadomością, że może być
prowadzona z niego egzekucja.
W mojej ocenie powyższe zmiany należy ocenić negatywnie. Czas pokaże, czy egzekucja prowadzona środkami dopuszczanymi przez
prawo okaże się skuteczna. Nie wiadomo, czy przedsiębiorcy - wierzyciele nie będą dochodzić swych praw przy pomocy firm windykacyjnych,
które nierzadko działają na granicy obowiązującego prawa. Reasumując, wskazać należy, że przedsiębiorca – wierzyciel będzie tylko pozornie
uznany za uprzywilejowaną stronę postępowania egzekucyjnego. Choć będą mu przysługiwały określone prawa, to jednak skuteczność ich
urzeczywistniania może okazać się wątpliwa. Obciążanie wierzyciela dodatkowymi kosztami egzekucji również nie zachęca do kierowania
wniosków egzekucyjnych. Ocena funkcjonowania egzekucji pod rządami nowych przepisów musi zostać dokonana z perspektywy czasu i po
dogłębnej analizie wielu przypadków i orzeczeń sądów. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że praktyka będzie dążyła do wzmożenia skuteczności
egzekucji przy poszanowaniu prawa wierzycieli do domagania się całkowitego uznania długu i jego zapłaty przez dłużnika.
Bibliografia:
1. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770),
2. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770),
3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.),
4. A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa 2017,
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

Autor: Kamil Miśtal
Inspektor ochrony danych,
Katedra Postępowania Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego,
prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

Pro bono
Dyżury adwokatów w Fundacji!
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza osoby do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
W każdą środę, w godzinach 14-16 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości pełnią dyżury
adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad
prosimy o zgłaszanie się telefonicznie (42 630 36 67) lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl
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Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową
Co to jest ulga B+R
Ulga na prace badawczo-rozwojowe została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. do polskich przepisów podatkowych zarówno Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26e), jak i do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18d). Skierowana jest do
wszystkich osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce opodatkowaną podatkiem dochodowym. Tak więc mogą z niej
skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną PIT na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
jak i podmioty opodatkowane CIT z działalności podstawowej, tj. innej niż przychody z zysków kapitałowych. Celem ulgi jest wspieranie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, którzy tworzą ulepszają lub rozwijają oferowane przez siebie produkty lub usługi. Efekt prowadzonych prac nie ma wpływu na prawo
do ulgi. Istotne jest samo prowadzenie prac B+R i ponoszenie z tego tytułu kosztów (np. wynagrodzenia, sprzęty, materiały). Ulga na prace
badawczo-rozwojowe daje możliwość obniżenia podatku dochodowego poprzez odpis poniesionych kosztów prac badawczo-rozwojowych,
czyli w efekcie ich podwójne zaliczenie w koszty podatkowe.
Dla kogo ulga B+R
Podstawowym warunkiem skorzystania z odliczenia jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej na terenie Polski. Definicja działalności badawczo-rozwojowej znajduje się w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i do niej odsyłają przepisy podatkowe. Zgodnie
z tą definicją:
1. Badania naukowe są działalnością obejmującą:
a) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
b) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie
nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.
2. Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy
i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe
i kresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

KONSULTACJE PRAWNE
Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania z konsultacji radcy prawnego
w każdy czwartek, w godzinach 1500-1630 w siedzibie Fundacji.
Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67
lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl
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Przytoczone wyżej definicje są bardzo ogólne, więc w przypadku wątpliwości można wystąpić o interpretację indywidualną do izby skarbowej. Na podstawie wydanych już interpretacji można stwierdzić, że:
 za prace rozwojowe mogą zostać uznane:
 opracowywanie prototypów znacząco ulepszonych lub nowych produktów,
 walidacja i testowanie znacząco ulepszonych lub nowych produktów lub technologii,
 opracowanie linii lub systemów demonstracyjnych do celów weryfikacji możliwości komercjalizacji.
 za prace rozwojowe nie będą uznane:
 rutynowe prace modernizacyjne,
 okresowe zmiany co do istniejących produktów, procesów lub usług,
 ulepszenia polegające na rozwiązywaniu problemów w ramach istniejącej technologii lub produktu.
Koszty kwalifikowane do ulgi B+R
Zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania został zawarty w art. 26e ust. 2 i 3
ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT i wskazuje na:
1. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za które uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania
tych wypłat i świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności
i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, na potrzeby prowadzonej
działalności badawczo-rozwojowej;
4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 CIT;
5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione
przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, na:
a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od
momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty
zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania
ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty
walidacji patentu europejskiego.
6. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności
badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
Trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca przewidział pewne wyłączenia. Prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych nie przysługuje
podatnikowi, jeżeli:
 koszty kwalifikowane zostały mu zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji);
 prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Podatnicy korzystający z ulgi B+R koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a związane były z działalnością badawczo-rozwojową, czyli koszty kwalifikowane, odliczają od podstawy opodatkowania. Wysokość limitu odliczenia uzależniona jest od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych i w roku 2018 wynosi:
 100% – dla każdego przedsiębiorcy niebędącego Centrum Badawczo-Rozwojowym (CBR);
 150% – CBR (lecz 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentu).
Źródła:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2018 r., poz. 1509
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1036
MB
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Jak przygotować się na brexit – informatory dla firm
działających na rynku brytyjskim
30 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Niezależnie od ostatecznego scenariusza, każdy unijny
przedsiębiorca związany z rynkiem brytyjskim powinien ocenić, jak bardzo jest narażony na skutki brexitu. W wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości mogą być pomocne materiały informacyjne np.:
 „Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27, aby przygotować się na Brexit” – przewodnik opracowany przez Komisję Europejską w lipcu 2018 r.,
wersja polska do pobrania: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_pl.pdf
 „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?” – broszura przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) przy
współpracy z właściwymi ministerstwami i urzędami centralnymi.
Publikacja ma pomóc w przygotowaniach i pokazać możliwy wpływ brexitu na polski biznes. Przedstawione w niej zostały dwa scenariusze. Pierwszy to „uporządkowany brexit”, który gwarantuje stabilność dotychczasowych relacji gospodarczych poprzez zachowanie okresu
przejściowego we wzajemnej wymianie handlowej. Drugi scenariusz tzw. „twardy brexit”, oznacza, że z chwilą wyjścia Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej stanie się ona z dnia na dzień „państwem trzecim” z wszystkimi tego konsekwencjami dla relacji handlowych (konieczność
uzyskania szeregu pozwoleń, cła i kontrole graniczne).
Materiały są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPIT):
http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/brexit/
Ponadto, uruchomione zostały skrzynki mailowe:
 MPIT (brexit@mpit.gov.pl),
 MSZ (brexit_negocjacje@msz.gov.pl),
na które przedsiębiorcy i inni zainteresowani mogą przesyłać swoje pytania związane z brexitem.
Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl
KK
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VRneck wirtualne okulary do diagnostyki, terapii
i treningu rehabilitacyjnego osób z dysfunkcjami
i uszkodzeniami części szyjnej kręgosłupa
W Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opracowano prototyp urządzenia,
wykorzystującego technologię VR do diagnostyki funkcjonalnej kręgosłupa szyjnego. To innowacyjny system
do oceny stanu funkcjonalnego kręgosłupa szyjnego oraz połączenia szyjno-głowowego i szyjno-piersiowego
osób z zaburzeniami kontroli motorycznej. Wynalazek zdobył dwie nagrody specjalne oraz Złoty Medal na
Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2018 w Kaohsiung na Tajwanie. Materiały promocyjne właśnie lecą na kolejne targi: ARAB HEALTH 2019 do Dubaju.
System VRneck umożliwia trening koordynacji nerwowo-mięśniowej osób z bólem, zaburzonym napięciem mięśni i ograniczeniem zakresu ruchu w stawach kręgosłupa z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i urazów części szyjnej kręgosłupa. VR-Neck jest pomocnym narzędziem w pracy lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów
personalnych.
Głównymi elementami systemu są: gogle wirtualnej rzeczywistości oraz oprogramowanie umożliwiające rejestrację oraz analizę zadań funkcjonalnych wykonywanych przez osobę badaną. Oprogramowanie zawiera zestaw plansz z figurami geometrycznymi odwzorowującymi ruchy proste
i złożone, jakie wykonuje człowiek.
Istotą działania systemu jest rejestracja zapisu sekwencji ruchów prostych
i złożonych, jakie wykonuje pacjent według określonej trajektorii poprzez odwzorowywanie ruchami głowy kształtów na specjalnie przygotowanych planszach. System dokonuje oceny liczby i jakości popełnianych błędów w trakcie
wykonywania zadań funkcjonalnych.
Badanie z wykorzystaniem Systemu VR-Neck można podzielić na dwa główne etapy: wykonanie i rejestracja badania oraz interpretacja danych.
Mocne strony wynalazku:
 Nieinwazyjna diagnostyka zaburzeń funkcjonalnych w części szyjnej kręgosłupa;
 Zindywidualizowana terapia, trening, edukacja i prewencja zaburzeń części szyjnej kręgosłupa;
 Wysoka trafność i rzetelność pomiaru (validity and reliability of measurement);
 Możliwość konsyliarnego ustalania rozpoznania pacjenta;
 Możliwość badań wieloośrodkowych;
 Analiza porównawcza w grupie pacjentów z tym samym rozpoznaniem klinicznym;
 Możliwość wykorzystania urządzenia w telerehabilitacji;
 Niskie koszty diagnostyki i terapii pacjenta;
 Tworzenie baz danych dotyczących zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego;
 Możliwość monitorowania i oceny skuteczności terapii;
 Możliwość wykorzystania w systemie orzecznictwa i ubezpieczeń;
 Możliwość opracowania programów terapeutycznych i profilaktycznych oraz stworzenie rekomendacji dla polityki ochrony zdrowia.
Autorzy:
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa - kierownik Katedry Rehabilitacji Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik projektu,
dr n. med. Tomasz Adamczewski - adiunkt w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
mgr Gabriela Figas - asystent w Klinice Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przygotowała: Agnieszka Adamiak-Gurdała,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Róże Przedsiębiorczości 2018 rozdane laureatom
Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek po raz czwarty wręczył laureatom Róże Przedsiębiorczości podczas spotkania świąteczno-noworocznego. Od 2015 r. nagrody przyznawane są lokalnym przedsiębiorcom, którzy przez swoją
działalność promują gminę Łask.
W kategorii „Przedsiębiorstwo
produkcyjne” nagrodę otrzymała firma
ONTOP Polska. Jest to firma o 50letniem doświadczeniu w opracowywaniu systemów odprowadzania spalin dla budownictwa statków, przemysłu spożywczego, zastosowań przemysłowych
i budynków niemieszkalnych, ale także do kominków i pieców
w domach.
W kategorii „Przedsiębiorstwo usługowe” wyróżniono spółkę Reklama od A do Z. Na rynku reklamy firma istnieje od
1990 roku. Świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie reklamy
i doradztwa reklamowego.
Natomiast w kategorii „Przedsiębiorstwo handlowe” nagrodę
zdobyła firma Hydra-Grupa SBS. Blisko 30 lat firma dostarcza
tysiące wyrobów sanitarnych, oferuje szeroki wachlarz usług z
zakresu centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej i wodnej,
systemów ściekowych, czy instalacji w łazienkach i kuchniach.
Burmistrz wręczył także nagrodę specjalną. Statuetkę róży otrzymała Patrycja Woźniak, mieszkanka Kolumny, która w 2018 roku zdobyła tytuł II wicemiss Polonia.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Więcej na temat:
http://lask.naszemiasto.pl/artykul/spotkanie-swiateczno-noworoczne-w-lasku-roze,4946218,artgal,t,id,tm.html
https://expressilustrowany.pl/roza-przedsiebiorczosci-w-rekach-ii-wicemiss-polonia-patrycji-wozniak-z-kolumny/
ar/13795339#najwazniejsze
Zdjęcie: http://www.lask.pl/content/iii_edycja_konkursu_r_a_przedsi_biorczo_ci
AK

Konferencja konsultacyjna Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030 – Łódzkie
Tomaszów Mazowiecki, 17 stycznia 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim było miejscem spotkania konsultacyjnego dla regionu łódzkiego Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), opracowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Pierwszym punktem spotkania była projekcja krótkiego filmu promocyjnego na temat KSRR. Podkreślono, że KSRR ma być drogowskazem zrównoważonego rozwoju regionów, swego rodzaju konstytucją dla regionów, dokumentem bazowym do tworzenia strategii lokalnych.
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KSRR to strategia, która opisuje wyzwania rozwojowe pod kątem różnorodności i regionów, określa cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągniecia powinny podjąć zaangażowane podmioty: rząd, samorządy terytorialne wszystkich szczebli oraz inne
instytucje publiczne i prywatne – na rzecz rozwoju poszczególnych terytoriów. Działania te w szczególności będą realizowane, by wspierać
obszary słabsze gospodarczo oraz wzmacniać konkurencyjność wszystkich regionów. Wspomniano o programie ponadregionalnym 2020+
przeznaczonym dla mniejszych ośrodków tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
KSRR jest również zbiorem wspólnych wartości i zasad, które tworzą ramy dla działań rządu i samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju regionów i kraju. Ma odpowiedzieć na pytania:
 jak wykorzystać potencjał polskich regionów,
 jak ożywić lokalne gospodarki,
 jak pomagać w rozwoju gminom, które najbardziej tego potrzebują,
 jak sprawić, by Polacy byli zadowoleni z życia w swoim miejscu zamieszkania.
KSRR określa, że programowanie działań i wydatkowanie środków finansowych odbywa się na wszystkich trzech poziomach zarządzania:
rządowym, samorządów województw i samorządów gmin/powiatów. Środki publiczne zarówno z budżetu państwa, jak i z budżetu UE będą
przekazywane na poziom regionalny i lokalny na podstawie specjalnych umów (kontrakt programowy, kontrakt sektorowy, porozumienie terytorialne). Umowy te określą, jakiego typu przedsięwzięcia będą mogły być finansowane.
W dyskusji zgłoszono wiele uwag ogólnych, jak i pytań szczegółowych.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie MIiR: https://www.miir.gov.pl/ksrr
KK

Konkurs dla studentów na innowacyjny pomysł na biznes
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Radą Biznesu oraz ekspertami zaprasza studentów uczelni
wyższych z województwa łódzkiego do konkursu EkSocStartUp!
Konkurs polega na opracowaniu szczegółowych koncepcji biznesowych oraz innowacyjnych projektów pod okiem mentora/eksperta ze
świata biznesu. W pierwszym etapie studenci składają formularz zgłoszeniowy, w którym prezentują swój pomysł używając jedynie 500 słów.
Wnioski można składać do 31 stycznia 2019 r.
Ze złożonych wniosków przedstawiciele Wydziału oraz Rady Biznesu wybiorą 10 najlepszych pomysłów, których autorzy wezmą udział w:
 profesjonalnych szkoleniach z zakresu design thinking, budowania marki, modeli biznesowych;
 mentoringu, którego celem będzie udoskonalenie projektów;
 gali finałowej oraz prezentacji projektu.
Korzyścią z udziału w projekcie będzie również ocena pomysłu przez jury złożone z autorytetów świata nauki i biznesu. Najlepszy, najbardziej innowacyjny pomysł otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest członkiem Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.eksocstartup.uni.lodz.pl/
ŁK

12

NASZE PROJEKTY

Granty dla MŚP
na rozwój czystych procesów produkcyjnych
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi dołączył do wspólnoty KET4SME
(Key Enable Technologies for Small and Medium-sized Enterprises), utworzonej w międzynarodowym projekcie KET4CleanProduction, realizowanym w ramach europejskiego programu Horyzont 2020.
Platforma współpracy KET4SME (https://www.ket4sme.eu) to otwarty ekosystem wspierania rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla czystszych procesów produkcyjnych w Europie.
Do KET (kluczowe technologie prorozwojowe) zalicza się 6 sektorów:
 mikro i nanoelektronika
 nanotechnologia
 biotechnologia przemysłowa
 zaawansowane materiały
 fotonika
 zaawansowane techniki produkcyjne.
Projekt dysponuje budżetem 2 mln EUR na mikro granty (do 50 tys. EUR, przy wkładzie własnym 30%).
Kto może aplikować o mikro granty?
Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektorów KET, wykazujące potencjał związany z „czystą produkcją”.
Szczegółowe informacje i przewodnik dla aplikantów znajdują się na stronie: https://www.ket4sme.eu/micro-grants
Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2020 r.
Zainteresowanych zapraszamy do naszego ośrodka przy ul. Piotrkowskiej 86.
Kontakt tel. 42 630 36 67, email: fundacja@frp.lodz.pl
KK

13

BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE W PRACY
OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK
PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA
I ZDROWIA W PRACY W POLSCE
http://osha.europa.eu/pl

Kampania 2018-2019

Europejski konkurs dobrych praktyk
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) organizuje konkurs dobrych
praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy na lata 2018-2019. Dobre praktyki powinny dotyczyć sposobów postępowania z substancjami niebezpiecznymi, przyczyniających się do poprawy bhp. Konkurs wyłoni rozwiązania, które najskuteczniej pomagają walczyć z niebezpiecznymi substancjami w pracy. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, organizacje i osoby indywidualne.
We wniosku należy uwzględnić:
1. Sposób oceny ryzyka wszystkich poważnych zagrożeń i grup pracowników,
2. Hierarchię środków zapobiegawczych, zgodnie z zasadą STOP: Substitution (zastępowanie), Technological measures (środki techniczne), Organisational measures (środki organizacyjne), Personal
protection measures (środki ochrony indywidualnej),
3. Sposób wyeliminowania lub ograniczenia narażenia pracowników na niebezpieczne substancje,
4. Budowanie świadomości i kultury bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
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Projekty oceni jury w poszczególnych krajach. W Polsce Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wybierze dwa
projekty. Zwycięzcy krajowi wezmą udział w konkursie międzynarodowym.
Termin zgłoszenia prac na konkurs: 22 stycznia 2019 r.
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/pl/campaign-materials/good-practice-awards-flyer
https://chemia.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?
_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009304&html_klucz=30000930
3&html_klucz_spis=
https://chemia.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/85697/2018090593622&Kryteria-oceny-dobrych-praktyk.pdf

Zagrożenia psychospołeczne, choroby związane
ze stresem i choroby układu mięśniowo-szkieletowego –
poradnik dla MŚP
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przygotowała poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw na
temat zagrożeń psychospołecznych, chorób wywołanych przez stres i chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Te trzy grupy zagrożeń należą
do najczęściej dotykających pracowników europejskich przedsiębiorstw. Mogą powodować długotrwałą absencję i zwolnienia lekarskie.
Poradnik przedstawia pięcioetapową procedurę poprawiającą warunki środowiska pracy. Daje wskazówki i przykłady, proponuje ćwiczenia, ułatwiające zapobieganie tym zagrożeniom. Wskazuje dodatkowe źródła, które mogą być przydatne.
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing/view
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Ocena ryzyka w zakładach fryzjerskich
Nowa infografika Obetnij ryzyko z OiRA zachęca do wykorzystania interaktywnego narzędzia oceny ryzyka w zakładach fryzjerskich.
Wskazuje na zagrożenia i problemy, z którymi fryzjerzy spotykają się każdego dnia, np. zagrożenia wynikające ze stosowania środków chemicznych i ostrych narzędzi, możliwość poślizgnięcia się na mokrej podłodze. Zwraca uwagę na stosowanie odzieży ochronnej, ergonomiczne
stanowisko pracy i organizację pracy. Proponuje plan poprawy sytuacji.

OiRA (Online Interactive Risk Assessment, https://oiraproject.eu/pl) to internetowa platforma, zawierająca bezpłatne interaktywne narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dotyczą różnych sektorów i zawodów.
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/infographics/cut-out-risks-oira-tool-hairdressers
https://oiraproject.eu/en/oira-tools?text=&field_sector%5B893%5D=893&field_sector%5B218%5D=218&sort=alphabetically
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100 lat Międzynarodowej Organizacji Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO – International Labour Organisation) świętuje swoje stulecie.
Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała po I wojnie światowej podczas konferencji pokojowej w Paryżu jako autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów. Miała za zadanie inspirowanie rządów, organizacji pracodawców i związków zawodowych
do wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie.
Międzynarodowa Organizacja Pracy ma trójstronną strukturę. W skład jej głównych organów - Międzynarodowej Konferencji Pracy i Rady
Administracyjnej – wchodzą przedstawiciele rządów, pracodawców i pracowników.
Obecnie MOP grupuje 187 państw. Promuje i działa na rzecz godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn, dobrych i bezpiecznych warunków pracy, edukacji, ubezpieczeń społecznych, wolności zrzeszania się oraz likwidacji wszelkich patologii w pracy, ustalając standardy w
formie konwencji i zaleceń.
Obchody stulecia rozpoczną się 22 stycznia 2019 r. w Genewie (Szwajcaria) i będą prowadzone do końca roku. Wszystkie uroczystości
będą transmitowane online.
Więcej informacji:
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/WCMS_646457/lang--en/index.htm
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?
_nfpb=true&_pageLabel=P40800282051490976494797&html_tresc_root_id=300005611&html_tresc_id=300010009&html_klucz=30000561
1&html_klucz_spis=
http://www.mop.pl

OSHmail - elektroniczny biuletyn Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy
Biuletyn co miesiąc przekazuje najnowsze informacje z całego świata, prezentuje publikacje,
wskazuje zmiany w przepisach UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
Źródła:
https://osha.europa.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://oiraproject.eu/pl
https://chemia.ciop.pl
https://www.ciop.pl
MKS
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Raport nt. uczestnictwa Polski w H2020
po 586 konkursach

Krajowy Punk Kontaktowy Programów Ramowych UE przedstawił podsumowanie nt. polskiego udziału w programie ramowym Horyzont
2020 po 586 zakończonych konkursach.
636 polskich instytucji wywalczyło blisko 372 mln euro dofinansowania z Komisji Europejskiej – na 1134 projekty, w tym 202 koordynacje. Największą kwotę dofinansowania uzyskał przemysł (blisko 105 mln euro), z czego aż 70 mln euro otrzymały polskie MŚP.

W raporcie przedstawiono po raz pierwszy informację o udziale polskich recenzentów w ocenie wniosków projektowych H2020.
Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/Polska_w_H2020-586.pdf
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Dni informacyjne i spotkania brokerskie
dotyczące konkursów w programie
Horyzont 2020
Styczeń - Luty 2019
Termin

Miejsce

Rodzaj
spotkania

15-16.01.2019

Bruksela

spotkania
brokerskie

Fotonics 2019 call
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/infoday-photonics-2019calls

18.01.2019

Bruksela

dzień
informacyjny

Energy Efficiency
Więcej informacji:
https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/

22.01.2019

Bruksela

spotkania
brokerskie

Shift2Rail
Więcej informacji:
https://shift2rail.org

6.02.2019

Bruksela

dzień
informacyjny

Temat spotkania
Electronic Components and Systems
Więcej informacji:
https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2019.html

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=31088

Konferencja i spotkania nt. współpracy w programach
ramowych

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Centrum Innowacji i Technologii w Nadrenii Północnej-Westfalii Zenit Gmbh (Mülheim an der
Ruhr, Niemcy) organizuje w dniach 14-15 lutego 2019 r. w Düsseldorfie międzynarodową konferencję Successful R&I in Europe 2019. Przedsiębiorcy i naukowcy z Nadrenii Północnej-Westfalii oraz regionów z Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Izraela i Polski będą rozmawiać na
temat przyszłych partnerstw i projektów w programie Horyzont 2020. Spotkania będą prowadzone w grupach tematycznych: ICT, Nanotechnologie, Materiały i produkcja (NMM), Energia, Gospodarka cyrkularna, Nauki przyrodnicze (life science), Transport, Innowacyjne zamówienia
publiczne (PCP/PPI).
Więcej informacji:
https://horizon2020.zenit.de/en/event/successful-ri-in-europe-2019-14022019-2/
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Katalog nt. konkursów programu H2020 w dziedzinie
nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych

Katalog zawiera listę i opisy tematów, będących przedmiotem konkursów ogłoszonych w 2019 r., w których badania społecznoekonomiczne i humanistyczne (SSH - socio-economic sciences and humanities) stanowią istotny element.
Program Horyzont 2020 zakłada obecność zagadnień społeczno-ekonomicznych i humanistycznych w każdym z jego filarów i celów. Badania SSH są szczególnie obecne w wyzwaniu społecznym "Europa w zmieniającym się świecie: integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa", ale występują również w innych częściach programu Horyzont 2020.
SSH to obszar przekrojowy programu Horyzont 2020. Obejmuje szeroki zakres dyscyplin, takich jak socjologia i ekonomia, psychologia,
polityka, historia, nauki o kulturze, prawo i etykę.
Konsorcja i projekty powinny być interdyscyplinarne, łączyć elementy naukowe i praktyczne. Rozwiązania, będące rezultatem projektów,
mają rozwijać kluczowe kompetencje i tworzyć nowe rozwiązania technologiczne, z uwzględnieniem kwestii społecznych.
Katalog opracowała sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego H2020 (Europa w zmieniającym się świecie) Net4Society.
Więcej informacji:
https://www.net4society.eu/_img/article/Opportunities_doc_2018-20_dec2018_update.pdf

Źródła:
http://www.kpk.gov.pl
https://ec.europa.eu
https://horizon2020.zenit.de
https://www.net4society.eu
MKS
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OFERTY KOOPERACJI

F
Lp.

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

Nr Ref

Opis oferty

1.

BRQA20171219001

Firma z Kataru – lider w branży rolno-spożywczej, prowadzi działalność w zakresie dystrybucji żywności oraz dostaw kwiatów, świeżych owoców i warzyw na rynek lokalny. Poszukuje
dostawców/producentów produktów spożywczych poprzez umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

2.

BRRU20171221002

Rosyjska firma specjalizuje się w estetyce i pragnie znaleźć dostawców wszelkiego rodzaju
kosmetyków (produktów do pielęgnacji skóry i włosów) w krajach UE do współpracy w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

3.

BRUK20171216001

Hurtownia brytyjska poszukuje średniej wielkości producentów kurcząt w UE, którzy spełniają
wszystkie standardy wymagane do zawarcia umowy produkcyjnej i zaopatrzeniowej. Firma
zamierza poszerzyć swój rynek eksportowy, a także współpracować z niektórymi dostawcami
konkretnych produktów, takich jak mrożone żołądki i wątróbki kurczaków w workach 1 lub
1,5 kg zamiast standardowych opakowań 10 kg.

4.

BRUK20180110001

Brytyjska firma zajmująca się projektowaniem opakowań na żywność dąży do zawarcia umowy outsourcingowej z firmą produkcyjną, która mogłaby produkować dla nich foliowe tacki
odpowiednie dla sektora spożywczego. Poszukują dostawcy w Europie, aby skrócić czas realizacji zamówienia i zaoferować gwarantowaną wielkość zamówienia produktu do wymiarów
magazynowych jak najbliżej 80 x 80 x 30 mm.

5.

BOHU20170713002

Węgierska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w przemyśle sportowym, oferuje szeroką
gamę rozwiązań i produktów obejmujących nawierzchnie sportowe i podłogi przemysłowe.
Firma poszukuje partnerów z UE w celu poszerzenia bazy klientów w ramach umowy agencyjnej.

6.

BOUA20180121001

Młoda, dynamiczna ukraińska firma z sektora MŚP wyprodukowała generator gazu z drzewnej
biomasy, umożliwiający lepsze spalanie drewnianych odpadów (trocin) oraz zmniejszenie emisji gazów do atmosfery. Firma poszukuje agentów handlowych.

7.

BORS20180125001

Serbska firma produkuje brykiet i pellet z biomasy oraz odpadów drewnianych. Firma posiada
moce przerobowe w wysokości 800 ton brykietu miesięcznie, które może podwoić w krótkim
czasie. Brykiet pakowany jest w kartonowe pudła (20 kg), opakowania foliowe (10 kg) oraz w
wytrzymałe torby z PP (polipropylenu) (25 i 30 kg). Firma poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów w Europie.

8.

BOCN20180116001

Chińska firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji elektronicznych urządzeń mierniczych
stworzyła dwie serie unikalnych produktów: czujniki wykorzystujące reflektometrię optyczną
do torów światłowodowych (OTDR) oraz spawarki światłowodowe (OFFS). Firma poszukuje
dystrybutorów na rynkach europejskich.

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów w całym kraju
i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie
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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.

Statystyczny obraz potencjału rozwojowego województwa łódzkiego w latach 2010-2016. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, 2018. Seria
Analizy Statystyczne
Urząd Statystyczny w Łodzi przygotował publikację Statystyczny obraz potencjału rozwojowego województwa łódzkiego w latach 2010-2016. Celem opracowania jest ocena skali i tempa
zmian zachodzących w wybranych obszarach potencjału rozwojowego województwa łódzkiego.
Przyjęto, iż potencjał rozwojowy to zasoby i środki, które przy efektywnym wykorzystaniu przyczyniają się do rozwoju regionu i determinują kierunki tego rozwoju w przyszłości. Opracowanie
składa się z trzech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym scharakteryzowano potencjał rozwojowy w obszarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym, geograficznym, itp.
Druga część publikacji zawiera pogłębioną analizę poziomu innowacyjności i działalności
badawczo - rozwojowej. Uwagę skoncentrowano na wybranych wskaźnikach odnoszących się do
działalność badawczo–rozwojowej, działalności innowacyjnej, ochrony własności przemysłowej,
społeczeństwa informacyjnego.
W ostatniej części opracowania zaprezentowano dane, które dotyczą przedsiębiorstw prowadzących działalność, która wpisuje się w specjalizacje regionalne. Analiza obszarów wyodrębnionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, opiera się na
wskaźnikach dostępnych dla tych grupowań Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, które przyjęto do monitorowania w Regionalnej
Strategii Innowacji.
Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012-2017.
Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2018. Seria Analizy Statystyczne
Urząd Statystyczny w Łodzi przygotował publikację „Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012-2017”. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono produkcję budowlano-montażową jednostek budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Przedstawione dane dotyczą produkcji budowlanomontażowej realizowanej na terenie kraju przez podmioty budowlane mające siedzibę zarządu w
województwie łódzkim oraz produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez podmioty
budowlane z siedzibą na terenie poszczególnych województw.
W rozdziale drugim zaprezentowano efekty działalności budowlanej w następujących obszarach: budynki oddane do użytkowania, mieszkania oddane do użytkowania, pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy oraz mieszkania, w których budowę rozpoczęto.
W rozdziale trzecim uwagę skoncentrowano na charakterystyce zasobów mieszkaniowych
oraz działalności związanej z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi (np. dane dotyczące
kosztów remontów i modernizacji czy utrzymania zasobów mieszkaniowych). Dane zostały przestawione w ujęciu tabelarycznym, a także w postaci licznych wykresów i kartogramów.
AD
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