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WYDARZENIE

Dotacje
z Horyzontu
2020

31 października w Łodzi
odbędzie się dzień informacyjny „Budownictwo, energia,
efektywność energetyczna w Horyzoncie 2020”.
Wydarzenie organizowane przez
Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

przy Uniwersytecie Łódzkim jest
skierowane do przedsiębiorców
i naukowców zainteresowanych składaniem wniosków na
projekty badawczo-rozwojowe
w ramach konkursów z programu ramowego Horyzont
2020. Będzie to okazja, aby

Laboratorium dla e-commerce
Unity wraz z funduszem
Hedgehog Fund
pomoże rozwinąć
skrzydła internetowym
biznesom. W najlepsze
zainwestuje do 1 mln zł.
Grupa Unity, dostawca rozwiązań IT dla e-biznesu,
przy współpracy z Hedgehog
Fund, prywatnym funduszem zalążkowym, zakłada
Laboratorium Innowacji,
wokół którego chce skupiać
twórców nowych rozwiązań
dla sektora e-commerce.
— Szukamy projektów, które mogłyby stanowić uzupełnienie naszej oferty. Obecnie
interesują nas koncepty z obszaru multichannel commer-

ce, technologie hardware'owe, mobile commerce oraz
produkty wsparcia marketingu dla e-commerce — wyjaśnia Tomasz Wesołowski,
członek zarządu Grupy Unity.
Pomysłodawcy będą mogli
liczyć na wsparcie merytoryczne oraz pomoc w rozwoju
biznesu i sprzedaży produktu dla sektora B2B. Hedgehog
Fund dofinansuje najlepsze
projekty kwotą do 1 mln zł.
— Polski rynek e-commerce jest w fazie dynamicznego
rozwoju. Jego dalszy wzrost
wymaga nowych narzędzi,
które będą wykorzystywane
przez sklepy internetowe.
Rozwiązania te, tworzone
czasem przez małe zespoły,
potrzebują odpowiedniego

wsparcia technicznego, marketingowego lub sprzedażowego, które jesteśmy w stanie
zapewnić. Nie bez znaczenia
będzie też duża grupa naszych klientów, która chętnie testuje i wdraża nowe
pomysły, aby utrzymywać
przewagę konkurencyjną.
Dostrzegamy duży potencjał rozwoju projektów na
rynku polskim, jednak możliwość wdrożeń za granicą
będzie dla nas dodatkowym
argumentem przy inwestycjach — zaznacza Tomasz
Wesołowski.
Założyciele Laboratorium
Innowacji na zgłoszenia czekają do 31 grudnia 2014 r.
Anna Bełcik
a.belcik@pb.pl  22-333-98-51

Fundusze private equity
nie takie straszne, jak je malują
Inwestorzy i doradcy
opowiedzą pomorskim
firmom o ryzykach
związanych z procesem
inwestycyjnym
i wycenie spółki.
14 listopada w Gdańsku odbędzie się spotkanie dedykowane właścicielom i kadrze
zarządzającej średnich przedsiębiorstw. Będą mogli zgłębić
temat funduszy typu private
equity (PE) i ich roli w rozwoju
firm. Udział w spotkaniu jest
bezpłatny, organizuje je kancelaria Squire Patton Boggs,
fundusz Waterland i firma konsultingowa Blackpartners. Na
konferencji będzie też mowa
o samym procesie inwestycyj-

nym, ryzykach prawnych, jakie
mogą występować na każdym
jego etapie, i wycenie spółki.
— W spotkaniu wezmą
udział przedstawiciele trzech
istotnych dla przedsiębiorców
segmentów: prawnego, finansowego i strategicznego, będzie
więc ono doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń, dyskusji i nawiązania relacji biznesowych — deklaruje Mikołaj
Lipiński, członek zarządu
Blackpartners.
Konferencja podzielona
będzie na trzy panele tematyczne: finansowy, poświęcony zagadnieniom związanym
z wyceną przedsiębiorstwa,
procesem inwestycyjnym
i rolą, jaką pełni doradca transakcyjny, prawny — opisujący
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Tego dnia odbędzie się konferencja o private equity.

szanse inwestycyjne z prawnego punktu widzenia i strategiczny — o korzyściach ze
współpracy przedsiębiorców
z funduszem typu PE.
W wydarzeniu mogą wziąć
udział przedstawiciele zarządów i właściciele firm, których
roczne przychody przekraczają
40 mln zł. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie:
www.szybszyrozwoj.pl.
Marta Bellon
m.bellon@pb.pl  22-333-97-33

zapoznać się z możliwościami
finansowania prac B+R nie z puli
krajowej, ale bezpośrednio
z budżetu Komisji Europejskiej.
Uczestnicy dostaną wskazówki,
jak należy aplikować o fundusze
na innowacyjne rozwiązania
w obszarach budownictwa, ener-

gii i efektywności energetycznej.
Osoby zainteresowane udziałem
powinny wysłać maila z imieniem, nazwiskiem, zajmowanym
stanowiskiem i nazwą firmy lub
instytucji na adres: p.dana@
asm-poland.com.pl. Liczba
miejsc ograniczona. [SACH]

Umowa terminowa
na 33 miesiące
Tylko wyjątkowo
pracodawca będzie
mógł zatrudnić kogoś
na umowę czasową
dłuższą niż limit
ustawowy.
Jest nowa wizja zawierania
umów terminowych z pracownikami. W Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej
(MPiPS) przygotowano koncepcję, która różni się od
zapowiadanej długością takich umów. Umowa terminowa potrwa 33 miesiące,
czyli o trzy mniej niż jeszcze niedawno przewidywał
Władysław Kosiniak-Kamysz,
szef tego resortu.

Terminowo do emerytury
Koncepcję poddano już
uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom społecznym. Zawiera ją gotowy
projekt nowelizacji kodeksu
pracy, wczoraj skierowany do
opiniowania. MPiPS wyjaśnia
konieczność zmian w przepisach praktyką zawierania
umów na czas określony na
długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Marek
Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność, podaje przykład
skrajnie długiego zatrudnienia na umowie terminowej — 42 lata — zakończonej
w chwili przejścia pracownika
na emeryturę.
Autor projektu podkreśla,
że celem takich umów nie
jest długotrwałe i wieloletnie
zatrudnianie pracowników.
Temu służy umowa o pracę na
czas nieokreślony. Potwierdza

to m.in. Sąd Najwyższy
w orzecznictwie, taki pogląd
znajduje też wyraz w prawie
Unii Europejskiej.

Limity nie tylko czasowe
Obecnie kodeks pracy nie
stawia wymagań co do czasu
trwania umów terminowych.
Przeciw ich nadmiernemu
wydłużaniu można jedynie
zastosować zakaz nadużywania prawa, zawarty w art.
8 kodeksu, o czym przypomina Marta Ślusarska-Gajek
z Kancelarii Prawnej Gajek
i Wspólnicy. Jedynym ograniczeniem jest liczba umów
czasowych podpisanych
z tym samym pracodawcą.
Kodeks dopuszcza dwie, trzecia staje się umową na czas
nieokreślony, jeżeli przerwy
między tymi umowami nie
przekraczają jednego miesiąca. W tych regulacjach też
zaproponowano zmiany.
Wspomniane 33 miesiące
ma być łącznym dopuszczalnym okresem zatrudnienia
na czas określony, a liczba
składających się na ten okres
umów nie może przekroczyć
trzech. Wydłużenie tego czasu, a także zawarcie większej
liczby umów z tym samym
pracownikiem będzie równoznaczne z pracą na stały
etat— od dnia następnego po
upływie 33-miesięcznego zatrudnienia lub dnia podpisania czwartej umowy.
Ograniczenia te nie będą
stosowane, gdy celem umowy będzie np. zastępstwo
pracownika, wykonanie pracy dorywczej lub sezonowej,
a także gdy pracodawca z uwagi na obiektywne przyczyny

będzie potrzebował zatrudnić
kogoś na dłużej niż dopuszcza
to kodeks. Cel lub okoliczności takiego zatrudnienia mają
być sprecyzowane w umowie
o pracę. Pracodawca będzie
musiał powiadomić o tym
inspekcję pracy i uzasadnić
potrzeby.
Koncepcja MPiPS odbiega
od oczekiwań związków zawodowych i pracodawców.
Pierwsi od dawna zabiegają
o umowy maksymalnie półtoraroczne, drudzy — o czteroletnie.

Nadmierna regulacja
Wczoraj Konfederacja Lewiatan uznała wprowadzenie
liczbowego i czasowego ograniczenia dla umów terminowych za nadmierną regulację.
— Skoro wprowadzono
maksymalny czas łącznego
stosowania umów, nie ma
potrzeby określania ich liczby. W naszej ocenie okres ten
powinien wynosić 48 miesięcy, bez określania limitu
umów. Tym bardziej, że warunki wypowiedzenia będą
zależeć od okresu zatrudnienia — stwierdziła dr Grażyna
Spytek-Bandurska, ekspertka
prawa pracy Lewiatana.
Projektowana nowelizacja
przewiduje takie same okresy
wypowiedzenia dla umów na
czas nieokreślony i dla terminowych. Mają wynosić: 2
tygodnie — przy zatrudnieniu
u danego pracodawcy krócej
niż 6 miesięcy, miesiąc — dla
co najmniej 6 miesięcy stażu
pracy i 3 miesiące — dla osoby
pracującej co najmniej 3 lata.
Iwona Jackowska
i.jackowska@pb.pl  22-333-99-99
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PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI
i DYSKRYMINACJI W ORGANIZACJI
Pracodawco, chroń siebie i swoją firmę!

Zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, czyli stwarzać
takie warunki i atmosferę w pracy, w których nie jest on stosowany czy tolerowany.
Dlatego też, zapraszamy Państwa do skorzystania z pakietu e-szkoleń:
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI – pokazanie sposobów rozróżniania mobbingu od innych zjawisk
w organizacji, przedstawienie zagrożeń mobbingu w zespole, poznanie charakteru i konsekwencji działań
mobbingowych.
PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI – rozróżnienie możliwych rodzajów i przejawów dyskryminacji
wraz z jej konsekwencjami, poznanie metod przeciwdziałania oraz niwelowania jej we wczesnych fazach
występowania.

Więcej informacji, pełny program oraz formularz zgłoszeniowy – konferencje.pb.pl

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz: 22 333 97 77, szkolenia@pb.pl

