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NEWSLETTER 
 

++++ Maj 2011 ++++ 

Wiadomości 

 
Energooszczędność i ochrona 
klimatu to rynki przyszłości dla MŚP 
w regionie Morza Bałtyckiego 
 
Komisarz UE powiedział na konferencji 
Hanzeatyckiej: trzeba koniecznie kształcić 
fachowców i informować konsumentów 
 
Energooszczędność i ochrona klimatu to nie tylko 
ważny cel polityki ochrony środowiska, lecz 
również wyjątkowo istotny rynek dla MŚP w 
regionie Morza Bałtyckiego. Rozwój i produkcja 
energooszczędnych urządzeń technicznych oraz 
odnawialnych źródeł energii, ich projektowanie, 
montaż oraz konserwacja mogą utrzymać i 
stworzyć wiele nowych miejsc pracy w regionie. 
Chcąc wykorzystać tę szansę Urząd ds. 
urbanistyki i ochrony środowiska w Hamburgu 
wspólnie z Akademią Bałtycką oraz Parlamentem 
Hanzeatyckim zorganizowały od 11 do 13 maja 
2011 w Hamburgu międzynarodową konferencję 
dotycząca energooszczędności i ochrony klimatu w 
regionie Morza Bałtyckiego. 

 
Zdjęcie 1: Przyjęcie w Ratuszu i spotkanie z panią 
Senator Juttą Blankau 

 
 
 

 
 

Komisarz UE G. Oettinger na konferencji 
Hanzeatyckiej 
 
Podczas trzydniowej konferencji Hanzeatyckiej 
spotkali się przedstawiciele świata nauki, MŚP 
oraz eksperci z 11 krajów nadbłtyckich, 
opracowując wspólne projekty na przyszłość. 
Przedstawiono nowe technologie, wyjątkowo 
udane projekty i programy pomocowe oraz 
międzynarodową współpracę. 
Komisarz UE ds. Energii Günther Oettinger 
podniósł na konferencji Hanzeatyckiej znaczenie 
modernizacji starych budynków: „Obecnie 
modernizacja starego budownictwa jest 
ważniejsza od budowy nowych energooszczędnych 
domów.“ Tutaj potencjał osiągnięcia oszczędności 
jest bez porównania większy i w ogromie tych 
możliwości wielkość oszczędności w nowym 
budownictwie jest znikoma. Jego pokolenie 
zostawia dzieciom ogromne długi w kasach 
publicznych. „Dlatego właśnie modernizacja 
starego budownictwa to najlepsza forma 
sprawiedliwości pokoleniowej“ – powiedział G. 
Oettinger. 

 
Zdjęcie 2: Komisarz UE ds. Energii Günther Oettinger na 
konferencji Hanzeatyckiej w Hamburgu 
 

Rozwój nowych technologii to niezbędny warunek 
ochrony zasobów i klimatu. Sama technika jednak 
nie wystarczy, trzeba ją optymalnie zastosować w 
praktyce, w małych firmach, przez rzemieślników i 
użytkowników. Oznacza to, że w parze z 
rozwojem technologii musi iść wiedza fachowców i 
użytkowników. „Postęp techniczny w dziedzinie 
energii odnawialnych i energooszczędności jest 
tak szybki, że co pięć lat konieczne jest 
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zasadnicze doszkalanie w tej dziedzinie. “ – 
powiedział Oettinger. Komisarz ds. Energii zaprosił 
przedstawicieli Parlamentu Hanzeatyckiego do 
Brukseli, by wspólnie opracować możliwości 
wsparcia odpowiednich programów 
dokształcających w następnym okresie 
finansowania od 2014. 

 
Zdjęcie 3: Dr. Jürgen Hogeforster, Przewodniczący 
Parlamentu Hanzeatyckiego przekazuje Komisarzowi UE 
Güntherowi Oettingerowi Koncepcję polityki 
energetycznej dla regionu Morza Bałtyckiego 
 
MŚP z Hamburga zyskają 
W Hamburgu 99% wszystkich przedsiębiorstw to 
małe i średnie firmy zapewniają prawie 70% 
wszystkich miejsc pracy. Podobną rolę odgrywają 
MŚP w całym regionie Morza Bałtyckiego. 
Segment MŚP w Hamburgu i Niemczech 
Północnych może zyskać na rozwoju branży 
energetycznej i ochrony środowiska oraz 
związanej z nimi współpracy w regionie Morza 
Bałtyckiego. Rzemiosło w Hamburgu utworzyło już 
w 1985 Centrum ds. technik energetycznych, 
wodnych i ochrony środowiska, aby rozwijać 
gospodarkę przez ekologię. Dzięki temu osiągnięto 
przewagę innowacyjną,  która teraz zaczyna 
przynosić owoce, dając MŚP z Hamburga wiodącą 
rolę w regionie Morza Bałtyckiego. 
Region Morza Bałtyckiego uważany jest za 
najbardziej innowacyjny region Europy – jest 
bardzo silny gospodarczo, ale w dużym stopniu 
nie wyczerpał jeszcze swojego potencjału. 
INTERGROUP Parlamentu Europejskiego określa 
go jako region z przyszłością o znaczeniu 
światowym, jako silny, produktywny, wydajny i 
zyskowny filar EU o jasnej tożsamości. Zwłaszcza 
w dziedzinie energetycznej i ochrony środowiska 
region Morza Bałtyckiego z Hamburgiem jako 
ważną metropolią na południu ma najlepsze 
szanse uzyskać rolę wiodącą na rynkach 
światowych. 
 

 

Zdjęcie 4: Dr. Max A. Hogeforster, Przewodniczący 
Akademii Bałtyckiej na szóstej Konferencji Hanzeatyckiej 

Całość rezultatów Konferencji Hanzeatyckiej 
wydana zostanie w specjalnej publikacji. W ten 
sposób Parlament Hanzeatycki oraz Akademia 
Bałtycka chcą włączyć wyniki Konferencji do 
aktualnej dyskusji nad strategią Morza 
Bałtyckiego.  
 
Akademia Bałtycka i Parlament Hanzeatycki 
Akademia Bałtycka obejmuje 15 uniwersytetów z 
9 krajów regionu Morza Bałtyckiego, które w 
sposób specjalny skupiają się na transferze 
wiedzy i technologii oraz pracach badawczo-
rozwojowych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.  
 

 
Zdjęcie 5: Prof. dr Vytas Navickas, z Pedagogicznego Uniwersytetu z 

Wilna referuje wyniki pracy grupy roboczej 

Parlament Hanzeatycki jest organizacją małych i 
średnich firm, zrzeszającą 45 izb przemysłowych, 
handlowych i rzemieślniczych z 11 krajów z 
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regionu Morza Bałtyckiego, do których należy 
450.000 MŚP. Partnerzy realizują obecnie trzyletni 
projekt unijny, mający na celu wsparcie 
wydajności energetycznej oraz ochrony klimatu w 
małych i średnich firmach w całym obszarze 
nadbałtyckim.  
 
Raport z drugiego etapu realizacji 
projektu QUICK 

Do terminu oddania do Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego całościowego raportu z projektu (28 
lutego 2011) nie mieliśmy jeszcze raportów od 
czterech partnerów z pierwszego etapu. W związku z 
tym Wspólny Sekretariat Techniczny wyznaczył 
nowy termin dla projektu QUICK na 4 kwietnia 
2011.  W tym też terminie oddaliśmy raport, 
niestety brakowało nadal raportów od 6 partnerów, 
którzy to nie mieli jeszcze zakończonej kontroli 
pierwszego stopnia. 

Obecnie nasz raport sprawdzany jest we Wspólnym 
Sekretariacie Technicznym. Jak tylko wypłacone 
nam zostaną dotacje unijne, dokonamy przelewów 
do partnerów. 
 
Projekt QUICK projektem sztandarowym 
w ramach Strategii Rozwoju Regionu 
Morza Bałtyckiego  

 

Kluczowe zagadnienia przyszłej polityki 
edukacyjnej w regionie Morza Bałtyckiego 

Projekt QUICK jest projektem sztandarowym w 
ramach Strategii Rozwoju Regionu Morza 
Bałtyckiego. Na podstawie wyników Sesji 
Hanzeatyckiej 2010 dot. polityki oświatowej oraz 
prac grupy roboczej WP 7 projektu QUICK do 
Strategii wniesiono poniższe tematy.  

Podsumowanie 

Basen Morza Bałtyckiego jest uważany za 
najbardziej innowacyjny region Europy, bardzo 
silny gospodarczo, który jednak jeszcze nie w 
pełni wykorzystał swój potencjał. Dalszy rozwój 
polityki edukacyjnej to główny klucz do 
kształtowania spełnionego życia i do integracji 
społecznej każdego młodego człowieka. Tego 
rodzaju ulepszenia leżą jednak również w 
żywotnym interesie gospodarki, która staje w 
obliczu całkowicie zmienionej sytuacji na rynku 
pracy. W ciągu najbliższych 20 lat we wszystkich 
krajach nadbałtyckich z wyjątkiem Szwecji liczba 
osób czynnych zawodowo spadnie o 5–18 Nasila 
się konkurencja pomiędzy małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, większymi przedsiębiorstwa-
mi, uniwersytetami / szkołami wyższymi i 
jednostkami administracji o wykwalifikowanych 

młodych ludzi. Istnieje groźba, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które w regionie Morza 
Bałtyckiego zapewniają ok. 70% procent 
wszystkich miejsc pracy, przegrają to 
współzawodnictwo i zostaną zepchnięte na dalszy 
plan. Zabezpieczenie dopływu kadr o dobrych 
kwalifikacjach, a także wysoki poziom innowacji 
stają się dla małych i średnich przedsiębiorstw w 
basenie Morza Bałtyckiego kwestią być albo nie 
być. 

Przede wszystkim trzeba jednak również znacznie 
lepiej wykorzystywać miejscowy potencjał. 
Polityka edukacyjna musi sprawić, że odsetek 
młodych ludzi nie kończących szkół oraz 
młodzieży niezdolnej do kształcenia się ulegnie 
znacznemu obniżeniu. Nie wolno spychać żadnego 
młodego człowieka na margines; każdy zasługuje 
na drugą szansę.   

 

 

Edukacja przedszkolna musi zostać znacznie 
rozszerzona na wzór niektórych krajów 
nadbałtyckich. Chodzi zwłaszcza o zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach oraz 
wprowadzenie obowiązkowej, jednorocznej 
zerówki z najlepszymi i najlepiej opłacanymi 
pedagogami. 

Atrakcyjność wykształcenia zawodowego bardzo 
silnie spadła we wszystkich krajach nadbałtyckich. 
W niektórych krajach odsetek absolwentów szkół, 
którzy odbywają kształcenie zawodowe, spadł do 
zastraszająco niskiego poziomu 10–15%. Udział 
zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym 
musi zostać znacznie zwiększony zwłaszcza w 
krajach z systemami szkolnymi. Na szerokiej 
podstawie muszą powstawać dualne kierunki 
studiów, łączące kształcenie zawodowe lub 
działalność zawodową ze studiami. Kształcenie 
zawodowe jest za bardzo odseparowane od innych 
obszarów kształcenia i prowadzi szybko w ślepy 
zaułek. Niezbędna jest całkowita drożność w 
obrębie kształcenia zawodowego oraz pomiędzy 
tym rodzajem kształcenia a kształceniem ogólnym 
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i wyższym, z płynnymi przejściami i 
możliwościami uznawania odbytych etapów 
edukacji. 

Pobyty za granicą podczas kształcenia i 
działalności zawodowej służą zdobywaniu 
zyskujących na znaczeniu wiadomości i 
doświadczeń międzynarodowych, a zarazem 
kompetencji osobistych i społecznych. Uznawanie 
bez zbędnej biurokracji w całym basenie Morza 
Bałtyckiego świadectw wykształcenia i 
doskonalenia zawodowego jest kluczowym 
warunkiem po temu. 

Ogromne szanse regionu Morza Bałtyckiego mogą 
zostać wykorzystane tylko przy najwyższym 
natężeniu innowacji i nabywaniu doskonałych 
kwalifikacji. Polityka edukacyjna jest w znacznej 
mierze również polityką lokalizacji, polityką 
regionalną i polityką planowania przestrzennego. 
Edukacja sprzyja innowacjom i konkurencyjności, 
stanowiąc najważniejsze zadanie w dziedzinie 
wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dlatego polityka edukacyjna musi zostać uznana 
za najważniejszą w stosunku do wszystkich innych 
obszarów polityki i uzyskać najwyższy priorytet 
także w unijnej strategii bałtyckiej. Polityka, 
gospodarka i społeczeństwo regionu Morza 
Bałtyckiego muszą zdać sobie sprawę z 
ogromnego znaczenia polityki edukacyjnej i 
uświadomić sobie, że inwestycje w kapitał ludzki 
są najbezpieczniejsze i przynoszą najwyższe 
oprocentowanie.  

 

Foto: Sesja Hanzeatycka 2010 

 

Szanse na przyszłość regionu Morza 
Bałtyckiego  

Basen Morza Bałtyckiego jest uważany za 
najbardziej innowacyjny region Europy, bardzo 
silny gospodarczo, który jednak jeszcze nie w 
pełni wykorzystał swój potencjał. Jednocześnie 

jednak na horyzoncie rysują się przełomowe 
zmiany, mogące znacznie ograniczyć dynamikę 
gospodarczą tego obszaru i wymagające 
zwiększonego zaangażowania zwłaszcza w 
dziedzinie polityki edukacyjnej. 

Zmiany na rynkach pracy 

Dalszy rozwój polityki edukacyjnej to główny klucz 
do kształtowania spełnionego życia i do integracji 
społecznej każdego młodego człowieka. Tego 
rodzaju ulepszenia leżą jednak również w 
żywotnym interesie gospodarki, która staje w 
obliczu całkowicie zmienionej sytuacji na rynku 
pracy 

Wąskie gardła ilościowe i jakościowe  

W ciągu najbliższych 20 lat we wszystkich krajach 
nadbałtyckich z wyjątkiem Szwecji liczba osób 
czynnych zawodowo spadnie o 5–18%. Problemy 
ilościowe znacznie się zaostrzą wskutek trudności 
z jakością. Wymagania przedsiębiorstw wobec 
nowych pracowników są wysokie i nadal rosną. 
Kompetencje osobiste i społeczne są równie 
ważne jak wiedza faktograficzna. W większości 
krajów nadbałtyckich coraz więcej absolwentów 
szkół w coraz mniejszym stopniu dysponuje 
potrzebnymi kompetencjami. 

Zaostrzająca się konkurencja  

Nasila się konkurencja pomiędzy małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami, większymi 
przedsiębiorstwami, uniwersytetami / szkołami 
wyższymi i jednostkami administracji o 
wykwalifikowanych młodych ludzi. Istnieje groźba, 
że małe i średnie przedsiębiorstwa, które w 
regionie Morza Bałtyckiego zapewniają ok. 70% 
procent wszystkich miejsc pracy, przegrają to 
współzawodnictwo i zostaną zepchnięte na dalszy 
plan. Zabezpieczenie dopływu kadr o dobrych 
kwalifikacjach, a także wysoki poziom innowacji 
stają się dla małych i średnich przedsiębiorstw w 
basenie Morza Bałtyckiego kwestią być albo nie 
być.  

Miejscowy potencjał pracowników i imigracja 

Konieczne jest zwiększenie imigracji do regionu 
Morza Bałtyckiego; kluczowym czynnikiem są w 
tej mierze atrakcyjne oferty edukacyjne. Przede 
wszystkim trzeba jednak również znacznie lepiej 
wykorzystywać miejscowy potencjał. Polityka 
edukacyjna musi sprawić, że odsetek młodych 
ludzi nie kończących szkół oraz młodzieży 
niezdolnej do kształcenia się ulegnie znacznemu 
obniżeniu. Nie wolno spychać żadnego młodego 
człowieka na margines; każdy zasługuje na drugą 
szansę. 
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Kształcenie ogólne  

Przecenianiu czysto intelektualnego ideału 
edukacji trzeba przeciwstawić zdecydowanie 
ogólnokształcący charakter edukacji, apelujący do 
wszystkich zmysłów i pobudzający w równym 
stopniu wszystkie zdolności umysłowe, muzyczne i 
manualne. Edukacja szkolna wydaje się w coraz 
większym stopniu prowadzić do urawniłowki. 
Nakazem chwili jest nauczanie jeszcze znacznie 
bardziej zindywidualizowane, uwzględniające 
osobiste cele nauczania i postępy w nauce. 

Pomoc dla uczniów z trudnościami w nauce  
i uczniów szczególnie uzdolnionych 

Tego rodzaju edukacja ogólna, wspierająca 
indywidualne uzdolnienia, jest pilnie potrzebna 
uczniom z trudnościami w nauce, ale także 
uczniom uzdolnionym. Celowe tworzenie elit, 
które nie może być dłużej tabu, wypada w 
niektórych krajach o wiele za słabo. 
Systematyczne wspieranie silniejszych bez 
marginalizacji słabszych jest decydującym 
warunkiem integracji wszystkich. 

Edukacja przedszkolna 

Edukacja przedszkolna musi zostać znacznie 
rozszerzona na wzór niektórych krajów 
nadbałtyckich. Chodzi zwłaszcza o zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach oraz 
wprowadzenie obowiązkowej, jednorocznej 
zerówki z najlepszymi i najlepiej opłacanymi 
pedagogami. 

Priorytet poprawy jakości 

Samo stworzenie nowych struktur nie może 
przynieść trwałej poprawy, jeśli wcześniej nie 
nastąpią daleko idące reformy kultury, idące w 
parze z poprawą jakości. Ustawiczny rozwój kultur 
musi praktycznie doprowadzić do wytworzenia się 
nowych struktur.  

Struktury szkolne odgrywają podrzędną rolę, 
także wczesny podział na różne typy szkół może 
przy najwyższej drożności systemu doprowadzić 
do dobrych efektów. Długie wspólne uczenie się 
nie jest warunkiem dobrej edukacji szkolnej, 
ułatwia jednak przekazywanie kompetencji 
osobistych i społecznych i skutecznie sprzyja 
integracji. Sukcesy w większości krajów 
nadbałtyckich przemawiają raczej za możliwie 
długim okresem wspólnej nauki. 

Podnoszenie atrakcyjności i jakości 
kształcenia zawodowego  

Atrakcyjność wykształcenia zawodowego bardzo 
silnie spadła we wszystkich krajach nadbałtyckich. 
W niektórych krajach odsetek absolwentów szkół, 
którzy odbywają kształcenie zawodowe, spadł do 

zastraszająco niskiego poziomu 10–15%. Udział 
zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym 
musi zostać znacznie zwiększony zwłaszcza w 
krajach z systemami szkolnymi. Jeśli to tylko 
możliwe, kształcenie powinno odbywać się w 
systemie dualnym. 

Warunki dostępu i różnicowanie 

Warto dążyć do wprowadzenia jednolitych w skali 
całego regionu Morza Bałtyckiego warunków 
dostępu do kształcenia zawodowego, adekwatnych 
do poszczególnych zawodów. Dla młodzieży 
mającej trudności w nauce, a także dla młodzieży 
szczególnie uzdolnionej trzeba stworzyć 
szczególne ścieżki kształcenia zawodowego, 
charakteryzujące się całkowitą drożnością.  

Otwarcie i drożność systemu edukacji  

Kształcenie zawodowe jest za bardzo 
odseparowane od innych obszarów kształcenia i 
prowadzi szybko w ślepy zaułek. Niezbędna jest 
całkowita drożność w obrębie kształcenia 
zawodowego oraz pomiędzy tym rodzajem 
kształcenia a kształceniem ogólnym i wyższym, z 
płynnymi przejściami i możliwościami uznawania 
odbytych etapów edukacji. Wzorem niektórych 
krajów nadbałtyckich powinno to obejmować 
również uprawnienie do studiów w całym basenie 
Morza Bałtyckiego na podstawie dyplomu 
czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego. 

Dualne kierunki studiów 

Młodzież unika kształcenia zawodowego i 
preferuje studia. Większość kierunków studiów 
jest jednak tak teoretyczna i tak mało 
ukierunkowana na praktyczne interesy małych i 
średnich przedsiębiorstw, że mimo wysokiej liczby 
studentów nie udaje się zapewnić wystarczającego 
dopływu młodych przedsiębiorców i 
wykwalifikowanych pracowników. Na szerokiej 
podstawie muszą powstawać dualne kierunki 
studiów, łączące kształcenie zawodowe lub 
działalność zawodową ze studiami  
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Wymiana międzynarodowa 

Pobyty za granicą podczas kształcenia i 
działalności zawodowej służą zdobywaniu 
zyskujących na znaczeniu wiadomości i 
doświadczeń międzynarodowych, a zarazem 
kompetencji osobistych i społecznych. Uznawanie 
bez zbędnej biurokracji w całym basenie Morza 
Bałtyckiego świadectw wykształcenia i doskonale-
nia zawodowego jest kluczowym warunkiem po 
temu.  

  

Polityka edukacyjna i polityka lokalizacji 

Spadające nadal koszty transportu i komunikacji 
zwiększają mobilność czynników produkcyjnych. 
Przedsiębiorstwa wędrują do atrakcyjnych 
lokalizacji o wysokim potencjale wykwalifikowa-
nych pracowników, a pracownicy do lokalizacji o 
atrakcyjnych ofertach edukacyjnych i 
zróżnicowanym rynku pracy. Konkurencja 
pomiędzy poszczególnymi ośrodkami o (wysoko) 
wykwalifikowanych pracowników nasila się. 
Polityka edukacyjna uzgodniona dla całego 
regionu Morza Bałtyckiego musi mieć oparcie w 
bałtyckiej strategii UE i doprowadzić do tego, by 
ta konkurencja nie odbywała się tylko w obrębie 
basenu Morza Bałtyckiego, lecz raczej żeby dzięki 
doskonałym ofertom edukacyjnym uległa 
wzmocnieniu konkurencyjność całego regionu 
Morza Bałtyckiego w stosunku do innych 
regionów, a jego istniejące przewagi zostały 
ugruntowane. 

Najwyższy priorytet dla polityki edukacyjnej 

Ogromne szanse regionu Morza Bałtyckiego mogą 
zostać wykorzystane tylko przy najwyższym 
natężeniu innowacji i nabywaniu doskonałych 
kwalifikacji. Polityka edukacyjna jest w znacznej 
mierze również polityką lokalizacji, polityką 
regionalną i polityką planowania przestrzennego. 
Edukacja sprzyja innowacjom i konkurencyjności, 
stanowiąc najważniejsze zadanie w dziedzinie 
wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dlatego polityka edukacyjna musi zostać uznana 
za najważniejszą w stosunku do wszystkich innych 
obszarów polityki i uzyskać najwyższy priorytet 
także w unijnej strategii bałtyckiej. Polityka, 
gospodarka i społeczeństwo regionu Morza 
Bałtyckiego muszą zdać sobie sprawę z 
ogromnego znaczenia polityki edukacyjnej i 
uświadomić sobie, że inwestycje w kapitał ludzki 
są najbezpieczniejsze i przynoszą najwyższe 
oprocentowanie 

 

 

SPOTKANIA W RAMCH PROJEKTU QUICK  

W dniu 10.03.2011 odbyło się posiedzenie grupy 
roboczej WP 2 „Communication + Information“. 

W dniach 10 i 11.03.2011 odbyło się seminarium 
treningowe „Usługi dla MSP“ w Rydze, w którym 
uczestniczyło 30 osób.  

W dniach 23 i 24.03.2011 odbyło się drugie 
seminarium energetyczne „Solar Energy - 
Techniques and applications“ w Tallinnie. Duża 
liczba zgłoszeń (60 osób) wskazuje na duże zain-
teresowanie tematem tego kształcenia dla MSP.  

W dniu 14.04.2011 odbyły się w Wilnie obrady 
grup roboczych  WP 4 „Research + Development“ 
oraz WP 7 „Strategies“.  

W dniu 15 i 16.04.2011 odbyło się w Wilnie 
trzecie Forum Biznesu. Dziękujemy Izbie 
Przemysłowo-Handlowej i Rzemieślniczej Wilno za 
perfekcyjne przygotowanie imprezy.  

11.05.2011 obradowały w Hamburgu grupy WP 1 
„Steering“ oraz grupa robocza WP 3 „Networking 
+ Clustering“.  

Od 11 do 13.05.2011 odbyła się w Hamburgu 
szósta Sesja Hanzeatycka „Wydajność 
Energetyczna i Ochrona Srodowiska wokół Mare 
Baltikum“ (patrz strona 1).  

 

Serie wydawnicze Akademii Bałtyckiej 

 
 Akademia Bałtycka wydaje już własne 
publikacje. Obecnie ukazały się następujące 
tomy: 

Tom 1: Zadania i strategie rozwoju rzemiosła i MŚP 
w regionie Morza Bałtyckiego (w językach 
angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim). 
Wydwanictwo: Books on Demand; ISBN: 
978.3842326125. 

Tom 2: Strategie polityki edukacyjnej dzisiaj i w 
przyszłości wokół Morza Bałtyckiego (w języku 
angielskim i niemieckim). Wydawnictwo: Books on 
Demand; ISBN: 978.3842359215. 
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TERMINY W RAMCH PROJEKTU QUICK – 
DRUGIE PÓŁROCZE 2011 

6-8.06.2011 Seminarium próbne “Budownictwo 
energooszczędne oraz energie odnawialne” w 
Brześciu. 

29.08.2011 obrady Akademii Bałtyckiej “F&E Net-
work” in Hamburg 

20-21.09.2011 Seminarium dla trenerów III “Usługi 
dla MSP w Cottbus 

30.09.20111 Konferencja “Podnoszenie 
atrakcyjności kształcenia zawodowego“ w 
Panevėžys/ Litwa 

20.10.2011 obrady grupy roboczej WP 5 + 6 
„Qualification+Cooperation“ w Panevėžys/Litwa 

21.-22.10.2011 Forum Biznesu IV „Technologie 
Budowlane“ w Panevėžys/Litwa 

4.11.2011 obrady grupy roboczej WP 4 „Research 
+ Development“ w Poznaniu 

4.11.2011 obrady grupy roboczej WP 1 „Steering“ 
w Poznaniu 

16.11.2011 Walne Zgromadzenie Członków 
Parlamentu Hanzeatyckiego oraz Akademii 
Bałtyckiej w Warszawie  

17.11.2011 Walne Zgromadzenie partnerów 
projektu QUICK w Warszawie  

Prosimy o zarezerwowanie sobie tych 
terminów w kalendarzach. Do każdego ze 
spotkań otrzymają Państwo odrębne 
zaproszenia.  

 
INNE TERMINY  

7.09.2011 Targi branży spożywczej “Riga Food 
Fair and Expert Round Table for companies of the 
Food Industry” 
 
11.–13.10.2011 Targi “International fair and  
congress “acqua alta 2011” w Hamburgu 

 

 

 

Part-financed by the European Union (European 
Regional Development Fund and European Neigh-
bourhood and Partnership Instruments) 

 

 

 


