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Wystrzałowa Rada Dyrektorów

O ryzykach związanych z posługiwaniem się zagranicznymi
walutami mówiono podczas spotkania w Świętokrzyskim Klubie
Eksportera.
Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu
eksporterów i importerów. Jacek Maliszewski – doradca wielu giełdowych firm
w sprawach obrotu walutowego, przedstawił efektywne zabezpieczenia ryzyka kursowego, podając również wiele cennych
przykładów ich zastosowania.
Szkolenie „Zarządzanie ryzykiem
walutowym w transakcjach międzynarodowych” odbyło się w dniach 19-20
września 2017 w Kielcach. Organizatorem
był Ośrodek Enterprise Europe Network
przy SIPH.

Wkrótce 8. Kongres
Innowacyjnej
Gospodarki
Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na 8. Kongres Innowacyjnej
Gospodarki, który odbędzie się
9 listopada 2017 roku w Pin Up
Studio w Warszawie.
Wiele wskazuje na to, że znaleźliśmy
się w momencie przełomu. Systemy przez
dziesięciolecia uznawane przez większość
zachodniej opinii publicznej za niezagrożone i niepodważalne – demokracja
liberalna, kapitalizm, integracja europejska
– są dziś kwestionowane z różnych, często
bardzo odmiennych pozycji. #KIG8 ma
być wydarzeniem inspirującym do odważnego definiowania problemów i stawiania
pytań o nowe rozwiązania dla świata.
Wydarzenie jest bezpłatne. Zapraszamy
do zgłaszania udziału w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki: https://kongresig.pl/

O działalności Fundacji Więź Pokoleń mówił jej prezes Jarosław Kusto

Spotkanie zrzeszonych w SIPH
przedsiębiorców w siedzibie Fundacji Więź Pokoleń miało nie tylko
wymiar informacyjno-integracyjny,
ale także sportowy. Chętni mogli
sprawdzić celność oka na należącej do gospodarza Strzelnicy
Kielce.
Uczestnicy Rady Dyrektorów spotkali
się 28 września w Kielcach przy ul.
Peryferyjnej 15, w dawnym obiekcie
WSH. Fundacja prowadzi Dom Seniora
Aktywni Zawsze, ale także Świętokrzyski Instytut Akademicki oraz Strzelnicę
Kielce. Nową inicjatywą jest powołanie
Staropolskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którego działalność jest adresowana przede wszystkim do środowiska
przedsiębiorców.
Tradycją Rad Dyrektorów jest witanie
nowych ﬁrm w Izbie. Tym razem certyﬁkaty i izbowe znaczki otrzymali Justyna Drogosz – Magiczne Wędrowanie Bodzentyn
oraz Jan Pudło – Ośrodek Rzeczoznawstwa
i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT
Starachowice.

Nowa perspektywa zarządzania ryzykiem w ﬁrmie w kontekście Rozporządzenia RODO oraz odpowiedzialność osobista
osób zasiadających we władzach spółek
– to tematy poruszane w części informacyjnej spotkania. Przedstawili je eksperci:
Tomasz Domalewski, absolwent prawa
i studiów MBA, dyrektor sprzedaży oraz
udziałowiec Leadenhall Polska oraz Łukasz Paćkowski, absolwent zarządzania
i marketingu, dyrektor sprzedaży Leadenhall Polska w województwach mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim.
Leadenhall dostarcza specjalistyczne oraz
osobowe ubezpieczenia w Lloyd’s – najstarszej instytucji ubezpieczeniowej na
świecie. Na pytania przedsiębiorców odpowiadała również Małgorzata Suchodolska,
absolwentka SGH w Warszawie, od 20 lat
w branży ubezpieczeniowej, właścicielka
Kancelarii Doradztwa Finansowego, która
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze
ubezpieczeniowej ﬁrm.
Po części konferencyjnej był czas na
rozmowy kuluarowe przy poczęstunku,
zaś chętni mogli spróbować swych sił na
strzelnicy.
(zdjęcia na www.siph.com.pl)
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Nasze firmy za granicą
ZPUE S.A. pod koniec września wzięła
udział w Dniach Otwartych firmy Batenburg Energietechniek B.V. w Rotterdamie.
Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie
parterów biznesowych z Holandii, których
klienci chcieli zapoznać się ze wspólną
polsko-holenderską ofertą. Przybyło ponad
sto najważniejszych osób z branży z całego
Beneluxu. Włoszczowska spółka zaprezentowała sztandarowe produkty: konceptualną
stację transformatorową SPS oraz stację
transformatorową z rozdzielnicami Relf
i ZRW. Najwięcej dyskusji wywołało przełomowe rozwiązanie SPS z hybrydowym
magazynem energii. – Wspólnie rozważamy
pilotażową realizację w Holandii – mówi
Wacław Zając, Dyrektor Regionalny na Europę Zachodnią w ZPUE S.A. www.zpue.pl
BIKO-SERWIS sp. z o.o. sp.k. miała
stoisko na targach Powtech 2017 w Norymberdze, prezentowała nowe rozwiązania
z zakresu mieszania, dozowania, transportu

i granulacji materiałów sypkich. W laboratorium spółki można dobrać optymalną metodę
granulacji materiałów. BIKO-SERWIS projektuje i dostarcza urządzenia do granulacji:
mączek wapiennych, dolomitów, popiołów,
reagipsu, nawozów i innych mineralnych
materiałów sypkich. www.bikoserwis.pl
Spółka Cerrad w dniach 25-29 września
wystawiała się na targach Cersaie Bologna
2017 we Włoszech. Zaprezentowała portfolio produktowe na nowej, 160-metrowej powierzchni stoiska, które odwiedziło kilkuset
gości z kraju oraz z zagranicy. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Łazienek i Płytek Ceramicznych, Cersaie co roku przyciągają kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. To jedne
z największych targów płytek ceramicznych
i urządzeń sanitarnych, które rokrocznie wyznaczają najnowsze trendy w ceramice, armaturze łazienkowej czy innych elementach
wyposażenia łazienek. W tym roku odbyła
się ich 35. edycja.
www.cerrad.pl

Delfin z nagrodą Innowator Cop
Miło nam poinformować, że kielecka
spółka Delfin została laureatem nagrody INNOWATOR COP za hybrydowy separator węglowodorów.
Uroczysta gala 10 września 2017 roku była
zwieńczeniem trzydniowych obchodów 80
rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jubileusz 80- lecia powołania
największego przedsięwzięcia gospodarczego
II Rzeczpospolitej Polskiej był okazją do
wyłonienia spośród wielu firm działających
na terenach historycznie związanych z COP,

tych w szczególny sposób wyróżniających
się innowacjami w swojej działalności gospodarczej. Konkurs „Innowator Cop” skierowany był do założycieli i szefów firm, którzy
wdrażają twórcze rozwiązania oraz mają
nowatorskie podejście do biznesu, także do
twórców przedsiębiorstw we wczesnej fazie
rozwoju, liderów biznesu, którzy prowadząc
efektywną działalność gospodarczą, wykazują jednocześnie wrażliwość na potrzeby
lokalnych społeczności i im sprzyjają.
Nagrodę odebrał Pełnomocnik Zarządu
Mariusz Iwaniec.
www.delﬁn-polska.pl

36. Seminarium Rzeczników Patentowych
Szkół Wyższych w Cedzynie
Urząd Patentowy RP był gospodarzem 36. Seminarium Rzeczników
Patentowych Szkół Wyższych, które
odbyło się w dniach 18-22 września
br. w Cedzynie koło Kielc.
Zaprezentowanych zostało wiele zagadnień istotnych dla efektywnego zarządzania
własnością intelektualną w placówkach
naukowych, dotyczących między innymi:
transferu technologii, ochrony wyników
badań naukowych, plagiatu, procedur
uzyskiwania ochrony patentowej, w tym
również poprzez Wyszehradzki Instytut
Patentowy dla procedury międzynarodowej

PCT, wzornictwa przemysłowego oraz
ochrony znaków towarowych w nowym
systemie zgłoszeniowym, jak również prawa
autorskiego.
Zagadnienia te zostały przedstawione
przez przedstawicieli Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne
ośrodki naukowe w Polsce zajmujące się
problematyką własności intelektualnej.
Odbyły się również sesje warsztatowe
z udziałem ekspertów urzędów patentowych:
polskiego i europejskiego.
Seminarium zorganizowano pod patronatem i przy współpracy Staropolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej.
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Kolejny Partner APR System
Kolejna uczelnia – Lingwistyczna Szkoła
Wyższa w Warszawie – zdecydowała się
na zakup nowoczesnego oprogramowania
ProAkademia. Współpraca obejmuje moduły Dziekanat, Dział Nauczania, Czesne,
Wirtualny Dziekanat, Moduł Eksportu,
Administrator. Uczelnia zdecydowała się na
wdrożenie systemu, który stanowi skuteczne
narzędzie wspomagające zarządzanie. Doceniła jakość oprogramowania, optymalność
zastosowanych rozwiązań, zarówno jeśli
chodzi o funkcjonalność jak i intuicyjność
obsługi. Niebagatelne znaczenie ma także
duża oszczędność czasu, w jakim obsługiwany jest student.
www.apr.pl

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu
– kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i
dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło
– „G2” – 10.10.2017
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 18.10.2017
• MS Excel – poziom zaawansowany
– 19.10.2017 i 20.10.2017
• Nowelizacja Kodeksu postępowania
administracyjnego – analiza krytyczna i konfrontacja nowych uregulowań
– 20.10.2017
• Prawo pracy oraz nowe emerytury w
2017 roku – skutki zmian – 23.10.2017
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045

Październik w Targach Kielce
7-8 X 2017
• Targi Lotnictwa Lekkiego
• Międzynarodowe Targi Modelarstwa
Redukcyjnego
• Paragiełda/Fun&Extreme
14 X 2017
• III Świętokrzyskie Dni Hipertensjologiczne
• Targi Hurtowni Spożywczej R&R
17-19 X 2017
• 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
19 X 2017
• XVII Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny stadion”
25-26 X 2017
• IV Konferencja i Targi Producentów
Marek Własnych FUTURE PRIVATE LABELS POLAND & CEE
27 X 2017
III Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców

Bardzo dobre półrocze
Echa Investment
Echo Investment, spółka deweloperska notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
konsekwentnie realizuje strategię
rentownego wzrostu.
Dowodem są opublikowane właśnie wyniki za pierwsze sześć miesięcy, kiedy to –
z każdym kolejnym miesiącem – wszystkie
segmenty działalności Spółki poprawiały
swoje wyniki.
• Skonsolidowany zysk netto za II kwartał:
125 milionów złotych
• Dochód netto uzyskany na akcjach EPP:
88 milionów złotych
• Dodatkowa dywidenda dla akcjonariuszy
w wysokości 50 gr na akcję
• Powierzchnia w budowie wzrosła do
ponad miliona mkw, z 677 tys. na koniec
2016 r.
Na zysk netto spółki Echo Investment
w dużej mierze złożyła się sprzedaż 40
milionów akcji EPP, co przyniosło 49 mln
EUR przychodu, a także przeszacowanie
do wartości rynkowej pozostałych 51 mln
akcji. Obie operacje przyniosły łączny zysk
w wysokości 88 mln zł. W rezultacie spółka
wypłaciła swoim akcjonariuszom dodatkową
dywidendę w wysokości 0,50 zł na akcję.
Echo Investment wciąż jest właścicielem
7,2 % akcji EPP.
– Druga połowa roku będzie jeszcze
lepsza. Planowane jest zakończenie budowy kilku nieruchomości, w tym dwóch
budynków O3 Business Campus w Krakowie, Symetris w Łodzi, a także rozbudowy
centrów Galaxy i Outlet Park w Szczecinie,
które realizujemy na zlecenie EPP. Ponadto
przekażemy klientom klucze do ok. 770
mieszkań – powiedział Nicklas Lindberg,
prezes Echo Investment.
Najważniejsze wydarzenia
w sektorze mieszkaniowym
W I pierwszej połowie roku Echo Investment sprzedało 550 mieszkań i przekazało
klucze do 148. Spółka jest na dobrej drodze,
aby zrealizować zakładane roczne cele: 1,3
tys. mieszkań sprzedanych i przekazania
kluczy do co najmniej 900. W drugiej połowie roku Spółka planuje rozszerzenie oferty
mieszkaniowej, rozpoczynając budowę 1,2
tys. mieszkań.
Sektor biurowy
W ciągu ostatnich miesięcy Echo podpisało przedwstępne umowy sprzedaży dwóch
obiektów biurowych we Wrocławiu: West
Link i Sagittarius. Do końca roku ukończone
i gotowe do sprzedaży będą kolejne trzy
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biurowce: Symetris II w Łodzi, O3 Business
Campus II w Krakowie oraz Nobilis we
Wrocławiu. Na dwa pierwsze Echo ma
przedwstępną umowę sprzedaży z EPP.
Sektor handlowy
Spółka sprawnie przejęła budowę warszawskiej Galerii Młociny, inwestycji
handlowo-biurowej o 81 900 mkw. GLA
całkowitej powierzchni najmu. Galeria
cieszy się ogromnym zainteresowaniem
ze strony potencjalnych najemców i jest
w 56% wynajęta. W najbliższych tygodniach będziemy świętować zakończenie
rozbudowy galerii handlowych Outlet Park
i Galaxy w Szczecinie, realizowanej na
zlecenie EPP.
Projekty ﬂagowe
W pierwszej połowie 2017 r. Echo
rozpoczęło prace na terenie Browarów
Warszawskich. Obecnie powstają tu dwa
budynki mieszkalne i jeden biurowy, a za
kilka tygodni ruszy budowa trzeciego budynku mieszkalnego. Ideą, jaka przyświeca
przy budowie Browarów, jest przywrócenie
tej historycznej dzielnicy miastu i stworzenie wyjątkowego miejsca, w którym
ludzie będą chcieli mieszkać, pracować
i odpoczywać.
Echo Investment postawiło kolejne kroki
w kierunku rozpoczęcia kolejnego ﬂagowego projektu – Towarowa 22. Trwają tutaj
intensywne prace związane z uzyskiwaniem
niezbędnych pozwoleń mających zagwarantować równowagę pomiędzy funkcjami
mieszkaniowymi, biurowymi, usługowymi
i rozrywkowymi.
Bank ziemi
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka
przeprowadziła zakup nowych działek pod
projekty oraz projekty biurowe, handlowe
i mieszkaniowe o łącznej powierzchni
blisko 550 tys. mkw. Ponadto umowami
przedwstępnymi zabezpieczony jest zakup
terenów pod kolejne 70 tys. mkw., a działki
pod budowę 390 tys. mkw. są przedmiotem
zaawansowanych negocjacji (około połowa
tej powierzchni przeznaczona na projekty
mieszkaniowe).
– Echo Investment ciężko pracowało na
swoją silną pozycję na rynku – dodał Nicklas
Lindberg. – Również w przyszłości będziemy dostarczać naszym klientom najwyższej jakości przestrzeń biurową, handlową
i mieszkaniową, a naszym akcjonariuszom
– atrakcyjne zwroty z inwestycji i sowite
dywidendy, zgodnie z naszą strategią rentownego wzrostu.
www.echo.com.pl
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Świętokrzyskie w sierpniu 2017
• W sierpniu 2017 r. utrzymało się
wysokie tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia, a jego skala ponad trzykrotnie
przewyższała ubiegłoroczną (o 5,8%).
• Według stanu na 31 VIII 2017 r. stopa
bezrobocia ukształtowała się, podobnie
jak przed miesiącem, na poziomie 9,1%,
wobec 11,0% przed rokiem.
• W sierpniu br. wzrost przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń brutto w
sektorze przedsiębiorstw w skali roku był
nieco wolniejszy niż w poprzednich dwóch
miesiącach, jednak skala wzrostu płac była
wyraźnie wyższa niż przed rokiem (o 7,8%
wobec 2,4% rok wcześniej).
• Poziom cen większości detalicznych
artykułów żywnościowych podniósł się
w skali roku. Podrożała znaczna część
produktów zbożowych i mlecznych, oraz
tłuszczowych. Utrzymała się podwyżka
cen prawie wszystkich nieprzerobionych
produktów mięsnych, jak i wędlin. Zdrożały ponadto podstawowe warzywa i owoce.
Ponownie odnotowano pogorszenie relacji
cen paliw, ale na stałym, niskim poziomie
pozostała zwyżka wydatków na usługi
wynikające z użytkowania mieszkania.
W stosunku do ub. roku nie zmieniły się
opłaty związane ze zdrowiem.
• Na rynku rolnym w sierpniu br.,
w porównaniu z analogicznym miesiącem
poprzedniego roku, wyższe były ceny
wszystkich analizowanych podstawowych produktów rolnych. W tym samym
okresie na targowiskach wzrosły ceny

zbóż, żywca wieprzowego oraz zwierząt
gospodarskich. W porównaniu z poprzednim miesiącem pogorszyła się opłacalność
produkcji żywca wieprzowego.
• Kolejny miesiąc z rzędu odnotowano
wyższą niż przed rokiem produkcję sprzedaną przemysłu, a jej przyrost osiągnął
16,2%.
• Podtrzymany został wzrost produkcji
budowlano-montażowej w ujęciu rocznym. W sierpniu 2017 r. ukształtowała się
ona na poziomie o 11,5% większym niż
w roku poprzednim.
• Według wstępnych danych, w badanym
miesiącu przekazano do użytkowania
o 122,9% więcej mieszkań niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku,
zwiększyła się również liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęto (o 29,7%).
Zmniejszyła się natomiast liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem
budowlanym (o 13,7%).
• W sierpniu br. sprzedaż detaliczna
zwiększyła się w skali roku o 1,0% (przed
rokiem odnotowano wzrost o 10,1%).
Z kolei sprzedaż hurtowa była o 0,9%
niższa niż osiągnięta w sierpniu 2016 r.,
wobec ubiegłorocznego wzrostu na poziomie 5,8%.
Pełny Komunikat Urzędu Statystycznego w Kielcach o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego
w sierpniu 2017 roku znajduje się na stronie http://kielce.stat.gov.pl/

Uprzejmie informujemy, że Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Operator Podmiotowego
Systemu Finansowania (PSF)
wyłoniony przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Kielcach ogłosiła w trybie
ciągłym nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych
dla przedsiębiorstw z sektora MŚP
z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, SkarżyskoKamienna.
Usługa rozwojowa ma na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy,
umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników
firm. Dofinansowanie w wysokości
do 80% można uzyskać na refundację
kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Dofinansowanie dla pojedynczej usługi
rozwojowej dla jednego pracownika nie
może przekroczyć 6000 zł oraz 60 000
zł dla przedsiębiorstwa na cały okres
realizacji projektu.

Nabór wniosków
o dofinansowanie usług
rozwojowych z BUR
Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania: www.siph.com.pl
Przyjmowanie wniosków:
Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP)
– Starachowice 27-200, ul. Radomska 29
(budynek ZDZ przy wjeździe na teren
SSE „Starachowice”),
telefon +48 500 053 742,
e-mail: star.bur@siph.com.pl
Dodatkowe informacje: Biuro Projektu SIPH ul. Sienkiewicza 53, 25-002
Kielce, tel. 41 368 02 78 bp.bur@siph.
com.pl
Jednocześnie zwracamy uwagę, że
Operatorem Podmiotowego Systemu
Finansowania (PSF) dla pozostałych
przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego
z wyłączeniem miast: Starachowice,
Ostrowiec Świętokrzyski, SkarżyskoKamienna jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
w Kielcach w partnerstwie z Ośrodkiem
Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, więcej informacji: BIZNES
ADAPTER: http://www.it.kielce.pl/ oraz
http://opiwpr.org.pl
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Współpraca międzynarodowa
Przedstawiamy aktualne oferty współpracy firm zagranicznych. W przypadku
zainteresowania wybraną ofertą prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise
Europe Network – tel. 41 368 02 78, lub e-mail s_zieja@siph.com.pl. Uzyskanie danych kontaktowych ofert jest bezpłatne, wystarczy podać numeru
oferty (np. BRCZ20170302001).
BRFI20170817001 Fińska firma, działająca w branży stoczniowej, szuka dostawców
i podwykonawców z różnych krajów Europy
Wschodniej. Szczególnie interesujący są dostawcy osprzętu, mebli morskich i sanitarnych
oraz podwykonawcy instalacji technicznych
oraz projektowania i inżynierii.
BRCN20170801001 Chiński producent
i dystrybutor wina i piwa szuka producentów
napojów energetycznych i innych zdrowych
napojów z Europy. Współpraca w oparciu
o umowę dystrybucji.
BRDE20170619001 Niemiecki dostawca
wysokiej jakości spersonalizowanej odzieży
roboczej dla mężczyzn i kobiet szuka firmy,
która wyprodukuje bluzki i koszulki polo na
miarę oraz wyhaftuje lub nadrukuje logo na
szytej odzieży.
BRDE20170724001 Niemiecka firma, zajmująca się instalacjami elektrycznymi, szuka
wiarygodnych i doświadczonych podwykonawców do zlecenia prac we wschodnich Niemczech
z zakresu sieci niskiego i średniego napięcia.
BRDE20170808001 Niemiecka firma,
handlująca surowcami, częściami i wyposażeniem dla branży motoryzacyjnej oraz AGD,
oferuje usługi dystrybucji i przedstawicielstwa
w Niemczech.
BRDK20170808001 Mała, ale szybko rozwijająca się firma meblowa z Danii wymyśliła
linię stołów dębowych i biurek i poszukuje
dostawców. Chce zawrzeć umowę outsourcingową z producentami na dostawę blatów
dębowych wysokiej jakości.
BRDK20170823001 Duński projektant szuka producenta modułowych systemów półek
drewnianych lub z płyty MDF. Zawrze umowę
produkcji z partnerem z doświadczeniem
w produkcji bardzo wysokiej jakości mebli.
BRFR20170801001 Francuski projektant
edukacyjnego innowacyjnego produktu,
wspieranego przez pediatrów, poszukuje
producenta w UE. Produkt jest tablicą magnetyczną, dedykowaną dzieciom w wieku 0-6 lat.
Firma poszukuje doświadczonego producenta
zgodnych z prawodawstwem UE produktów
dla dzieci.
BRFR20170818001 Tradycyjna destylarnia
z Francji szuka dostawców butelek. Partner
może być albo producentem szkła albo dystrybutorem butelek z możliwością dopasowania
pod likier klasy premium, zgodnie ze specyfikacją i w małych ilościach.
BRIE20170222002 Irlandzka firma specjalizuje się w przystosowywaniu pojazdów do
potrzeb niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. Szuka producentów, którzy wytworzą
zestaw do przebudowy Mercedesa Vito.

BRQA20170830001 Firma z Kataru od
1984 roku zajmuje się produkcją i dystrybucją
butelkowanej wody mineralnej. Zaopatruje
Katar w jedyną wodę mineralną czerpaną
z ekologicznej warstwy wodonośnej, butelkowaną na miejscu w zakładzie światowej klasy.
Zamierza się rozwijać i dystrybuować żywność
i inne produkty.
BRRO20170727001 Rumuński producent
papierowych opakowań dla przemysłu piekarniczego szuka współpracy z dostawcami
papieru w oparciu o umowę produkcyjną.
BRTR20170804001 Turecki producent
maszyn do odziarniania i czyszczenia bawełny
szuka producentów komponentów takich jak:
łożyska, śruby, szczotki w oparciu o umowę
podwykonawstwa.
BRUK20170719001 Brytyjski producent
szerokiej gamy produktów ze stali nierdzewnej
dla różnych branż poszukuje dostawcy przemysłowych zlewozmywaków w kształcie misy
tłoczonych ze stali nierdzewnej w różnych
rozmiarach i różnej ilości. Współpraca oparta
na zasadzie umowy produkcyjnej.
BRUK20170804003 Brytyjska firma inżynieryjna, specjalizująca się w zarządzaniu
energią, poszukuje producentów/dostawców
wałów napędowych, ogniw zewnętrznych
i wewnętrznych, podwozia oraz wewnętrznych
i zewnętrznych laminatów z określonymi właściwościami. Poszukiwany rodzaj współpracy
to umowa produkcyjna. Partner zagraniczny
musi posiadać stosowne certyfikaty w celu
zapewnienia, że produkowane przez niego
komponenty mogą być używane w Europie.
BRUK20170816001 Firma brytyjska, zajmująca się sprzedażą hurtową wysokiej jakości
ekranów i znaków, pracuje z prestiżowymi
klientami z różnych sektorów włączając handel
detaliczny, motoryzację i rozrywkę. Szuka
producentów i dostawców wysokiej jakości
i innowacyjnych ekspozycji, znakowania,
oświetlenia i innych produktów. Firma oferuje
dystrybucję lub zaangażowanie w umowę
produkcyjną.
BRSE20170801001 Szwedzkie przedsiębiorstwo branży med-tech z nowatorskimi
bransoletkami, używanymi w sektorze opieki
zdrowotnej, poszukuje producenta bransoletek
wielokrotnego użytku wykonanych z krzemu
i metalu. Producent powinien mieć siedzibę
w Europie, być w stanie dostarczyć dobrą
jakość i dużą ilość.
BOCZ20170824001 Producent z Czech,
mała rodzinna firma, oferuje atestowane
ręcznie robione szalki Petriego oraz szkiełka
do zegarków w różnych rozmiarach dla dystrybutorów szkła laboratoryjnego, działów ba-
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dawczych i działów rozwoju firm lub każdych
innych. Umowa dystrybucyjna i subcontractingu będzie podstawą kooperacji.
BONL20170822002 Holenderska firma
oferuje innowacyjny detergent, który zmienia
zwykle ubrania w ubrania z ochroną UV.
Firma szuka agentów w UE do umowy komercyjnej.
BORO20170516003 Rumuńska firma
z doświadczeniem w produkcji skórzanych
walizek, torebek oraz szelek oferuje zagranicznym parterom usługi podwykonawstwa
w tym zakresie.
BORU20170717001 Rosyjski producent
wyrobów tartacznych i brykietów paliwowych
poszukuje hurtowych klientów i agentów
handlowych, którzy chcieliby kupić lub odsprzedawać produkty firmy w ramach umowy
dystrybucyjnej lub umowy handlowej.
BOTR20161129001 Turecka firma, specjalizująca się w produkcji trycykli i rowerów
czterokołowych, szuka dystrybutorów.
BOUK20170719001 Brytyjski producent
i dostawca szerokiej gamy umywalek z granitu,
ręcznie robionych ceramicznych zlewozmywaków kuchennych i ze stali nierdzewnej, posiadający już sieci dystrybucji w Wielkiej Brytanii
i poza nią, poszukuje nowych dystrybutorów
i przedstawicieli handlowych do współpracy
w ramach długoterminowych umów.
BORO20170721001 Firma rumuńska produkuje różne rodzaje opakowań papierowych
i polietylenowych. Firma jest zainteresowana
określeniem partnerów międzynarodowych
w celu zawarcia umów dystrybucyjnych lub
podwykonawstwa.
BOBA20160223001 Firma z Bośni i Hercegowiny, produkująca meble metalowe dla
placówek medycznych, szkół, biur i gastronomii, poszukuje partnerów do współpracy
w ramach umowy produkcji, podwykonawstwa lub umowy dystrybucji.
BOBA20170808001 Założona w 1988 roku
firma z Banja Luki, poszukuje partnerów do
współpracy w ramach umowy dystrybucji
i umowy produkcji. Główną działalnością
firmy jest produkcja damskiej bielizny i damskich strojów kąpielowych.
BOCZ20161202001 Niewielka czeska
agencja projektowa reprezentuje utalentowanych czeskich projektantów na swojej
platformie internetowej i na rynku komercyjnym. Zainteresowana jest współpracą
z innymi firmami z branży kulturalnej,
w szczególności branży projektowej, które
byłyby zainteresowane zawarciem umowy
o świadczenie usług.
BOCZ20170816001 Czeska firma, specjalizująca się w produkcji kruszyw spawanych,
o wymiarach typowych i nietypowych, płotów
ruchomych i stałych lub krat z gabionu, oferująca system ochrony taśmociągów, system
wewnętrznego ogrodzenia maszyn, zakłady
produkcyjne, zapasy itp. poszukuje partnera
za pośrednictwem umowy o produkcję.
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1 stycznia 2008 roku rozpoczął działalność Sąd Arbitrażowy przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. To jedyna taka instytucja w województwie świętokrzyskim.
Wyroki sądów polubownych są traktowane jak wyroki sądów państwowych i mają wymiar ostateczny. Postępowanie polubowne jest jednoinstancyjne, nie ma więc możliwości apelacji, kasacji czy wznowienia postępowania. Zakres spraw, które mogą być rozstrzygane tą metodą, obejmuje szeroko rozumiane kwestie związane z działalnością gospodarczą.
Podstawą postępowania arbitrażowego jest umowa stron tzw. zapis na sąd polubowny:
a) jako kompromis gdy strony dokonują zapisu na arbitraż w stosunku do sporu, który już pomiędzy
nimi powstał;
b) jako klauzula arbitrażowa jest ona częścią składową umowy głównej, stanowi porozumienie stron
co do tego, że w razie powstania sporu w przyszłości strony będą rozstrzygały go przez sąd arbitrażowy ukonstytuowany w trybie przewidzianym w klauzuli arbitrażowej.
Do stron postępowania należy uprawnienie, kogo powołać na arbitra, na jakich warunkach ugoda zostanie zawarta (strony same decydują o trybie postępowania), kto będzie dodatkowo brał udział w postępowaniu mediacyjnym.
Zalety arbitrażu
o znacznie krótszy czas postępowania niż przed sądem powszechnym
o niższe koszty
o znaczące uproszczenie procedur
o pełna prywatność
o brak relacji wygrany – przegrany
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