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Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa w Kielcach zaprasza do
udziału w projekcie

70 lat ZDZ w Kielcach

„Samozatrudnienie w OSI
– Obszarze Strategicznej
Interwencji”
realizowanego w ramach RPO WŚ

10.4.1.
Celem Projektu jest aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych,
pozostających bez zatrudnienia
oraz nieaktywnych zawodowo
zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Szczegóły
projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.siph.com.pl

Staropolski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
zaprasza!
We wtorek, 17 października rozpoczął działalność Staropolski
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wykład inauguracyjny pt. „Leczenie
bólu” wygłosił lek. med. Sławomir Pękala. Z kolei 24 października pod hasłem
„Dziadkowie wnukom” Jan Boratyński
radził seniorom jak pokierować ścieżką
kariery młodych ludzi, aby osiągnęli życiowy sukces.
Staropolski Uniwersytet Trzeciego
Wieku to inicjatywa skierowana przede
wszystkim do środowiska biznesowego.
Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku
50 + do siedziby Fundacji Więź Pokoleń,
przy ulicy Peryferyjnej 15 w Kielcach, na
kolejne wykłady. WSTĘP WOLNY!
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: (41) 368 51 29 lub na adres mailowy: ajaworska.czerwiec@fwpkielce.pl

Podczas gali jubileuszowej ZDZ w kieleckim Centrum Biznesu

13 października ponad 300 gości uczestniczyło w gali z okazji
jubileuszu 70-lecia działalności
kieleckiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego i 25-lecia funkcjonowania Szkół ZDZ.
Obecni byli m.in. wicewojewoda Andrzej
Bętkowski, przedstawiciele uczelni wyższych, pracownicy służb mundurowych,
przewodniczący rad powiatów, starostowie,
burmistrzowie, wójtowie, kurator oświaty,
pracodawcy, przedstawiciele placówek
ZDZ z całego kraju oraz byli i obecni
pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Nie zabrakło również
gości z zagranicy z: Włoch, Ukrainy
i Wielkiej Brytanii.
Po wprowadzeniu sztandaru przez
poczet składający się z młodzieży Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach im.
Żołnierzy Sił pokojowych ONZ odśpiewany został hymn państwowy. Następnie
pracownicy ZDZ uhonorowani zostali
medalami i odznaczeniami (informacja
na str. 2).

Podczas wystąpienia prezes Zarządu
ZDZ w Kielcach Jerzy Wątroba przypomniał historię Zakładu, w tym trudne czasy
po zakończeniu wojny. To właśnie brak
specjalistów do odbudowy kraju z powojennych zniszczeń był głównym powodem,
dla którego powstał w 1945 roku Naukowy
Instytut Rzemieślniczy. Instytucja ta od
tamtego czasu wielokrotnie zmieniała się,
dostosowując się do potrzeb gospodarki. To
z niej wyrósł współcześnie znany ZDZ.
Gala jubileuszowa była również doskonałą okazją dla przybyłych gości do złożenia gratulacji, wyrazów uznania za osiągniecia w dziedzinie kształcenia młodzieży
i dorosłych, w tym z terenów wiejskich i
małych miejscowości. Wysiłek ten został
dostrzeżony przez wielu samorządowców
i zaakcentowany podczas ich wystąpień.
Wiele ciepłych słów skierowanych zostało
do dyrektorów placówek szkoleniowych
ZDZ, którzy każdego dnia swoją wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem służą
lokalnej społeczności.
W części artystycznej gali zaprezentowała się młodzież Szkół ZDZ.
Źródło: www.zdz.kielce.pl

Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa
w Kielcach
Rok założenia 1990
ul. Sienkiewicza 53,
25-002 Kielce
tel. 48 41 344 43 92
sekretariat@siph.com.pl
www.siph.com.pl
KIEROWNICTWO IZBY
Prezydent
Cezary Tkaczyk
Przewodniczący Rady Głównej
Jan Waluszewski
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Jadwiga Krawczyk
BIURO SIPH
Dyrektor
Cezary Tkaczyk – w. 23
Wicedyrektor
Joanna Makuch – w. 22
Wicedyrektor
Dorota Bisińska – w. 26
Sekretarz
Grzegorz Ściwiarski – w. 33
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Dorota Stęplewska – w. 39
Sprawy członkowskie
Jarosław Bator – w. 29
Ośrodek EEN
Sylwia Zieja – w. 42
Sąd Arbitrażowy
Piotr Brych – w. 47
Legalizacja dokumentów
Jolanta Zawierucha – w. 24
Szkolenia
Emilia Sutowicz – w. 34

Październik w skrócie
• W dniach 9-11 października, w Warszawie, odbyła się Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków IWIS 2017, na której Inwex Sp.
z o.o. otrzymała nagrodę GRAND PRIX oraz
DYPLOM i PLATYNOWY MEDAL od
Międzynarodowego Jury za swoje najnowsze rozwiązanie: „Inteligentne kompleksy
złota (III) – najskuteczniejsze preparaty
przeciwnowotworowe”.
• Przedstawiciele Progress ECO uczestniczyli w dniach 5-6 października 2017 r.
w Kielcach w XXIV Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO. Wygłoszono 20
referatów na temat nowoczesnych maszyn,
urządzeń i technologii. Stoisku Progress
ECO odwiedziło wielu gości, a rozwiązania
prezentowane w czasie spotkań spotkały się
z dużym zainteresowaniem.
• W ciągu 3 kwartałów 2017 r. Echo Investment sprzedało 885 mieszkań – o 76% więcej
niż od stycznia do września 2016 r. W samym
III kwartale klienci kupili 335 mieszkań,
a ponad 200 kolejnych zarezerwowali.
• Politechnika Świętokrzyska i PGE
otwarte na innowacyjne projekty. List intencyjny o współpracy podpisały władze
obu placówek. PGE i PŚk będą pracować
nad rozwiązaniami, które znajdą zastosowanie w gospodarce. Pierwszy projekt ma

dotyczyć budowy urządzeń, pozwalających
na bardzo szybkie ładowanie samochodów
elektrycznych, tak by były one konkurencyjne w porównaniu z samochodami z silnikami
spalinowymi.
• 24 października, w Katowicach, odbyła
się uroczysta gala XVI edycji Konkursu
„EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2017”
. Podczas uroczystości kapituła przyznała firmie DEFRO Ekolaur Polskiej Izby Ekologii
w kategorii: Ekoprodukt, Zielone Technologie za Niskoemisyjny, automatyczny kocioł
na węgiel Sigma E.
• Umowę na renowację kanalizacji sanitarnej dwóch kieleckich ulic – Zagnańskiej
i Witosa – podpisały Wodociągi Kieleckie.
Inwestycja ta otwiera drogę do rozbudowy
ulic, które mają się stać główną „wylotówką”
na Warszawę.
• Firma EKOPLON miała stoisko na
targach Agro EXPO w Kirovohradzie na
Ukrainie. To jedno z największych wydarzeń
rolniczych u naszych wschodnich sąsiadów.
• Grupa Mac nie pierwszy raz wspiera
edukację dzieci na Ukrainie. Tym razem
przekazała książki z języka polskiego dla
uczniów klasy VI Polskiej Szkoły Sobotniej przy Konfederacji Polaków Podola
w Winnicy.

Odznaczenia dla pracowników ZDZ
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi
odznaczony został Prezes Zarządu ZDZ w
Kielcach Jerzy Wątroba, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali pracownicy
ZDZ: Ewa Kowalczyk-Uchto i Katarzyna
Krajewska-Wątroba.
Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę
odznaczeni zostali: Alicja Cieplicka, Stanisław Kowalski, Kazimierz Piłka. Medale
Srebrne Za Długoletnią Służbę przyznane
zostały: Małgorzacie Bidzińskiej, Elżbiecie
Florek, Grażynie Jaśkowskiej, Annie Kulińskiej, Jackowi Pawlińskiemu i Henryce
Titkow. Z kolei Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali: Agnieszka Regucka
i Grzegorz Solarz.
Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego
„Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wyróżniony został Sztandar Zakładu Doskona-

lenia Zawodowego w Kielcach. Platynowym
Medalem „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” odznaczony został Prezes Zarządu
ZDZ Jerzy Wątroba. Z kolei Złotym Medalem „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
odznaczony został Dyrektor Generalny
ZDZ Jerzy Wątroba. Natomiast Honorowe
Odznaki Rzemiosła otrzymali pracownicy
ZDZ: Małgorzata Berbeś-Piórkowska, Beata
Gębska i Katarzyna Kaczmarek.
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Jerzy Wątroba i
Stanisław Kowalski. Z kolei Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa przyznane
zostały: Annie Boruń, Dariuszowi Wątrobie,
Zbigniewowi Ciupińskiemu, Izabeli Pustule, Jackowi Pawlińskiemu i Grzegorzowi
Solarzowi. Brązowe Medale za Zasługi dla
Pożarnictwa wręczono Robertowi Misztalowi i Sebastianowi Damianowi.

Dofinansowanie dla producentów energii ze źródeł odnawialnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej. Dofinansowanie może być udzielone wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii na
budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy jednostek wytwarzania
energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. Szczegóły konkursu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

2

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Czas pracy – ewidencja i grafiki czasu
pracy – 13.11.2017
• Dyscyplinowanie pracowników i rozwiązywania stosunków pracy – aspekty
prawne w ujęciu praktycznym dla kadry
zarządzającej – 13.11.2017
• Szkolenie dla osób zajmujących się
eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 – 14.11.2017
• Najnowsze zmiany i obostrzenia z zakresu ochrony środowiska – 16.11.2017
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i osób wykonujących zadania tej służby
– 20.11.2017 - 27.11.2017
• Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia
zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla
pracodawcy w świetle znowelizowanych
przepisów – 21.11.2017
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
na stanowiskach robotniczych – 22.11.2017
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 23.11.2017
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 23.11.2017
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 23.11.2017
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 24.11.2017
• Efektywne planowanie i rozliczania
czasu pracy – 28.11.2017
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045

Listopad w Targach Kielce
2-5 XI 2017
• Centralny Kurs Spikerski PZPN
21-22 XI 2017
• III Targi Technologii Sadowniczych
i Warzywniczych HORTI-TECH
23 XI 2017
• Konferencja Kształcenie zawodowe
w systemie dualnym
24 XI 2017
• II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce
24-26 XI 2017
• VII Targi Artykułów dla Zwierząt
Domowych
• XIV Międzynarodowa Wystawa Psów
Rasowych
28-30 XI 2017
• Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej EuroAgro Lwów

Misja przyszłości

- II konferencja ZPUE S.A. z cyklu „Nowoczesna energia”
O tegorocznych sukcesach, dalekosiężnych planach i wyzwaniach
jakie stoją dzisiaj przed branżą
elektroenergetyczną.
Tegoroczna Konferencja ZPUE odbyła
się w Centrum Kongresowym Hotelu Narvil
w Serocku. Spotkanie obfitowało w aktualne
tematy związane z rynkiem energii i wyzwaniami, jakie stawia przed naszą branżą współczesny świat. Wzięli w nim udział przedstawiciele spółek dystrybucyjnych, przedsiębiorcy,
pracownicy największych polskich zakładów
przemysłowych, firm z branży paliwowej,
IT, oraz eksperci z dziedziny jakości energii
i efektywnych systemów zarządzania energią. Konferencja była doskonalą okazją do
zaprezentowania najnowszych, wdrożonych
rozwiązań ZPUE S.A. oraz koncepcji, nad
którymi obecnie intensywnie pracuje Dział Innowacji. O przyszłości i trendach w przemyśle
4.0 mówił Janusz Petrykowski, prezes Zarządu ZPUE S.A., który otworzył spotkanie.
– Jesteśmy u progu rewolucji, która zasadniczo zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy.
W skali zasięgu i złożoności przekształcenie
to będzie odmienne od wszystkiego, czego
ludzkość obecnie doświadczyła. Czwarta rewolucja przemysłowa będzie miała ogromny
wpływ na nasze życie, na biznes i wszystkie
gałęzie przemysłu, na współpracę i modele
operacyjne na życie przyszłych pokoleń
– mówił Janusz Petrykowski.
Prelekcje prowadzili menadżerowie
z ZPUE oraz zaproszeni eksperci ze świata
nauki. O tym jak efektywnie zarządzać energią w przedsiębiorstwach mówił Mirosław
Włas, kierownik Laboratorium Inteligentnej
Energetyki LAB-6, który zachęcał do korzystania z systemu zarządzania energią. O błędach i stratach wynikających z niewłaściwie
przeprowadzonych montaży, remontów oraz
dobrych praktykach stosowanych w instalacjach energetycznych i właściwym nadzorze
eksploatacyjnym opowiadał Wiesław Jędrzejczyk, Power Quality Expert z firmy Lumen

Intelligents System sp. z o.o. Złożony temat
jakości energii z punktu widzenia dostawców
i odbiorców rozwinął w swojej prezentacji
Antoni Różowicz, profesor Politechniki
Świętokrzyskiej
Łukasz Nieradko, dyrektor ds. Innowacji
w ZPUE S.A. przybliżył uczestnikom konferencji temat elektromobilności i wyzwań,
jakie stawia przed branżą elektroenergetyczną dynamiczny rozwój e-mobility. Szeroko
rozwinął także koncepcję SPS (Smart Power
Station) – inteligentnej stacji transformatorowej ZPUE, która oprócz funkcji rozdzielczo-dystrybucyjnych będzie jednocześnie
magazynem energii, ładowarką samochodów
elektrycznych i przyłączem ze źródeł OZE.
O potencjale inżynierów i konstruktorów
z ZPUE uczestnicy konferencji przekonali
się dzięki niezwykle interesującej prezentacji
Macieja Napartego, dyrektora ds. rozwoju
rynków i Macieja Ogosa, menadżera ds. rozdzielnic średniego napięcia. Na przykładach
wybranych realizacji z całego świata (Niemcy,
Szwajcaria, Brazylia, Arabia Saudyjska) prezentowali oni niestandardowe rozwiązania,
zastosowane w rozdzielnicach średniego napięcia produkcji ZPUE S.A. Andrzej Grzybek,
dyrektor ds. projektowania i realizacji w ZPUE
S.A. przedstawił system monitorowania Mini
Lvs, czyli system zbierania informacji on-line
o braku zasilania odbiorców sieci niskiego
napięcia. Jak przekonywał monitoring i automatyczne powiadomienia o pracy rozdzielni
niskiego napięcia są kluczem do zwiększenia
kontroli i efektywnego nadzoru nad siecią nn.
Marek Podraza, specjalista ds. elektroenergetyki przemysłowej w Elektrowni Kozienice
Enea Wytwarzanie i Jacek Windys, menadżer
ds. rozdzielnic niskiego napięcia ZPUE S.A.
udowodnili uczestnikom konferencji, że od
automatyzacji nie ma odwrotu, a „nowe czasy” niosą ze sobą nowe pomysły, modyfikacje
istniejących programów i systemów, jeszcze
większą ich integrację, czy wprowadzenie
rzeczywistości rozszerzonej.
Źródło: www.zpue.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH
w ramach Świętokrzyskiego Klubu Eksportera zaprasza na szkolenie pn.
„Zmiany w przepisach prawa transportowego w Unii Europejskiej”
Prowadzący Pan Paweł Miąsik – specjalista w zakresie kontroli przedsiębiorstw
transportowych, szkoleniowiec służb kontrolnych – szczegółowo omówi zmiany
przepisów transportowych, zagadnienia związane z prawidłowym nadzorem nad pracą
kierowców oraz przekaże wskazówki, jak przygotować firmę do kontroli ITD i PIP.
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w godz. 9.30-15.00
w Kielcach w Willi Hueta, ul. Słowackiego 25. Udział jest nieodpłatny.
Do pobrania na www.siph.com.pl szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy,
który należy przesłać do dnia 22 listopada br. na adres e-mail: een@siph.com.pl
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Koniunktura w październiku 2017
Ogólny klimat koniunktury w większości prezentowanych obszarów działalności w województwie święto-krzyskim
oceniany jest korzystnie. Najbardziej
optymistyczne opinie formułują ﬁrmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz
z sekcji informacja i komunikacja, a także
przetwórstwo przemysłowe. Opinie negatywne i gorsze niż we wrześniu formułują
podmioty z sekcji transport i gospodarka
magazynowa oraz budownictwo.
Do najczęściej wskazywanych barier
utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstw należy bariera związana z kosztami
zatrudnienia – za najważniejszą uznają ją
w październiku przedsiębiorcy prowadzący
działalność w zakresie usług, budownictwa
i przetwórstwa przemysłowego, jest ona
druga w rankingu istotności w jednostkach
handlu detalicznego i hurtowego. W podmiotach handlowych najistotniejszą barierą
jest konkurencja na rynku, druga co do ważności bariera w ﬁrmach budowlanych.

W porównaniu z październikiem ub. r.
istotnie wzrosło znaczenie bariery związanej
z niedoborem wykwaliﬁkowanych pracowników w budownictwie oraz – w mniejszym
stopniu – w usługach i przetwórstwie
przemysłowym. W tym samym okresie
odnotowano również wzrost znaczenia bariery wynikającej z niedoboru pracowników
w ﬁrmach przetwórstwa przemysłowego
i handlu hurtowego. W skali roku odczuwanie bariery związanej z kosztami zatrudnienia znacząco wzrosło w handlu hurtowym.
W budownictwie i przetwórstwie przemysłowym spadła istotność barier związanych z niedostatecznym popytem (w
przetwórstwie przemysłowym na rynku
krajowym) oraz niepewnością ogólnej
sytuacji gospodarczej. Bariera związana
z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu
jest sygnalizowana rzadziej niż przed rokiem w jednostkach handlu detalicznego i
budowlanych.
Pełny komunikat Urzędu Statystycznego w
Kielcach 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).
BRAT20170714004 Austriacki dostawca wysokiej jakości czapek i opasek na głowę z systemem
oświetlenia LED szuka firm oferujących systemy
LED do stosowania w tekstyliach sportowych.
BRBA20170825001 Firma z Bośni i Hercegowiny, produkująca meble tapicerowane, poszukuje
dostawców surowców i części w oparciu o umowę
produkcyjną.
BRIE20170323001 Producent ręcznie robionych
mydełek z Irlandii poszukuje nowych dostawców
olejków i sprzętu do wyrobu mydła. Współpraca na
zasadzie umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej.
BRRO20170803001 Rumuńska firma, specjalizująca się w handlu i magazynowaniu nawozów
i pestycydów dla sektora rolniczego, poszukuje
nowych dostawców/producentów oraz kontrahentów z UE, którzy chcieliby dystrybuować swoje
produkty na rynku rumuńskim poprzez umowę
dystrybucji.
BRRO20170803002 Rumuńska firma, specjalizująca się w systemach bezpieczeństwa dla
aplikacji mieszkaniowych, instytucjonalnych,
przemysłowych i komercyjnych, a także zintegrowanych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa, jest zainteresowana dystrybucją systemów
bezpieczeństwa zagranicznych producentów na
rynku rumuńskim.
BRRS20161218001 Serbska firma świadczy
usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami dla przemysłu wodno-kanalizacyjnego. Firma
oferuje pośrednictwo (umowa agencyjna) dla
projektów w regionach, w których działa tj.: Serbia,
Pn. Afryka, Rosja i Zachodnie Bałkany.
BRSE20170823001 Szwedzka firma posiada
40-letnie doświadczenie w świadczeniu na rynkach
nordyckich usług podwykonawstwa, produkcji/
mieszania produktów chemicznych specjalnego
przeznaczenia i pełnej gamy własnych środków
czyszczących i odtłuszczających. Szuka nowych
produktów do dystrybucji.
BRSE20170920001 Szwedzka firma, która
opracowała bezpieczne produkty dla niemowląt,
poszukuje producenta szklanych butelek z Europy.
Butelki muszą być wykonane z lekkiego, boro
krzemowego szkła i występować w 3 różnych
pojemnościach: 150 ml, 240 ml i 300 ml.
BRUA20170807001 Doświadczony ukraiński
integrator sieciowy poszukuje globalnych partnerów, dostawców usług IT, firm z sektora ICT
w celu współpracy jako profesjonalny wykonawca
na Ukrainie.
BRUK20170823001 Brytyjska firma, specjalizująca się w technologiach energii fotowoltaicznej,
poszukuje możliwości współpracy z dostawcą
fotoabsorbujących materiałów, takich jak nanocząsteczki i materiały oparte na kropkach kwantowych
np. CIGS (diselenek miedzi).
BRUK20170831001 Brytyjski producent
wysokiej jakości, unikatowych pieców na pizzę
opalanych drewnem, składających się z materiałów
kompozytowych jak włókno szklane, włókno cera-

miczne, tłuczony kamień, glina, stal nierdzewna,
poszukuje producentów i montażystów w Europie
i USA do umowy produkcyjnej.
BRUK20170921001 Brytyjski producent
ręcznie robionych czekoladek w różnych smakach
poszukuje dostawców owoców i aromatów, które
nie zawierają siarczynów w celu zawarcia umowy
outsourcingu. Poszukiwane owoce zawierają skrystalizowany imbir, kandyzowane wiśnie, skórkę
pomarańczową i cytrynową.
BOIL20170928001 Wiodąca firma z Izraela
rozwija i produkuje wysokiej jakości ostrzegawcze
produkty świetlne jak świecące znaki informujące
o wyjściu do użytku publicznego, przemysłowego
i prywatnego. Produkty firmy są energooszczędne
i bazują na technologii LED. Firma szuka dystrybutorów, najlepiej producentów oświetlenia,
elektryków, budowlańców i architektów.
BOLT20170901001 Litewska firma zajmująca
się projektowaniem i doradztwem inwestycyjnym
w UE prowadzi szeroko zakrojone konsultacje
biznesowe i konsultingowe dla zagranicznych firm,
które chcą wejść na rynek litewski lub zamierzają
inwestować na Litwie.
BORO20170526001 Firma rumuńska, działająca w sektorze budowlanym, jest otwarta na
podwykonawstwo w budownictwie, koncentrując
się na budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Oferuje własne urządzenia i współpracuje z własnym zespołem.
BORO20170830001 Rumuńska firma specjalizująca się w uprawie pieczarek Champignon
i Pleurotus poszukuje partnerów handlowych
z Austrii, Niemiec, Włoch i Polski zainteresowanych sprzedażą produktów rumuńskich w ramach
umów dystrybucyjnych.
BOUK20170922002 Firma z UK oferuje innowacyjny produkt z sektora nauki i komunikacji.
Występuje jako przenośne urządzenie dla osób
niesprawnych umysłowo lub niepełnosprawnych
ruchowo do komunikacji z rodziną, przyjaciółmi, w pracy. itd. Produkt znajdzie zastosowanie
w szkołach, domach opieki, więzieniach i szpitalach. Firma szuka dystrybutorów na świecie.
BRDE20170915001 Niemiecka firma rodzinna,
zlokalizowana w regionie o wielowiekowej tradycji
w zakresie przetwarzania rud i metali, zajmuje się
przetwórstwem stopów cyny i ołowiu oraz produkcją stopów lutowniczych we wszystkich obszarach
przemysłowych i rzemieślniczych. Firma poszukuje
nowych dostawców złomu i materiałów z cyną
i ołowiem oraz materiałów w całej Europie.
BOBG20170612001 Innowacyjna bułgarska
firma produkująca wysokiej jakości ekstrakty
z ziół i proteinowych napojów koktajlowych
poszukuje międzynarodowych dystrybutorów
z założoną siecią zarówno hurtowych, jak i detalicznych sklepów.
BOBY20170907001 Białoruskie centrum
zajmujące się transferem technologii, doradztwem
biznesowym oraz usługami marketingowymi skro-
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jonymi na miarę klienta oferuje swoje usługi dla
firm potrzebujących wsparcia przy wejściu na rynek
oraz rozwoju biznesu, włącznie w dostępem do
innowacyjnej platformy e-commerce. Potencjalny
partner to firma zagraniczna potrzebująca profesjonalnej asysty przy rozpoczynaniu lub rozwoju
biznesu na Białorusi. Firma oferuje swoje usługi
na warunkach umowy usługowej.
BODE20170911001 Wiodący producent generatorów pary elektrycznej z Niemiec opracował nowe
urządzenie techniczne do czyszczenia i sterylizacji
noży stosowanych w rzeźniach i zakładach rozbioru
mięsa. Technologia ta umożliwia znacznie szybsze
czyszczenie niż w przypadku tradycyjnych sposobów, a tym samym zmniejsza zużycie energii,
wody, a jednocześnie powstaje mniej ścieków.
Firma poszukuje partnerów zainteresowanych
umowami o świadczeniu usług dystrybucji lub
zainteresowanych zawarciem umowy licencji lub
zakupu technologii.
BOES20170104001 Hiszpańska firma z siedzibą w Barcelonie, zajmująca się rachunkowością
i doradztwem podatkowym, poszukuje podobnych
firm doradczych w celu zapewnienia klientom
z różnych krajów usług w zakresie globalnego
prawa podatkowego/księgowego/prawa pracy
i doradztwa podatkowego. Współpraca na podstawie umowy o świadczeniu usług.
BOFR20161121001 Francuskie MŚP specjalizujące się w miniaturowej elektronice i przetwarzaniu sygnału w pełni rozwinęło potężną latarkę
z diodami LED o długości światła do 300 metrów
i zapewniającą widoczność obserwatorom wybrzeża, policjantom, strażakom, agentom bezpieczeństwa, funkcjonariuszom celnym podczas pracy na
zewnątrz w nocy.
BOFR20170906001 Francuski producent
czekoladek wysokiej jakości poszukuje umów
o świadczenie usług dystrybucyjnych z importerami (dystrybutorami/hurtowniami/pośrednikami
handlowymi) w Unii Europejskiej. Firma produkuje
oryginalne ręcznie robione czekoladki pakowane
w innowacyjne opakowanie, symbol nadmorskiego
miasta w Normandii.
BOIL20161121001 Wiodąca firma izraelska
opracowała innowacyjną technologię odczytu
liczników (AMR), która automatycznie gromadzi dane dotyczące zużycia, diagnostyki i stanu
z wodomierzy lub urządzeń do pomiaru energii
(woda, gaz, elektryczność), przenosząc te dane do
centralnej bazy danych rozliczania, rozwiązywania
problemów i analizy. Firma szuka dystrybutorów,
w celu sprzedaży i promowania produktów firmy,
a jednocześnie chce zwiększyć ich obecność na
zagranicznych rynkach.
BOJP20170825001 Japońska firma poszukuje
dystrybutora, zainteresowanego wprowadzeniem na
rynek UE japońskich przyborów kuchennych.
BOLV20170921001 Łotewska firma działająca
w branży obróbki metali, produkująca standardowe
produkty, takie jak różnego typu drzwi stalowe,
klatki schodowe, balkony, oferuje współpracę w zakresie obróbki metali, spawania metali i malowania
proszkowego w ramach umów podwykonawstwa
lub produkcji.
BORU20170714004 Firma z Rosji, która
oferuje usługi zakwaterowania hotelowego,
poszukuje partnerów w ramach umowy agencji
handlowej.
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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

UL 3IENKIEWICZA    +IELCE TEL     WWWSIPHCOMPL

