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Stanisław Rupniewski
zasłużony
dla województwa
świętokrzyskiego

Świąteczna Rada Dyrektorów

Koncert w wykonaniu najmłodszych uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

Blisko 100 osób – przedstawicieli
firm członkowskich oraz gości –
wzięło udział w świątecznym spotkaniu Rady Dyrektorów SIPH.
Marszałek Adam Jarubas i prezes Stanisław
Rupniewski

Miło nam poinformować, iż Stanisław
Rupniewski, prezes Zarządu PHT
SUPON Sp. z o.o. Kielce, został
wyróżniony Odznaką Honorową
Województwa Świętokrzyskiego.
W tym roku Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego przyznano
dwóm osobom i trzem instytucjom. Podczas XXXIX sesji Sejmiku, która odbyła się
21 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej,
odznaczenia wręczyli marszałek wojedokończenie na str. 3

Zebranych powitał prezydent Cezary
Tkaczyk. W wigilijnym przesłaniu ks. biskup Marian Florczyk podkreślił jak ważne
jest, by słowa kierowane do najbliższych,
szczególnie w Boże Narodzenie, były przepełnione miłością. Świąteczno-noworoczne
życzenia przedsiębiorcom złożyli marszałek
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wicewojewoda świętokrzyski Andrzej
Bętkowski.
Wśród gości byli także: ks. Stanisław Słowik duszpasterz środowiska przedsiębiorców
SIPH, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej
oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi Izba współpracuje: dyrektor
Oddziału Narodowego Banku Polskiego
w Kielcach Grzegorz Kłaczkiewicz, dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz
Piecyk, prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Krzysztof Orkisz,
prezes Stowarzyszenia Pralników Polskich
Cecylia Wyszomierska-Matczak, dyrektor
w Stowarzyszeniu Forum Pracodawców
Magdalena Fudala i prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisław Matejkiewicz.
W uroczystości uczestniczyli członkowie
Rady Głównej SIPH, Zarządu z wiceprezydentem Stanisławem Szczepaniakiem
i Komisji Rewizyjnej z przewodniczącą
Jadwigą Krawczyk.
Muzyczną atrakcją spotkania były utwory
o tematyce świątecznej oraz kolędy w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Kielcach.
Kilkanaście minut trwało dzielenie się
opłatkiem i wzajemne składanie życzeń po
czym wszyscy zasiedli do znakomitych potraw, przygotowanych przez kucharzy Best
Western Grand Hotel.

Najlepsze życzenia sukcesów biznesowych
i wszelkiej pomyślności w 2018 roku
w imieniu
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
składa
Prezydent Cezary Tkaczyk

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
Główna księgowa
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
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Wyzwania i szanse w 2018 roku
W Best Western Grand Hotel odbyło
się 14 grudnia seminarium „Wyzwania i szanse dla biznesu w 2018
roku”, organizowane przy udziale
Ośrodka Enterprise Europe Network
przy SIPH.
Jaki będzie dla przedsiębiorców rok 2018?
W dużej mierze zależy to od zmieniających
się przepisów. Ministerstwo Rozwoju
przygotowuje pakiety Konstytucja Biznesu
i 100 zmian dla Firm, które mają ułatwić
działalność gospodarczą. Przedstawiciel
resortu radca ministra Krzysztof Partyka

zaprezentował akty prawne już zatwierdzone
przez rząd oraz czekające na decyzje.
Z kolei eksperci z warszawskiej firmy
Ellipsis przedstawili kilka istotnych zmian
w przepisach, na które powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy. Mówili m.in. o nowym
rozdaniu konkursu GO TO BRAND, aktualnych konkursach na finansowanie biznesu,
o efektywności energetycznej jako o szansie
na oszczędności w podatku akcyzowym
w 2018 r. oraz wyzwaniach w CIT i VAT
w 2018 r.. Wymienili także 10 najczęściej
popełnianych błędów przez innowacyjnych
przedsiębiorców w 2017 r.

Grudzień w skrócie
• Prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń
oraz przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Kultury kardynał Gianfranco Ravasi podpisali w Watykanie porozumienie, które umocnić ma dotychczasową współpracę. Podczas
Międzynarodowej Wystawy Budownictwa
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów SACROEXPO od ponad
dekady wręczany jest Medal Papieskiej
Rady ds. Kultury – wyróżnienie ważne dla
środowiska twórczego sfery sacrum.
• Po jedenastu miesiącach roku sprzedawcy Echo Investment zawarli przedwstępne
umowy dotyczące 1248 mieszkań i podpisali
z klientami 814 umów przenoszących własność lokali. To oznacza, że Spółka sprzedała
75% więcej mieszkań niż od stycznia do
listopada 2016 r. i podpisała 88% więcej
umów ostatecznych.
• Pracownicy Świętokrzyskich Kopalni
Surowców Mineralnych obchody Dnia
Górnika rozpoczęli 2 grudnia uroczystą
mszą świętą w klasztorze na Karczówce.

Akademia, podczas której odznaczenia
państwowe otrzymali zasłużeni górnicy,
odbyła się w Hotelu Binkowski. Prezes
Zarządu Ireneusz Sobol podkreślił, że są
powody do świętowania, gdyż w roku 2017
spółka osiąga znacznie lepsze wyniki niż
w roku poprzednim.
• Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie górnicze święto obchodziły 1 grudnia.
Po mszy świętej w kościele św. Barbary
w Staszowie odbyły się uroczystości w Hotelu ,,Lord”. Prezes Zarządu Trajan Szuladziński podziękował załodze za codzienny trud
i poinformował o najbliższych zadaniach.
Pracownikom wręczono liczne odznaczenia
państwowe i resortowe.
• Best Western Grand Hotel w Kielcach
zaprasza na Piąty Świętokrzyski Bal Filantropów, który odbędzie się 3 lutego 2018
roku. Celem balu jest zgromadzenie funduszy na stypendia dla młodzieży o wybitnych
talentach w różnych dziedzinach nauki.

Nagrody za jakość i innowacje
Laureatów Świętokrzyskiej Nagrody
Jakości oraz konkursu Świętokrzyski Racjonalizator uhonorowano 20 grudnia.
W tegorocznej, XIX edycji Świętokrzyskiej
Nagrody Jakości Kapituła nagrodziła pięć
firm i instytucji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
w kategorii organizacja publiczna – ochrona
zdrowia, w kategorii małe przedsiębiorstwo
produkcyjno-usługowe firmę FLUID S.A.,
firmy P.P.H.U. „AMID” i Enerko Energy Sp.
z o.o. w kategorii średnie przedsiębiorstwo
produkcyjno-usługowe, w kategorii mikro
przedsiębiorstwo usługowe Biuro Rachunkowe
Sabina Andrejas.
Trzy nagrody główne konkursu Świętokrzyski Racjonalizator otrzymali: dr Anna Adach
za patent „Sposób wytwarzania krystalicznego

związku koordynacyjnego [diizotiocyjano
(bis(3,5-dimetylopirazol-1-lometylo)amina)
kobalt(II)]”; dr inż. Paweł Łaski, dr Jakub
Takosoglu, dr inż. Sławomir Błasiak za patent
„Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej” oraz dr hab. inż. Norbert Radek
i mgr inż. Rafał Pauli za patent „Farba na bazie
nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej
oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej”.
Wyróżnienie otrzymali m.in. Stanisław
Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira
Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak, Aneta Zalewska, za patent
„Wodne roztwory cytrynianowo-boranowych
kompleksów srebra (I), miedzi (II) i cynku (II)
oraz sposób otrzymywania wodnych roztworów cytrynianowo-boranowych kompleksów
srebra (I), miedzi (II) i cynku (II)”.
Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Jak prawidłowo przygotować sprawozdawczość za 2017 r. – 18.01.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych
– 24.01.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 25.01.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 25.01.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 25.01.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych – na budowach liniowych
– 05.02.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych – na budowach liniowych
– 09.02.2018
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Imprezy Targów Kielce
27-28 I 2018
• Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza
21-23 II 2018
• IX Międzynarodowe Targi Zabawek
i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS’
TIME
23-25 II 2018
• Targi Sport-Zima w Szczyrku
28 II-1 III 2018
• Targi Zieleni i Małej Architektury Miejskiej GREEN CITY EXPO
• XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH
• XXI Międzynarodowe Targi Energetyki
i Elektrotechniki
• XVI Targi Odnawialnych Źródeł
Energii
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż 30 listopada 2017 roku zmarł
mgr inż. JULIAN KOŁOSOWSKI
Wiele lat związany był z branżą
budowlaną. Należał do założycieli
SIPH, przez dwie kadencje był członkiem Rady Głównej Izby.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

SIPH na METALOVE
Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa, Koordynator Konsorcjum na Rzecz Rozwoju Przemysłu
Metalowo-Odlewniczego, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji METALOVE, która odbyła się
13 grudnia w Starachowicach.
Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk oraz
wicedyrektor Dorota Tekieli-Bisińska
przemawiając do uczestników podkreślili
rolę branży metalowej dla rozwoju regionu, budowania nowoczesnej gospodarki
i tworzenia miejsc pracy. Spotkali się także
z przedstawicielami polskich i zagranicznych firm i instytucji.
Branża metalowo-maszynowa to mocny
sektor gospodarczy województwa świętokrzyskiego W METALOVE uczestniczyli
przedstawiciele zagranicznych firm poszukujących kooperantów w Polsce, a także

instytucji wspierających biznes. Wzięli w niej
udział przedsiębiorcy z Rosji, Litwy, Białorusi,
Niemiec, Austrii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii
oraz Włoch. Odwiedzili firmy z naszego regionu: Finow Polska Sp. z o.o., ZGM „Zębiec”
S.A., MESKO-ROL Sp. z o.o. i STARPOL
II Sp. z o.o.
Wydarzenie było okazją do przedstawienia przedsiębiorcom aktualnej oferty
ośrodka EEN przy SIPH dotyczącej spotkań
branżowych, szkoleń i ofert wspierających
rozwój współpracy międzynarodowej. Już
dziś zapraszamy do udziału w spotkaniach
kooperacyjnych STOM 2018 dla firm
z branży metalowej i maszynowej, które odbędą się 11 kwietnia 2018 roku w Kielcach.
Aranżowane wcześniej spotkania B2B to
skuteczna forma nawiązywania kontaktów
biznesowych.
Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne
są na stronie http://izbainnowacji.pl/spotkaniabrokerskie

Stanisław Rupniewski zasłużony
dla województwa świętokrzyskiego
dokończenie ze str. 1
wództwa Adam Jarubas oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk.
W tym roku odznaką uhonorowani zostali:
Stanisław Rupniewski, przedsiębiorca i działacz społeczny, wójt Waśniowa Krzysztof
Gajewski, Towarzystwo Kościuszkowskie
w Połańcu, Stowarzyszenie Świętokrzyskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie oraz Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja w Krzelowie.
Odznaka jest nadawana osobom fizycznym
i prawnym, które pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.
Stanisław Rupniewski od 43 lat jest
związany zawodowo z Kielcami i regionem
świętokrzyskim. Od wielu lat kieruje firmą
SUPON Kielce, która za jego sprawą jest
rozpoznawalną marką branży BHP, ochrony
przeciwpożarowej i systemów bezpieczeństwa w kraju i Europie. Stanisław Rupniewski
inspiruje działania samorządu gospodarczego.

Z jego inicjatywy zostało reaktywowane
Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. Efektem jego działań są historyczne sesje samorządów: sesja Rady Miasta
Kielce z udziałem przedsiębiorców oraz sesja
Sejmiku poświęcona współpracy samorządu
gospodarczego z samorządem województwa.
W latach 1998-2014 łączył pracę z działalnością na rzecz społeczności lokalnej, sprawując
funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej
oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kielcach. Wielokrotny
mecenas kultury i sportu. Wspiera wydarzenia
artystyczne, naukowe i sport młodzieżowy.
To człowiek zaangażowany, pełen zapału
i skuteczny w realizowaniu swych działań.
– Cieszę się, że znalazłem się w tak znakomitym gronie odznaczonych. Dziękuję za to
jakże prestiżowe wyróżnienie – powiedział
Stanisław Rupniewski.
W imieniu SIPH, która wnioskowała
o przyznanie odznaki, gratulacje prezesowi
złożył prezydent Cezary Tkaczyk.
Źródło: www.sejmik.kielce.pl

Wyjazdowa misja gospodarcza na Hannover Messe 2018
Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór
wniosków dla przedsiębiorców z województwa
świętokrzyskiego na uczestnictwo w wyjazdowej
misji gospodarczej podczas targów Hannover
Messe 2018, w terminie 23-27 kwietnia 2018 r.
W misji mogą wziąć udział przedstawiciele firm
w sektora MŚP, działający w obszarze produkcji
metalowo-maszynowej, automatyki przemysło-

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

wej, energetyki, w tym technologii odnawialnych
i środowiskowych, informatyzacji procesów
produkcyjnych z poziomu Industry 4.0.
Termin nadsyłania wniosków: 10.01.2018 r. do
godz. 15.00. Szczegóły:
http://coi.sejmik.kielce.pl/pl/469-Nabor_otwarty_na_wyjazdowa_misje_gospodarcza_na_targi_Hannover_Messe_2018.html
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Świętokrzyskie w listopadzie 2017
• W listopadzie 2017 r. utrzymało się
wysokie tempo wzrostu przeciętnego
zatrudnienia (o 5,6%), a jego skala 2,5krotnie przewyższała ubiegłoroczną.
• Według stanu na 30 XI 2017 r. stopa
bezrobocia ukształtowała się, podobnie jak
przed miesiącem, na poziomie 8,6% wobec
10,8% przed rokiem.
• W listopadzie po raz kolejny w bieżącym roku odnotowano wyraźną poprawę
warunków płacowych w sektorze przedsiębiorstw, przy czym skala wzrostu była
znacząco wyższa od zanotowanej w ub.
roku (o 9,9% wobec 3,5%).
• Poziom cen większości detalicznych
artykułów żywnościowych podniósł się
w skali roku. Podrożała znaczna część
produktów zbożowych i mlecznych oraz
tłuszczowych. Utrzymała się podwyżka
cen nieprzerobionych produktów mięsnych
i prawie wszystkich wędlin. Zdrożały
ponadto podstawowe warzywa i owoce.
Wzrosły ceny paliw, a także, chociaż
w niewielkim stopniu, wydatków na usługi
wynikające z użytkowania mieszkania.
W stosunku do ub. roku nie zmieniły się
opłaty związane ze zdrowiem.
• Na rynku rolnym w listopadzie br.,
w porównaniu z analogicznym miesiącem
poprzedniego roku wyższe były ceny skupu
pszenicy, żywca wołowego i drobiowego
oraz mleka, a niższe ceny ziemniaków
i żywca wieprzowego. W tym samym okre-

sie na targowiskach wzrosły ceny większości produktów rolnych (za wyjątkiem
krów dojnych i jałówek jednorocznych).
W porównaniu z poprzednim miesiącem
ponownie pogorszyła się opłacalność produkcji żywca wieprzowego.
• Kolejny miesiąc z rzędu odnotowano wysoki wzrost produkcji sprzedanej
przemysłu w skali roku – o 14,2%. Był on
dwuipółkrotnie wyższy niż przed rokiem.
• Po spadku w poprzednim miesiącu
ponownie wystąpił wzrost produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.
W listopadzie 2017 r. ukształtowała się
ona na poziomie o 10,3% większym niż
w roku poprzednim.
• Według wstępnych danych, w badanym miesiącu przekazano do użytkowania
o 22,4% mniej mieszkań niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku,
zwiększyła się natomiast liczba mieszkań,
na realizację których wydano pozwolenia
lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 0,7%) oraz liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęto (o 0,4%).
• W listopadzie br. sprzedaż detaliczna
zwiększyła się w skali roku o 10,9% (przed
rokiem odnotowano wzrost o 11,7%).
Z kolei sprzedaż hurtowa była o 3,3%
niższa niż osiągnięta w listopadzie 2016
r. wobec ubiegłorocznego wzrostu na
poziomie 4,2%.
Źródło: http://kielce.stat.gov.pl/

Przypominamy o możliwości ubiegania się o refundację do 80% na
koszty usług rozwojowych – szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe dla przedsiębiorców z sektora
MŚP z terenu miast: Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec
Świętokrzyski.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłoniony przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach kontynuuje w trybie ciągłym
nabór wniosków o dofinansowanie usług
rozwojowych.
Usługa rozwojowa to usługa mająca 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,
studia podyplomowe) zarejestrowanych
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.
parp.gov.pl . Kwota doﬁnansowania dla
pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego

Wsparcie dla MŚP refundacja do 80%
pracownika nie może przekroczyć 6000 zł
oraz 60 000 zł dla przedsiębiorstwa na cały
okres realizacji projektu.
Wnioski o doﬁnansowanie usług rozwojowych oraz pozostałe dokumenty można pobrać
ze strony www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR
Szczegółowe informacje dotyczące zasad
doﬁnansowania na stronie www.siph.com.
pl Przyjmowanie wniosków: Punkt Obsługi
Przedsiębiorców (POP) – Starachowice 27200, ul. Radomska 29, telefon +48 500 053742,
e-mail: star.bur@siph.com.pl Dodatkowe
informacje można uzyskać w Biurze Projektu
SIPH ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel.
41368 02 78 bp.bur@siph.com.pl
Jednocześnie informujemy, że Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania
(PSF) dla pozostałych przedsiębiorstw
z sektora MŚP z terenu województwa
świętokrzyskiego z wyłączeniem miast:
Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski,
Skarżysko-Kamienna 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

4

Przedsiębiorczość świętokrzyska

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).
BRHR20171019001 Chorwacka firma
poszukuje dostawców ekologicznych ziół
i roślin leczniczych, do stosowania w swoich
produktach końcowych, takich jak herbaty
i mieszanki herbat, ekologiczne nalewki
i produkty w kapsułkach oparte na ziołach
leczniczych. Przewiduje się współpracę
w ramach umowy produkcyjnej.
BRHU20171026001 Węgierski producent
ziół ekstrahowanych w oleju, suplementów
diety i żywności funkcjonalnej poszukuje
europejskich producentów tłoczonego na
zimno oleju z nasion. Poszukiwany rodzaj
współpracy to umowa produkcyjna.
BRRO20170913001 Rumuńska firma
komercjalizująca produkty farmaceutyczne
poszukuje partnerów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w Rumunii na podstawie
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Firma koncentruje się na produktach
farmaceutycznych, takich jak suplementy
diety, kosmetyki i dermokosmetyki.
BRRO20171115001 Rumuński producent
kosmetyków naturalnych poszukuje producentów i dystrybutorów, którzy dostarczą
surowce do produkcji.
BRSE20171109001 Szwedzka firma,
specjalizująca się w dystrybucji, sprzedaży
i działalności marketingowej produktów
żywnościowych i nieżywnościowych, oferuje swoje usługi jako pośrednik handlowy
producentom ekologicznych, organicznych,
wegańskich i bio produktów, gotowych wejść
na szwedzki rynek. Spółka oferuje umowy
dystrybucyjne i handlowe w celu poszerzenia
portfolio produktów.
BRSE20171116001 Szwedzka firma,
sprzedająca produkty opakowaniowe dla
przemysłu fast food, poszukuje producenta
wytwarzającego nową gamę opakowań jednorazowych. Nowe produkty powinny być
wykonane z bio-plastików lub materiałów
pochodzących z recyklingu. Docelowymi
rynkami zbytu są m.in. kraje bałtyckie, Europa Wschodnia, Wielka Brytania, Włochy,
Francja, Hiszpania.
BRSI20171107001 Słoweńska firma z regionu Primorska specjalizuje się w produkcji
innowacyjnych lamp LED przeznaczonych
dla muzeów, do gablot, salonów, restauracji
i barów. Poszukuje producenta lub dostawcy
określonych profili aluminiowych typu J/U.
Firma oferuje umowę produkcyjną.
BRIT20170928001 Włoski przedstawiciel
handlowy z ugruntowaną siecią dystrybucji
i rozległym marketingiem oraz wiedzą tech-

niczną w zakresie infrastruktury miedzianej
i światłowodowej pragnie rozszerzyć kontakty za granicą z producentami lub dostawcami kabli i komponentów miedzianych
i światłowodowych, akcesoriów i usług
w celu sprzedaży i reprezentacji marketingowej na włoskim rynku telekomunikacyjnym.
BRTR20161223001 Turecki dystrybutor
artykułów sanitarnych, takich jak umywalki,
sedesy, wanny, brodziki i akcesoria łazienkowe i instalacyjne, takie jak krany, zbiorniki
toaletowe i zawory do systemów dystrybucji
wody, szuka nowych produktów z Europy,
aby rozszerzyć swoje portfolio produktów
w celu dystrybucji na rynek turecki.
BRDE20171120001 Młoda niemiecka
firma typu spin-off zajmuje się produkcją stosów baterii przepływowych redox, tzw. redox
flow-stacków dla przemysłu akumulatorowego. Poszukuje podwykonawcy zajmującego
się cięciem folii w małych ilościach.
BRFI20171109001 Lider na fińskim
rynku, specjalizujący się w projektowaniu
i produkcji elastycznych profili z gumy,
elastomeru termoplastycznego (TPE) i silikonu, poszukuje podwykonawcy w zakresie
flokowania i powlekania politetrafluoroetylenu (PTFE): materiałów, maszyn, metod
produkcji własnej. Poszukiwani są partnerzy
z Polski, Czech i Włoch.
BRFI20171109002 Fińskie przedsiębiorstwo, specjalizujące się w projektowaniu
i produkcji elastycznych profili wykonanych
z gumy, elastomeru termoplastycznego
(TPE) i silikonu, poszukuje producentów
taśm laminowanych termicznie do własnej
produkcji. Klej aktywowany ciepłem powinien gwarantować trwałe połączenie, zwłaszcza w przypadku uszczelnień wykonanych
z monomeru etylenowo-propylenowo-dienkowego (EPDM) i kauczuku termoplastycznego elastomeru (TPE). Poszukiwani są partnerzy do umowy produkcyjnej w Niemczech,
Polsce, Czechach, Włoszech i Francji.
BRFR20171023001 Francuski dystrybutor sprzętu ogrodniczego, specjalizujący się
w dystrybucji wysokiej klasy ekologicznych urządzeń i akcesoriów ogrodniczych,
poszukuje producentów, hurtowników lub
dostawców nowych produktów związanych
z ogrodnictwem, aby zaproponować swoje
usługi dystrybucyjne.
BRHU20170322001 Średniej wielkości
przedsiębiorstwo zostało założone w 2014
roku na Węgrzech. Jego głównym przed-
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miotem działalności jest hurtowa sprzedaż
podstawowych surowców do produkcji
artykułów spożywczych, które są głównie
importowane z zagranicy. Spółka poszukuje nowych dostawców w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRNL20171108001 Holenderska firma
jest aktywna w handlu drobnym sprzętem
mleczarskim. Pomaga małym przedsiębiorcom w rozpoczęciu produkcji serów lub
produkcji świeżych produktów mlecznych
(mleko, jogurt, masło itp.). Poszukuje firmy,
która będzie mogła produkować podstawowy
sprzęt mleczarski pod własną marką, zaczynając od małych zbiorników procesowych ze
stali nierdzewnej (60-200 litrów).
BRNL20171124001 Kreatywna holenderska firma projektuje i produkuje całą
gamę drewnianych zabawek dla dzieci.
Poszukuje nowego partnera, który jest zainteresowany współpracą w ramach umowy
produkcyjnej.
BRPT20171102001 Portugalska firma
z sektora MŚP z doświadczeniem w analizie technicznej, projektowaniu, usługach
doradczych dla użytkowników końcowych
/ inwestorów oraz wdrażaniu projektów
w zakresie efektywności energetycznej, poszukuje nowych innowacyjnych produktów
(sprzęt kontrolny i oprogramowanie, czujniki
i urządzenia pomiarowe), aby rozszerzyć
portfolio swoich produktów. Firma poszukuje podmiotów prywatnych lub publicznych
do zawarcia umowy handlowej.
BRSE20171019001 Szwedzki projektant zaprojektował podgrzewaną poduszkę
i szal. Prototypy będą gotowe na początku
2018 r. Projektant poszukuje producentów
z doświadczeniem w pracy z wyrobami włókienniczymi nadającymi się do
podgrzewania, którzy złożą i przyszyją
poduszkę do siedzenia i/lub dzianinę oraz
przyszyją szal zgodnie ze specyfikacją
projektanta.
BRSE20171102001 Szwedzka firma,
specjalizująca się w dekoracji i modzie dla
dzieci, poszukuje producenta tkanin ekologicznych, oferującego również rozwiązania
w zakresie druku. Docelowymi rynkami
zbytu są: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska,
Bułgaria, Rumunia i Turcja.
BRTW20170801001 Tajwański importer
i hurtownik medyczny poszukuje nowych
urządzeń medycznych, chirurgicznych
i szpitalnych na całym świecie, aby rozszerzyć swoje portfolio. Firma poszukuje
producentów produktów w celu współpracy
w ramach umowy handlowej.
BRUK20171110001 Wiodąca brytyjska firma, zajmująca się projektowaniem,
produkcją, dostawą i montażem systemów
blokowania pojazdów, poszukuje partnerów
produkcyjnych.
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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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