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Podczas gali w Kieleckim Centrum
Kultury 12 lutego wręczono Nagrody Miasta Kielce za 2017 rok. Nagrodę Specjalną otrzymała Kielecka
Fabryka Pomp „Białogon” S.A.
Odebrał ją z rąk włodarzy miasta prezes
Zarządu Zdzisław Brodecki. Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” jest kontynuatorką
200-letniej tradycji produkcji wyrobów
branży metalowej. To unikalny przykład
zachowania tradycji przemysłowej.
W latach 1814-1817 z inicjatywy ks.
Stanisława Staszica wybudowano hutę
„Aleksandra”, w której pozyskiwano
miedź, bito srebrne monety. Po wyczerpaniu w okolicy rudy miedzi i ołowiu,
zakład przebudowano na odlewnię żeliwa.

KFP „Białogon”
z Nagrodą Kielc
Jej rozkwit przypadł na lata 1836-1848,
w których realizowano wiele zamówień
rządowych. Zmiany z przełomu XIX
i XX wieku utrwaliły profil techniczny
i produkcyjny.
Od 1966 funkcjonuje pod nazwą KFP
„Białogon”. W następnej dekadzie oddano do użytku nowe obiekty wydziałów,
wymieniając przy tym gruntownie park
maszynowy. W 1997 roku zmieniła się
forma własności przedsiębiorstwa. Spółka Akcyjna, której akcjonariuszami byli
w większości pracownicy KFP „Białogon”, nabyła przedsiębiorstwo od Skarbu
Państwa.
Dziś Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. jest znanym w kraju i za
granicą producentem pomp wirowych
i wyporowych oraz odlewów z żeliwa
szarego.
Nagrody Miasta Kielce przyznawane są
od 1995 roku. Ich celem jest uhonorowanie
osób i organizacji, które swoją postawą,
pracą i działalnością przyczyniły się do
promocji oraz rozwoju Kielc. Co roku
przyznanych jest 10 wyróżnień indywidualnych i jedno specjalne.

SUPON działa już 60 lat
Jubileusz 60-lecia świętowała spółka SUPON, a jej prezes Stanisław
Rupniewski został Człowiekiem
Roku 2017 w plebiscycie „Echa
Dnia”.
Stanisław Rupniewski został doceniony
za stworzenie nowatorskiego systemu
bezpieczeństwa ludzi i mienia w ochronie
strategicznych obiektów w regionie, kraju
i Europie. Od ponad 40 lat związany jest
zawodowo z Kielcami i regionem świętokrzyskim. Od 28 lat kieruje ﬁrmą Supon.
W latach 1998-2014 łączył pracę z działalnością na rzecz społeczności lokalnej,
sprawując m.in. funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kielcach. Wspiera organizację wydarzeń
artystycznych, naukowych i sportowych,
a także akcje charytatywne, ukierunkowane głównie na pomoc chorym dzieciom.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
SUPON Sp. z o.o. jest następcą prawnym

działającego od 4 lutego 1958 roku przedsiębiorstwa państwowego. Jego specjaliści
montują, serwisują i monitorują systemy
bezpieczeństwa (pożarowego, antywłamaniowego, sprzęt gaśniczy) w budynkach
przedsiębiorstw, administracji państwowej,
samorządowej oraz pomocy społecznej.
Przedsiębiorstwa i instytucje SUPON
kompleksowo wyposaża w środki ochrony
osobistej i sprzęt BHP.
Za system automatycznego gaszenia
transformatorów w budynku Głównej Stacji Zasilania Cementowni Ożarów, oparty
na innowacyjnej technologii z wykorzystaniem niskociśnieniowej mgły wodnej,
firma otrzymała w ubiegłym roku statuetkę
Novatora 2016. Jest także m.in. laureatem
nagród: Rzetelni dla Biznesu, Kreator
Miejsc Pracy, Świętokrzyska Victoria,
Laur Świętokrzyski, Lodołamacz i Nagroda
Miasta Kielce. SUPON znany jest ze znakomitej jakości świadczonych usług, zyskał
status organizacji o wysokiej wiarygodności
i kulturze przedsiębiorczości.

O BUR z przedsiębiorcami
Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawiła
przedsiębiorcom zasady działania
Bazy Usług Rozwojowych.
W spotkaniu informacyjnym 6 lutego
2018 roku, dotyczącym refundacji kosztów
podnoszenia kwalifikacji pracowników
firm z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, uczestniczyło ponad 50
osób.
Wicedyrektor SIPH Dorota TekieliBisińska przybliżyła zebranym zasady
dofinansowania kosztów szkoleń, kursów
zawodowych, doradztwa oraz studiów
podyplomowych dla pracowników, przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych.

Maksymalnie można uzyskać 80% refundacji kosztów usług zarejestrowanych w
prowadzonej przez PARP Bazie Usług
Rozwojowych. Dofinansowanie przyznawane jest po podpisaniu umowy pomiędzy
przedsiębiorcą a operatorem środków
– SIPH w formie zwrotu części faktycznie poniesionych kosztów, na podstawie
przedłożonych faktur i rachunków.
W drugiej części spotkania Anna Jaworska z SIPH przedstawiła działanie portalu
internetowego Bazy Usług Rozwojowych
– jak wyszukiwać konkretne szkolenia
lub firmy szkoleniowe, jak zapoznać się z
ofertami szkoleń i kursów oraz sprawdzać
jakość usług oferowanych przez firmę.
Po spotkaniu był czas na indywidualne
konsultacje z przedstawicielkami SIPH
i odpowiedzi na pytania dotyczące projektu.

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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Luty w skrócie
• Podczas gali w Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie 3 lutego PKS
w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. otrzymało Certyfikat „Bezpieczny Pasażer”.
W imieniu firmy wyróżnienie odebrał prezes
Zarządu Stanisław Wodyński. Certyfikat
„Bezpiecznego Pasażera” jest kolejną
odsłoną akcji „Bezpieczny Pasażer”, którą
Spółka MDA S.A. prowadzi od 2014 roku
we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i pod patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego. Ostrowieckie
PKS od 2010 roku jest sygnatariuszem
Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, realizuje autorski program
„Bezpieczna jazda”.
• W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła
się 22 lutego międzynarodowa konferencja
naukowa pt. „Zbrodnie sądowe w latach
1944–1989. Konformizm czy relatywizm
moralny środowisk prawniczych?”. Głównym przedmiotem wystąpień była analiza
i poszerzenie wiedzy o organach sądowych
PRL-u, obowiązującym systemie prawnym
oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego.
Scharakteryzowano dorobek naukowy
w tej dziedzinie oraz dostępne źródła dotyczące instytucji wymiaru sprawiedliwości w
kontekście tzw. zbrodni sądowych w latach
1944–1989.
• Ponad 120 gości z blisko 80 firm
przyjechało do Włoszczowy na pierwsze
w 30-letniej historii ZPUE S.A spotkanie

z dostawcami. Otworzył je prezes zarządu
Janusz Petrykowski prezentacją osiągnięć
w zakresie rozwoju i transformacji ﬁrmy.
Wiceprezes i dyrektor ﬁnansowy Tomasz
Gajos naświetlił zadania nowego systemu
SAP, który będzie miał pozytywny wpływ
na współpracę z dostawcami. Dyrektor
departamentu sprzedaży krajowej Stanisław
Toborek mówił o rynkowej pozycji ZPUE
S.A. i oczekiwaniach klientów. Paweł Mijas, koordynator ds. CSR określił rynkowe
oczekiwania co do obszaru transparentnego,
odpowiedzialnego i etycznego biznesu.
Wojciech Milewski, dyrektor departamentu
SCM oraz Dariusz Śmiech, dyrektor ds.
zakupów przedstawili swój zespół, kluczowe projekty jakie realizują oraz politykę
zakupową. Podsumowaniem spotkania była
wycieczka po wydziałach produkcyjnych
ZPUE S.A..
• Kolejny sukces spółki APR System – jej
nowym partnerem została Wyższa Szkoła
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Uczelnia
zdecydowała się na zakup nowoczesnego
oprogramowania ProAkademia. Współpraca obejmuje kilkanaście modułów, m.in.
Dziekanat, Dział Nauczania, Czesne, Kasa,
Pensum, Plany Zajęć, Rekrutacja. Uczelnia,
mając na uwadze podniesienie standardów
funkcjonowania, zdecydowała się na wdrożenie systemu, który stanowi skuteczne
narzędzie wspomagające zarządzanie. Doceniła jakość oprogramowania, optymalność
rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność jak i intuicyjność obsługi.

Od niedawna w SIPH
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim
i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat
należy do ścisłej czołówki niepublicznych
uczelni magisterskich w Polsce. Kształci
obecnie około 3,5 tysiąca studentów, a może
się poszczycić rzeszą ponad 30 tysięcy
absolwentów. Dysponuje nowoczesną bazą
dydaktyczną i oferuje gamę kierunków,
kształcących w poszukiwanych przez pracodawców zawodach. Uczelnia zatrudnia blisko
170 pracowników naukowo-dydaktycznych,
dzięki którym jest także znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym.
Na podkreślenie zasługuje zmiana, jaka
w ostatnich latach dokonała się w sposobie
kształcenia i organizacji studiów. Polega na
przejściu od kształcenia ogólnego, „akademickiego” na rzecz podejścia praktycznego.
Powoli zanikają kierunki oparte na kształceniu teoretycznym, jak na przykład politologia
czy europeistyka, a zwiększa się zaintereso-

Rektor:
dr Tadeusz Dziekan
ul. Jagiellońska109 A,
25-734 Kielce
www.wseip.edu.pl
wanie takim kierunkami jak pielęgniarstwo,
ratownictwo medyczne, kosmetologia czy
zarządzanie i coaching.
Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych kształcą się
na 12 kierunkach, przy czym na kierunku
prawo są to jednolite studia magisterskie,
trzy kolejne – ekonomia, pielęgniarstwo
i kosmetologia prowadzone są na poziomie
studiów I i II stopnia, pozostałe to studia
I stopnia. Stale rozwijana jest oferta studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń.
Ich prowadzeniem zajmuje się powołane
w strukturach uczelni Akademickie Centrum
Kształcenia Ustawicznego.

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych – na budowach liniowych
– 05.03.2018, 09.03.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych – na budowach stacjonarnych,
kubaturowych – 12.03.2018
• Szkolenie dla osób zajmujących się
eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 – 13.03.2018
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 14.03.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 21.03.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 22.03.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 22.03.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 22.03.2018
• MS Excel – poziom średniozaawansowany – 26-27.03.2018
• Prawo pracy i czas pracy – najnowsze
przepisy – 27.03.2018
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce
– obowiązujące przepisy z uwzględnieniem
nowelizacji – 30.03.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych i nadzoru – na budowach
stacjonarnych, kubaturowych i liniowych
– 09-10.04.2018
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
6-7 III 2018
• XVI Targi Grupy PSB
16-18 III 2018
• XXIV Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej AGROTECH
• XVIII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO
20-21 III 2018
• Giełda Szkół i Uczelni
10-12 IV 2018
• XI Targi Obróbki Blach i Cięcia STOMBLECH & CUTTING
• XI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek
i Narzędzi STOM-TOOL
• V Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER

Funtronic z tytułem
Młoda Marka Sukcesu 2017
Spółka Funtronic, producent urządzenia Magiczny Dywan, została
laureatem tegorocznej edycji konkursu Młoda Marka Sukcesu.
Nagroda to warta 250 tys. zł kampania reklamowa, ufundowana przez Gremi Media,
wydawcę dziennika „Rzeczpospolita”.
Magiczny Dywan to pierwsza na świecie
podłoga interaktywna, obsługiwana za pomocą pilota oraz ruchów rąk i nóg. Co kilka
miesięcy wychodzą dostosowane do niej
nowe gry, a najmłodsi mogą na magicznej
podłodze uczyć się języków obcych czy
programowania. Urządzenie może też być
wykorzystane do rehabilitacji dla osób z
demencją starczą lub chorobą Alzheimera.
Pomysłu nie udałoby się zrealizować bez
ok. 800 tys. zł z funduszy UE. Dzięki tym
środkom mogła ruszyć produkcja urządzeń

na warszawskich Młocinach. Firma powstała
także dzięki funduszowi kapitałowemu
utworzonemu przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach.
2017 rok był dla firmy rekordowy, w
pierwszym półroczu Funtronic wykonał 93
proc. planu sprzedażowego, a dynamika
przychodów w tym okresie to 70 proc. To
głównie efekt popularności produktu na
rynkach zagranicznych, na koniec 2017 r.
eksport stanowił 60 proc. sprzedaży.
Ostatnio Funtronic zdobył wiele wyróżnień. Jest m.in. laureatem konkursu
Digital Champions Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i trafił do grona
dziesięciu najbardziej perspektywicznych
startupów z Europy Środkowo-Wschodniej
w międzynarodowym konkursie Bridge to
MassChallenge.
Źródło: Rzeczpospolita

Europejski Dzień Przemysłu
O współpracy nauki i przemysłu
rozmawiali na Politechnice Świętokrzyskiej naukowcy i przedsiębiorcy
z regionu.
Uczelnia zaproponowała biznesowi nowe
otwarcie. Wzajemne relacje ma poprawić
Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, które wybuduje PŚk.
Politechnika Świętokrzyska chce wyjść
naprzeciw małym i średnim firmom. Uczelnia udostępni przedsiębiorcom swój sprzęt
i laboratoria. Projekt jest ukierunkowany na
inteligentne specjalizacje regionu.
– Będziemy prowadzić działalność, związaną m.in. z branżą metalowo-odlewniczą,
technologiami informacyjno-komunikacyj-

nymi oraz usługami medycznymi – mówił
profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor
Politechniki Świętokrzyskiej.
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas ma nadzieję, że baza
laboratoryjna da impuls do rozwoju świętokrzyskiej przedsiębiorczości.
– Gdy stosowane są nowe technologie,
zwiększa się efektywność przedsiębiorców.
Mam nadzieję, że wykorzystanie tego, co
udało się dotychczas zrobić oraz nowych
laboratoriów, stworzy biznesowi dogodne
warunki – mówi Adam Jarubas.
Centrum Naukowo-Wdrożeniowe ma być
gotowe w 2020 roku. Koszt inwestycji to
75,5 mln zł, z czego prawie 67 mln zł stanowi
dofinansowanie ze środków unijnych.
Źródło: www.tu.kielce.pl

Kredyt na innowacje technologiczne
15 lutego ruszył nabór wniosków o premię
technologiczną dla małych, mikro i średnich
przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek
innowacyjne produkty lub usługi. O szczegółach konkursu mówili przedstawiciele Banku
Gospodarstwa Krajowego podczas spotkania
w Kieleckim Park Technologicznym, które
odbyło się 28 lutego.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to
część Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020. W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 550 mln
zł na częściowe spłaty kredytów zaciąganych
przez MŚP, w celu realizacji inwestycji

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

technologicznych. Przedsiębiorcy planujący
inwestycje polegające na zakupie i wdrożeniu nowej technologii, bądź też na wdrożeniu
własnej nowej technologii, a następnie na
uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania
nowych lub znacząco ulepszonych towarów,
procesów lub usług, będą mogli liczyć na
premię technologiczną. To dotacja na spłatę
kapitału w wysokości do 6 milionów złotych.
Jej ostateczna wysokość będzie liczona od
kosztów kwalifikowalnych projektu.
Nabór wniosków odbywa się w trzech rundach: od 15 lutego do 1 marca, od 8 marca do
5 kwietnia oraz od 12 kwietnia do 24 maja.
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Świętokrzyskie w styczniu 2018
W styczniu 2018 r. utrzymało się wysokie
tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia
(o 5,8%), znacznie przewyższające wielkość
ubiegłoroczną. Według stanu na 31 I 2018 r.
stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 9,3% wobec 8,8% przed miesiącem
i 11,1% przed rokiem.
Styczeń 2018 r. jest kolejnym miesiącem
z rzędu, w którym zanotowano znaczącą
poprawę warunków płacowych w sektorze
przedsiębiorstw r/r. Wzrost przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze
przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wyniósł
7,9% (wobec 5,8% przed rokiem).
Po spadku przed miesiącem znacznie
zwiększyła się produkcja budowlano-montażowa w ujęciu rocznym. W styczniu 2018
r. ukształtowała się ona na poziomie o 33,7%
wyższym niż w roku poprzednim.
Według wstępnych danych, w badanym miesiącu przekazano do użytkowania
o 9,0% więcej mieszkań niż w analogicznym
miesiącu poprzedniego roku. Zwiększyła się
również liczba mieszkań, których budowę
rozpoczęto (o 328,9%) oraz liczba mieszkań,
na realizację których wydano pozwolenia lub
dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 20,5%).
PRZEMYSŁ
Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu
2018 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 2105,0 mln zł i była (w cenach stałych)
o 18,1% większa niż przed rokiem oraz
o 0,1% mniejsza niż przed miesiącem.
Produkcja sprzedana w przetwórstwie
przemysłowym, stanowiąca 87,0% produkcji
przemysłowej, w porównaniu ze styczniem
2017 roku zwiększyła się o 24,0%. Głęboki
spadek odnotowano natomiast w sekcji
dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja – o 44,5%.
Wyższy niż w analogicznym miesiącu 2017
roku poziom produkcji sprzedanej wystąpił
w 21 działach przemysłu (spośród 28 występujących w województwie), niższy – w 7. Spośród działów przemysłu o znaczącym udziale
w sprzedaży zdecydowanie największy
wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep – o 164,0%. Dynamicznie zwiększała się także produkcja wyrobów z metali –
o 32,5%, produkcja wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców niemetalicznych –
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o 26,4% oraz produkcja wyrobów z drewna,
korka, słomy i wikliny – o 24,9%. Znacznie
wzrosła produkcja maszyn i urządzeń –
o 12,0%. Na przeciwnym biegunie znalazła
się produkcja artykułów spożywczych,
w której wystąpił spadek o 17,6%.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona
produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego,
w styczniu 2018 r. wyniosła (w cenach bieżących) 32,3 tys. zł i była (w cenach stałych)
o 10,3% wyższa niż przed rokiem, przy
większym o 7,0% przeciętnym zatrudnieniu
i wzroście przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto o 8,2%.
RYNEK WEWNĘTRZNY
W odniesieniu do stycznia 2017 r., wśród
grup podmiotów handlowych i niehandlowych o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem największy wzrost sprzedaży
odnotowały podmioty handlujące pojazdami
samochodowymi, motocyklami, częściami
(o 33,6%). Większa niż przed rokiem sprzedaż wystąpiła także wśród przedsiębiorstw
zaklasyfikowanych do grup: „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (wzrost o 12,7%),
„pozostałe” (o 4,8%) oraz „prasa, książki,
pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych
sklepach (0,6%). Prawie trzykrotnie, w odniesieniu do stycznia 2017 r. wzrosła sprzedaż
w jednostkach prowadzących pozostałą
sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach.
W stosunku do grudnia 2017 r. wartość
sprzedaży detalicznej zrealizowanej w styczniu
br. przez jednostki handlowe i niehandlowe
zmniejszyła się o 9,0%. Spadek dotyczył
większości grup sprzedaży detalicznej, w tym
wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży
detalicznej ogółem, spadek zanotowały przedsiębiorstwa zgrupowane w kategoriach: „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 18,8%),
„pozostałe” (o 18,3%), „meble, RTV, AGD”
(o 15,2%) oraz „paliwa stałe, ciekłe i gazowe”
(o 9,0%). Największy natomiast wzrost sprzedaży detalicznej zanotowały przedsiębiorstwa
zajmujące się pozostałą sprzedażą detaliczną
w niewyspecjalizowanych sklepach (wzrost
o 33,3%). Większa niż przed miesiącem sprzedaż wystąpiła także w grupach: „farmaceutyki,
kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 20,7%)
oraz „pojazdy samochodowe, motocykle,
części” (o 7,5%).
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

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).
BRBG20171103001 Bułgarska agencja
pośrednictwa pracy z doświadczeniem
w rekrutacji dla branży hotelarsko-gastronomicznej (hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, puby i gastronomia) poszukuje
partnerstwa z agencjami rekrutacyjnymi
i instytucjami szkoleniowymi (uczelnie,
uniwersytety i sektor prywatny). Firma
chciałaby nawiązać współpracę w zakresie
umów serwisowych ze specjalistami ds.
rekrutacji i organizacjami mającymi doświadczenie w pozyskiwaniu kandydatów
w swoich regionach.
BRRU20171221013 Rosyjska firma,
zajmująca się produkcją oraz dystrybucją
przeciwwybuchowych i wodoodpornych
urządzeń do produkcji gazu wybuchowego,
ropy naftowej, przemysłu chemicznego
i węglowego, poszukuje do współpracy
(w ramach umowy produkcyjnej) zagranicznych producentów wyrobów ze stali
walcowanej, mosiądzu, stali narzędziowej, żeliwa, styków srebrowych, farb
i lakierów.
BRBE20180103001 Mała belgijska
firma poszukuje innowacyjnego, gotowego do wprowadzenia na rynek produktu
lub urządzenia w sektorze opieki zdrowotnej, który mógłby być sprzedawany
i/lub dystrybuowany w Belgii, Holandii
i Luksemburgu. Firma jest zainteresowana
współpracą na zasadzie umowy agencyjnej
lub dystrybucyjnej.
BRDE20171211001 Niemieckie MŚP,
specjalizujące się w projektowaniu i produkcji przyrządów do pomiaru naprężeń
powierzchniowych i międzyfazowych,
poszukuje kontaktów z producentami systemów ważenia do tensometrów. Przewiduje
współpracę w formie umowy produkcyjnej.
Oczekuje się, że poszukiwany partner
dostarczy około 200 systemów ważenia
rocznie jako element tensometrów niemieckiego MŚP.
BRDE20180111001 Niemiecka firma
inżynieryjno-doradcza, koncentrująca się
na energii geotermalnej, technologii wiercenia w głębokich warstwach wiertniczych
i specjalnej konstrukcji maszyn, oferuje
usługi dystrybucyjne i umowy agencyjne
w regionach niemieckojęzycznych.
BRES20171207001 Mała firma z siedzibą
w północnej Hiszpanii, zajmującą się dystrybucją wszelkiego rodzaju instrumentów
medycznych i sanitarnych oraz materiałów

z nimi związanych, poszukuje partnerów
europejskich, którymi mogą być firmy
produkujące pierwsze marki instrumentów
medycznych i/lub zamienników. Firma jest
bardzo elastyczna i posiada doświadczenie
w tej dziedzinie działalności. Hiszpańskie
przedsiębiorstwo mogłoby działać jako wyłączny dystrybutor lub agent/przedstawiciel
w Hiszpanii.
BRES20180104001 Hiszpański producent technologii produkcji napojów oraz napojów samogrzanych, poszukuje producenta
metalowych nakrętek do samodzielnego
podgrzewania puszki.
BRFR20171221001 Francuski wynalazca zaprojektował nową luksusową i innowacyjną miskę toaletową i poszukuje partnera
w Polsce, który mógłby ją wyprodukować
na podstawie umowy produkcyjnej.
BRJP20180105001 Japońskie przedsiębiorstwo oferuje unijnym producentom sera
twarogowego i mascarpone umowę produkcyjną. Firma nie poszukuje produktów już
wprowadzonych na rynek, lecz surowców,
które można by rozwinąć w nowe produkty
na rynek japoński. Produkty powinny być
zamrażane i spełniać wymagania jakościowe określone przez japońską firmę.
BRPT20171017001 Portugalska firma,
która komercjalizuje ponad 750 różnych
rozwiązań maszynowych i posiada własny
produkt, chce zawrzeć umowę produkcyjną z producentem materiałów ściernych,
a mianowicie białego i brązowego tlenku
glinu, który jest produkowany poprzez
kontrolę nad kalcynowanym boksytem
w elektrycznym piecu łukowym.
BRQA20171219001 Firma z Kataru – lider w branży rolno-spożywczej, prowadzi
działalność w zakresie dystrybucji żywności
oraz dostaw kwiatów, świeżych owoców
i warzyw na rynek lokalny. Firma poszukuje dostawców/producentów produktów
spożywczych.
BRRO20171215001 Rumuńskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w ręcznym
wykonawstwie szerokiej gamy ceramiki
gospodarczej i dekoracyjnej, w oparciu
o własne projekty. Poszukuje międzynarodowych partnerów biznesowych, którzy
są w stanie dostarczyć surowce niezbędne
do produkcji. Współpraca będzie oparta na
porozumieniach produkcyjnych.
BRRU20170801001 Rosyjska firma,
specjalizująca się w handlu detalicznym
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i hurtowym sprzętem inżynieryjnym, poszukuje producentów hydraulicznych mechanizmów prostowania konstrukcji stalowych do
dalszej dostawy na rynek zagraniczny.
BRRU20171221002 Rosyjska firma,
specjalizująca się w estetyce, poszukuje dostawców wszelkiego rodzaju kosmetyków
(zarówno produktów do pielęgnacji skóry
jak i włosów) w krajach UE do współpracy
w ramach umowy świadczenia usług dystrybucyjnych.
BRRU20171222019 Rosyjska firma
handlowo-budowlana poszukuje dostawców
laminatu w celu nawiązania współpracy
biznesowej w ramach umowy świadczenia
usług dystrybucyjnych.
BRSE20180117001 Szwedzka firma,
specjalizująca się w dystrybucji, sprzedaży
i marketingu różnorodnych produktów,
oferuje swoje usługi pośrednika handlowego
producentom ekologicznych produktów pochodzenia zwierzęcego, którzy chcą wejść
na rynek szwedzki.
BRTR20171227001 Turecka firma,
handlująca używanymi produktami oraz
nadwyżkami sprzętu przemysłu ciężkiego,
poszukuje dostawców lub producentów,
którzy będą działać jako współpracujący
partner w ramach umowy dystrybucyjnej.
BRUK20171216001 Hurtownia brytyjska poszukuje producentów kurcząt
w UE, którzy spełniają wszystkie standardy
wymagane do zawarcia umowy produkcyjnej i zaopatrzeniowej. Firma zamierza
poszerzyć swój rynek eksportowy, a także
współpracować z niektórymi dostawcami
konkretnych produktów, takich jak mrożone
żołądki i wątróbki kurczaków w workach
1 lub 1,5 kg mrożonych zamiast standardowych opakowań 10 kg.
BRUK20180105001 Brytyjska firma
telemarketingowa poszukuje małych firm
typu call center, które mogłyby dostarczać
duże ilości kontraktów na połączenia wychodzące i oferuje umowy outsourcingowe
na długoterminową współpracę.
BRUK20180109002 Brytyjska firma
zajmująca się projektowaniem opakowań do żywności poszukuje możliwości
zawarcia umowy produkcyjnej z firmą
pakującą, która mogłaby wyprodukować
dla nich tacę z tektury pokrytej PE. Firma
zajmująca się pakowaniem współpracuje
z przedsiębiorstwem spożywczym, które
produkuje placki na rynek detaliczny, dlatego też produkt musi być odpowiedni dla
tego typu produktów, odporny na działanie
ciepła i piekarnika, aby wytrzymać proces
gotowania. Produkcja odbywać się będzie
w określonych wymiarach, z gwarantowaną
ilością zamówień.
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Certyfikat Staropolski
- Rzetelny Przedsiębiorca
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
przyznaje
na okres od 16 maja 2016 r. do 15 maja 2017 r.

Certyfikat Staropolski
- Rzetelny Przedsiębiorca
Firmie

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
Cezary Tkaczyk
Prezydent SIPH

Certyﬁkat rzetelności niezbędny w kontaktach biznesowych
Więcej informacji: www.siph.com.pl w zakładce „Certyﬁkat Staropolski”

Sąd Arbitrażowy
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Sąd Arbitrażowy przy SIPH
rozpoczął działalność
1 stycznia 2008 roku

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. 41 344-43-92
www.siph.com.pl

