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Stanisław Szczepaniak
zasłużony
dla województwa

Walne Zgromadzenie
Członków SIPH

Miło nam poinformować, iż na wniosek SIPH wiceprezydentowi Izby,
prezesowi spółki Inwex Stanisławowi Szczepaniakowi została nadana
Honorowa Odznaka Województwa
Świętokrzyskiego.

Działalność Izby w 2017 roku
podsumowano podczas Walnego
Zgromadzenia Członków Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które odbyło się 27 czerwca
2018 r. w Hotelu Kongresowy
w Kielcach.

Odznaczenie zostało wręczone przez
marszałka Adama Jarubasa 5 czerwca
podczas gali z okazji jubileuszu 20-lecia
naszego regionu. Z prezentowanego na
ekranie nagrania wideo laudację poświęconą Stanisławowi Szczepaniakowi wygłosił
prezydent SIPH Cezary Tkaczyk:
– Są osoby, które swoją postawą
i działalnością budują markę województwa
świętokrzyskiego. Należy do nich pan
Stanisław Szczepaniak. To światowej sławy wynalazca, autor ponad 150 patentów
i blisko 500 projektów racjonalizatorskich.
Ten wybitny przedsiębiorca niewątpliwie
zasługuje na Honorową Odznaką Województwa Świętokrzyskiego.
Pan Stanisław Szczepaniak za działalność naukowo-badawczą został uhonorowany na międzynarodowych i krajowych
wystawach wynalazków i innowacji
2 nagrodami GRAND PRIX oraz medalami
– 2 platynowymi, 38 złotymi, 7 srebrnymi
i 1 brązowym. Otrzymał także Krzyż Kawalerski, Oﬁcerski, Komandorski i Krzyż
Grand Ofﬁcer nadany przez Królewską Kapitułę Belgijską za Zasługi dla Wynalazczości, nagrodę WIPO od Międzynarodowej
Organizacji Własności Intelektualnej oraz
puchar i dyplom Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców. Ma wielki
wkład w innowacyjny rozwój regionu
świętokrzyskiego oraz promocję w świecie
polskiej myśli technicznej. Prowadzona
przez Stanisława Szczepaniaka Jednostka
Innowacyjno-Wdrożeniowa „INWEX”
Sp. z o.o. w Kielcach jest czołowym producentem wysokiej jakości innowacyjnych
i ekologicznych technologii stosowanych
w różnych gałęziach przemysłu.

Po otwarciu obrad Prezydent SIPH Cezary Tkaczyk przeprowadził wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zasiedli
w nim: Przewodniczący – Rafał Chaba
(Globtrak Polska Sp. z o.o.), Zastępca
Przewodniczącego – Dariusz Trzebiński
(Kancelaria Prawna Trzebiński & Partnerzy), Sekretarz Zgromadzenia – Józef
Dąbek (Kopalnia Wapienia Morawica
S.A.) oraz Asesorowie: Lilla Kaczmarek
(Komfort Biuro Usług Podatkowych)
i Małgorzata Suchodolska (Kancelaria
Doradztwa Finansowego Małgorzata
Suchodolska).
Następnie przyjęto regulamin Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
zaprezentował kandydatów do Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej. Wybrani zostali: Łukasz Koziołek (Biko-Serwis Sp.
z o.o. Sp.k.) – Przewodniczący, Wiesław
Sosnowski (PHU Wegal) i Grzegorz Tworek (DOTO Sp. z o.o.). Komisję Uchwał

i Wniosków tworzyli: Dariusz Wątroba
(Zakład Doskonalenia Zawodowego)
– Przewodniczący, Krzysztof Kobryń
(Fundusz Pożyczkowy Województwa
Świętokrzyskiego Sp. z o.o.) i Edward
Przywała (Zakład Kamieniarski „Przywała”).
W kolejnym punkcie obrad Prezydent
SIPH Cezary Tkaczyk zaprezentował sprawozdanie z działalności Izby za 2017 rok.
Z kolei sprawozdanie Rady Głównej wygłosił Wiceprzewodniczący Józef Dąbek,
a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczący Dariusz Trzebiński.
Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie uchwały:
- o przyjęciu sprawozdania Zarządu
SIPH za 2017 r. i udzieleniu mu absolutorium;
- o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Głównej SIPH za 2017 r.;
- o przyjęciu sprawozdania Komisji
Rewizyjnej SIPH za 2017 r.;
- o przeznaczeniu zysku Izby za 2017 r.
na cele statutowe;
Z powodu braku kworum nie mógł być
uchwalony statut SIPH w nowym kształcie. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę
nr 7a w sprawie zatwierdzenia zmian
w statucie SIPH drogą głosowania pisemnego, które Biuro Izby ma przeprowadzić
w terminie do 30.11.2018 r.

Powitanie lata w Tokarni
Plenerowym spotkaniem 22
czerwca Rada Dyrektorów SIPH
powitała lato. Sielska sceneria
Parku Etnograﬁcznego w Tokarni
sprzyjała rozmowom o lżejszym niż
biznesowy charakterze.
Wszystkich uczestników imiennie przywitał prezydent SIPH Cezary Tkaczyk.

Przy stołach w tzw. maneżu zasiadło blisko 60 osób. Smakowite potrawy z grilla
serwowali kucharze kieleckiej restauracji
Monte Carlo, chętni mogli upiec po swojemu kiełbasę w ognisku. Zainteresowanie
i emocje wzbudziła loteria wizytówkowa.
Do rozlosowania było ponad 30 upominków ﬁrmowych – wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy.

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
p.o. Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
Dariusz Trzebiński
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 Sobala – w. 24
Szkolenia
Emilia Sutowicz – w. 34
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Czerwiec w skrócie
• Po raz kolejny ZPUE S.A. Włoszczowa znalazła się w rankingu 200 Największych Polskich Firm tygodnika „Wprost”.
Awansowała na liście najbardziej prężnych
polskich przedsiębiorstw o trzy miejsca,
z 187 pozycji (2017) na 184. – Obecność
ZPUE w niezależnym rankingu „Wprost”
obok największych polskich ﬁrm to dla nas
powód do satysfakcji i ważny komunikat
o znaczeniu spółki skierowany w stronę
naszych interesariuszy. Jesteśmy wśród najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw
w Polsce, powiem więcej – nasza gospodarcza ekspansja trwa nieustannie od trzydziestu
lat – komentuje Tomasz Gajos, wiceprezes
zarządu, dyrektor ﬁnansowy ZPUE S.A.
• Politechnika Świętokrzyska na 3 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych
2018, mierzonego majątkiem najbogatszych
Polaków. Ranking po raz drugi przygotowała ﬁrma Kuwik Ciesielski Family Ofﬁce.
Sprawdzano m.in., które z polskich uczelni
mogą pochwalić się największą liczbą absolwentów z majątkiem przekraczającym
100 milionów euro. W tej kategorii bezkonkurencyjna jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Druga część rankingu
została przygotowana w oparciu o wartość
zgromadzonego majątku najbogatszych
absolwentów danych uczelni. Podium zestawienia pozostało niezmienione w stosunku
do premierowej edycji. Pierwsze miejsce
zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, drugie Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, a trzecie Politechnika
Świętokrzyska w Kielcach.
• Wodociągi Kieleckie zorganizowały
ogólnopolską konferencję „Siedem źródeł
kieleckiej natury, rozwoju i witalności”,
która odbyła się w dniach 13-15 czerwca
2018 r. Tematem była miastotwórcza rola
wody, wodociągów i kanalizacji oraz historia wodociągów i kanalizacji w Kielcach
i okolicznych gminach. Kielecka spółka
zaprezentowała unikalną ze względów hydrologicznych budowę geologiczną Kielc
i okolic, inwestycje poczynione przez Wo-

dociągi Kieleckie w ostatnich latach oraz
plany inwestycyjne.
• Grupa MAC S.A. dostarczająca kompleksowych rozwiązań dla edukacji, otrzymała prestiżowy tytuł Partnera Roku od
ﬁrmy EPSON, producenta zaawansowanych
urządzeń multimedialnych w uznaniu za
bezkonkurencyjnie najwyższą sprzedaż
projektorów na rynku edukacyjnym. – Produkowanie najlepszych w swojej klasie
rozwiązań dla edukacji, jakimi są np. nasze
interaktywne projektory i urządzenia wielofunkcyjne, to połowa sukcesu Epson. Drugą
jest współpraca z takimi partnerami, których
profesjonalizm, znajomość produktów
oraz zaangażowanie, pozwalają dotrzeć do
odbiorców, skutecznie przekazać im korzyści i doprowadzić do udanych wdrożeń
u klienta końcowego. Jednym z najlepszych
partnerów, z którymi przyszło nam dotąd
współpracować w Polsce, jest Grupa MAC,
której przedstawiciele powyżej wymienione
zalety łączą dodatkowo z przyjaznością
pozwalającą budować dobre relacje na długie lata – mówi Andrzej Bieniek, Business
Account Manager w Epson.
• Cerrad Sp. z o.o. obejmuje patronatem
uczniów Technikum Nr 2 im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Starachowicach. Choć
współpraca ﬁrmy z placówką trwa od dawna, z początkiem czerwca zyskała zupełnie
nowy wymiar. Zgodnie z podpisaną umową,
w nadchodzącym roku szkolnym spółka
obejmie patronatem uczniów kształcących
się w zawodach technik automatyk i technik
elektryk. Poprzez opracowywanie programów, organizowanie zajęć praktycznych,
a także doposażenie szkoły w niezbędne
pomoce dydaktyczne, Cerrad pragnie zapewnić młodym technikom maksymalne
wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego,
w oparciu o innowacyjne technologie i dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów
Cerrad. Kierownictwo ﬁrmy ma nadzieję,
że współpraca zaowocuje wyszkoleniem
młodej, zdolnej kadry, która w przyszłości
stanie się pracownikami Cerrad.

Giełda kooperacyjna EEN na CeBIT 2018
W dniach 11-14 czerwca 2018 r.
w Hanowerze, podczas międzynarodowych
targów teleinformatycznych CeBIT odbyła
się giełda kooperacyjna Future Match, zorganizowana przez sieć Enterprise Europe
Network. Ośrodek EEN przy Staropolskiej
Izbie Przemysłowo-Handlowej był jednym
ze współorganizatorów wydarzenia.
Giełda kooperacyjna to seria dwustronnych spotkań, które trwają ok. 30 minut, a ich
uczestnicy to przedstawiciele ﬁrm z różnych
krajów, działający w tej samej branży i poszukujący partnerów biznesowych.

W tej edycji giełdy do udziału w wydarzeniu zarejestrowało się 245 przedsiębiorstw
z 29 krajów świata, w tym 25 ﬁrm z Polski.
Łącznie wszyscy uczestnicy umówili 757
spotkań b2b. W ponad 200 spotkaniach
wzięli udział ﬁrmy z Polski.
Targi CeBIT to jedna z najważniejszych
na świecie imprez w branży technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. Co
roku wydarzenie odwiedza ponad 800
tysięcy zwiedzających, a swoją ofertę
prezentuje ponad 3000 wystawców z 60
krajów świata.

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich

Srebrny jubileusz
Odlewni Polskich S.A.

Imprezy Targów Kielce
7-8 VII 2018
• Wystawa pojazdów klasycznych i
youngtimerów
• VII Festiwal Tuningu DUB IT!
• Targi Tuningu i Modyﬁkacji Pojazdów
TUNING & MOTORSPORT SHOW
17-19 VIII 2018
III Festiwal SABAT FICTION FEST

ZUBIX oferuje
W nowej wersji programu KADRY
i PŁACE 3.10. Wprowadzono m.in. dziennik
zmian danych, z informacjami kto, kiedy
i w jakim zakresie zmienił, dodał lub usunął
dane pracowników oraz nowe zestawienie
„Raport ODO” dotyczące ochrony danych
osobowych. Do raportów własnych dodano
pola z informacją o stanie wykorzystania
urlopu wypoczynkowego.
www.zubix.com.pl

Fot. Jacek Bernaciak

SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i osób wykonujących zadania tej służby
– 16.07.2018, 23.07.2018
• Czas pracy – ewidencja i graﬁki czasu
pracy – 17.07.2018
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 19.07.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych – 25.07.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 26.07.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 26.07.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych
– 26.07.2018
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 30.07.2018
• Szkolenie dla osób zajmujących się
eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 – 31.07.2018
• PIP w zakładzie pracy – przygotowanie
się do kontroli – 06.08.2018
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Prezydent Cezary Tkaczyk wręcza pamiątkową grafikę prezesowi Zbigniewowi Rondudzie

Jubileusz 25-lecia działalności świętuje Spółka Akcyjna ODLEWNIE
POLSKIE Starachowice.
Gala główna odbyła się 15 czerwca
w siedzibie spółki. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił prezes Zarządu ODLEWNI
POLSKICH S.A. Zbigniew Ronduda.
Zaprezentowano ﬁlm o Jubilacie, wyprodukowany przez Telewizję Starachowice.
Liczni goście składali gratulacje i życzenia,
w imieniu SIPH przekazał je prezydent
Cezary Tkaczyk.
Zasłużeni pracownicy otrzymali nagrody,
20 osób zostało uhonorowanych medalami
za długoletnią służbę. Prezent od ﬁrmy traﬁł
także do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Starachowicach. To zestaw dydaktyczny
z robotem dla klas o specjalności technik
mechatronik, nad którymi ODLEWNIE
POLSKIE przyjęły patronat.
Korzenie ﬁrmy sięgają końca XIX wieku,
kiedy w Starachowicach stanął wielki piec
i ruszyła produkcja odlewów. Potem zakład
był częścią Centralnego Okręgu Przemysłowego, a następnie Fabryki Samochodów
Ciężarowych. W roku 1993 nastąpiła prywatyzacja – odlewnia weszła w skład Grupy
Kapitałowej EXBUD. Od 1998 roku akcje
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w roku 2002 pakiet
strategiczny akcji przejęła Spółka OP Invest,
należąca do przedsiębiorców zarządzających
Spółką Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE.

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W latach 2005–2017 przeprowadzono
kompleksową modernizację Odlewni, realizując inwestycje za ponad 130 milionów
złotych. W miejsce czterech wydziałów
produkcyjnych obecnie działa jeden wydział
odlewniczy, zatrudnienie spadło prawie
sześciokrotnie, produkcja tonażowa odlewów wzrosła o prawie 70 proc.. Zamiast
odlewów z żeliwa szarego wprowadzono
wysokojakościowe żeliwo sferoidalne,
w tym żeliwo ausferrytyczne i żeliwo SiMo.
Radykalnie zmieniony został też rynek odbiorców – z głównego dostawcy odlewów
do ciężarówki ODLEWNIE POLSKIE
stały się dostawcą na wielobranżowy rynek
odbiorców, a produkcja, dotąd kierowana
wyłącznie na rynek krajowy, aż w 80 procentach traﬁa na eksport, głównie do partnerów
zachodnioeuropejskich.
Starachowicka spółka stawia na jakość.
Oferuje kompleksową obsługę klientów,
począwszy od projektowania poprzez wykonawstwo oprzyrządowania odlewniczego
i produkcję odlewów, ich obróbkę mechaniczną i cieplną oraz malowanie, montaż
i wysyłkę.
ODLEWNIE POLSKIE S.A. plasują
się w ścisłej czołówce średniej wielkości
ﬁrm branży w Europie, a w Polsce liderują
w wytwarzaniu żeliwa sferoidalnego z 80procentowym udziałem w rynku. Spółka
wytwarza też blisko połowę krajowej produkcji odlewów z żeliwa szarego. Ponad
60 procent wyrobów to komponenty dla
przemysłu motoryzacyjnego.
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Certyfikat Staropolski dla rzetelnych firm

Wyróżnieni Certyfikatem Staropolskim i wręczający w sali portretowej Pałacu Biskupów Krakowskich

Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa honoruje solidne firmy,
przyznając im Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca.
Wręczenie odbyło się podczas
gali z okazji podsumowania konkursu Novator 2017.
Posiadanie certyﬁkatu jest sygnałem dla
innych, że mają do czynienia z odpowiedzialnym partnerem. Potwierdzeniem, że
ﬁrma działa zgodnie z prawem, z przyjętymi
w biznesie standardami etycznymi oraz
wypełnia zobowiązania wobec instytucji
państwowych. Aby uzyskać Certyfikat
Staropolski należy wypełnić wymagające
warunki regulaminu, a decyzję o przyznaniu
certyﬁkatu podejmuje Zarząd Izby. Dokument ważny jest przez rok.
Certyfikaty wręczali prezes Krajowej
Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski i
prezydent SIPH Cezary Tkaczyk.

Po raz pierwszy Certyﬁkat Staropolski
– Rzetelny Przedsiębiorca otrzymała Wyższa
Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego
w Kielcach. To największa niepaństwowa
uczelnia w województwie świętokrzyskim i
jedna z większych w kraju. Obecnie studiuje
w niej około 3 500 studentów na 12 kierunkach. W ostatnich latach uczelnia przeszła
od kształcenia ogólnego, „akademickiego”
na rzecz podejścia praktycznego. WSEPiNM reprezentował prorektor dr Krzysztof
Wątorek.
Dla kolejnych ﬁrm Certyﬁkat Staropolski
jest kontynuacją z poprzednich lat.
BIO-MED Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami,
spółka zdobyła znaczący udział w krajowym
rynku odpadów przemysłowych. Certﬁkat
odebrał prezes Zarządu Bartosz Leżoń.
Kancelaria Prawna Trzebiński i Partnerzy
z Kielc świadczy kompleksową obsługę
prawną oraz obsługę wierzytelności na rzecz

przedsiębiorców, instytucji i osób ﬁzycznych. – Kancelarię reprezentował Dariusz
Trzebiński.
Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
produkuje kruszywa drogowe i budowlane, kamień przemysłowy, a także nawozy
rolnicze, które są naturalnym źródłem
węglanu wapnia. Certyfikat dla kopalni
odebrał przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Nowak.
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. dostarczają wodę – dodajmy: wodę o wysokich
walorach spożywczych i zdrowotnych – i
odprowadzają nieczystości w Kielcach oraz
trzech okolicznych gminach. Spółkę reprezentowała dyrektor Danuta Brymerska.
Funtronic Sp. z o.o. jest producentem
Magicznego Dywanu interaktywnego
urządzenia projekcyjnego, które stanowi
innowacyjną pomoc dydaktyczną. Firma
jest liderem na rynku europejskim, sprzedaje
swój produkt do 12 państw.

SIPH i przedsiębiorcy bronili województwa
W zakończoną 20 lat temu sukcesem
obronę województwa mocno zaangażowało się środowisko gospodarcze,
któremu liderowała Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa.
– Historia działań na rzecz suwerenności
naszego województwa ma dwa okresy.
W pierwszym szczególnie aktywni byli
posłowie i senatorowie oraz środowisko gospodarcze. Ta grupa inicjatywna działała do
momentu, kiedy na szczeblu centralnym zapadła decyzja o podziale kraju bez województwa
kieleckiego. Wtedy parlamentarzyści, reprezentujący koalicję rządową, realizując politykę
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swojej partii, odstąpili od działań na rzecz
województwa. I właściwie cała inicjatywa
upadła. Została wznowiona dzięki aktywności
przedsiębiorców i przyjęciu przez Staropolską
Izbę Przemysłowo-Handlową roli organizatora.
Od tego momentu sprawy związane z utworzeniem województwa nabrały dużego tempa
– wspominał ten czas Ryszard Zbróg, wówczas
przewodniczący Rady Dyrektorów SIPH i lider
Ruchu Obrony Regionu Staropolskiego.
Od kwietnia do lipca 1998 roku Ruch prowadził intensywne działania. Podczas systematycznych spotkań ustalano przedsięwzięcia,
które służyły propagowaniu idei województwa
i organizowaniu oporu społecznego.

W programie Ruchu zdeﬁniowano zasadność utworzenia województwa na terenie
dawnego dużego kieleckiego. Przedstawiono
przesłanki historyczne, społeczne, gospodarcze, geograﬁczne – a także perspektywy jego
rozwoju.
– Mówi się nie bez ironii, że sukces ma
wielu ojców. W tym przypadku to prawda.
decydująca była determinacja społeczeństwa.
Z jego postawy można było odczytać jednoznacznie: nie wolno dopuścić do likwidacji
województwa. To była jedyna i bardzo mocna
siła napędowa Ruchu, dla którego wielu ludzi
poświeciło swój czas, energię i pieniądze
– komentował Ryszard Zbróg.

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).
BRDK20180322004 Duńska drukarnia poszBRFR20180413001 Francuska
firma, zajmująca się tworzeniem wysokiej jakości mebli drewnianych dla
dzieci, szuka podwykonawców specjalizujących się w toczeniu litego drewna
(buk i orzech) do produkcji i lakierowania wysokiej jakości nóg stołowych
w kształcie stożka. Przedsiębiorstwo
jest zainteresowane długoterminową
współpracą z tokarzami drewna w ramach umowy o podwykonawstwo.
BRBE20180410001 Międzynarodowa firma z siedzibą w Belgii szuka
partnerów długoterminowych, którzy
mogą dostarczać produkty ze stali węglowej drugiej, trzeciej i czwartej klasy/
nie pierwszej, nadwalcowania, blachę
ocynowaną lub przewody wykorzystywane, jako zasoby dla końcowych
produktów stalowych. Firma nawiąże
współpracę z stalowniami lub akcjonariuszami. Umowy krótkoterminowe
są również brane pod uwagę.
BRDE20180410001 Niemiecki producent odzieży roboczej i ochronnej
(spodnie robocze, kurtki, również kurtki
polarowe i typu softshell, podkoszulki,
koszulki polo) szuka dostawców gotowych wytwarzać zamawiane produkty.
Przewidywany rodzaj współpracy to
umowa produkcyjna.
BRDE20180427001 Niemieckie
MŚP, specjalizujące się w produktach
wykorzystywanych do opieki nad chorymi w domu chce rozszerzyć zakres
działalności o urządzenia ułatwiające
przemieszczanie się, rehabilitacje oraz
produkty dla chorych na cukrzyce,
przeciwodleżynowe i inne. Firma
prowadzi sklep internetowy B2C,
aby wprowadzać produkty na rynek.
Rozpatrywanym rodzajem współpracy
jest umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRDE20180504001 Niemiecki
fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem poszukuje maseczek torfowych/błotnych. Oferowanym rodzajem
współpracy jest umowa produkcyjna.

BRDE20180507001 Niemiecki
start-up oferujący różnego rodzaju
narzędzia służące promocji zdrowia,
poszukuje producenta tekturowych
walizek w stylu retro. Walizki te będą
sprzedawane za pośrednictwem sklepu
internetowego wraz z przewodnikiem
oraz przedmiotami służącymi do prowadzenia zdrowego stylu życia. Współpraca miałaby się odbywać w oparciu
o umowę produkcyjną.
BRIT20180321001 Włoska winiarnia z siedzibą w Palermo (Sycylia)
szuka małych i średnich producentów
napojów alkoholowych, którzy posiadają doświadczenie w sprzedaży wina.
Firma chciałaby rozszerzyć łańcuch
dystrybucyjny oraz swoje portfolio
dzięki współpracy z partnerami europejskimi.
BRNL20180410001 Holenderska
firma szuka innowacyjnych produktów,
które ułatwiają i umilają uprawianie
sportów na wolnym powietrzu. Powinny być one odpowiednie do narciarstwa, snowboardingu, wędrowania,
obozowania, kolarstwa górskiego, czy
jazdy szosowej. Poszukiwany rodzaj
współpracy to umowa o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
BRPT20180419001 Portugalska firma, działająca komercyjnie w sektorach
odnawialnych źródeł energii (wiatrowa
i słoneczna) oraz wydajności energetycznej chciałaby nawiązać współpracę
z firmami posiadającymi innowacyjne produkty/ rozwiązania związane
z energią, które potrzebują komercjalizacji lub dystrybucji. Możliwe typy
współpracy: umowa przedstawicielstwa
handlowego i/lub umowa o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
BRSE20180406001 Szwedzka firma,
zajmująca się produkcją i sprzedażą
produktów bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz konstrukcji wykonanych ze stali i stali nierdzewnej dla
przemysłu budowlanego poszukuje
poddostawców do zawarcia umowy
outsourcingowej.
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BRTR20180327001 Duża turecka
firma, dostarczająca innowacyjne rozwiązania dla szpitali szuka dostawców
urządzeń koagulujących i ablacyjnych
z certyfikatami CE. Przedsiębiorstwo
poszukuje partnerów, którzy będą działać w ramach dystrybucji lub umowy
przedstawicielstwa handlowego.
BRUK20180411001 Szkockie przedsiębiorstwo działające w sektorze
budowlanym poszukuje partnera,
który byłby gotowy pomóc przy komercjalizacji procesu przekształcania
izolacji aerożelowej w włókna o krótszej długości. W projekcie pojawiają
się wyzwania związane z materiałem
bazowym, nad którymi należy przeprowadzić prace. W związku z tym istnieje
potrzeba nawiązania współpracy z ekspertami specjalizującymi się w zakresie
cięcia materiałów ściernych i pylistych.
Współpraca miałaby się odbywać
w oparciu o umowę outsourcingu oraz
umowę produkcyjną.
BRUK20180418001 Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca
się w handlu produktami rolnymi
poszukuje dostawców nasion i śruty
słonecznikowej. Przedsiębiorstwo
z oddziałami w Londynie ma doświadczenie w kontaktach z klientami
z Bliskiego Wschodu (np. z Dubaju),
Afryki i Azji.
BRUK20180425002 Brytyjska firma
korzystająca z sieci 2 000 sklepów
w całej Wielkiej Brytanii, poszukuje
nowych produktów w celu wzbogacenia
portfolio produktów. Firma potrzebuje
pozyskać kafelki sufitowe bezpośrednio od producentów lub pośredników handlowych specjalizujących się
w budownictwie oraz majsterkowaniu
metodą DIY (Do It Yourself) zarówno
na rynku profesjonalnym, jak i indywidualnym.
BRUK20180427001 Brytyjska firma
produkuje meble biurowe i szeroki
zakres metalowych szaf zewnętrznych.
Aby móc rozszerzyć zakres działania
przedsiębiorstwo poszukuje partnerów
produkcyjnych z własnym zapleczem,
gotowych sprzedawać produkty na swoich rynkach. Preferowanymi rodzajami
współpracy są: umowa produkcyjna,
licencyjna lub joint venture. Firma nie
wyklucza podwykonawstwa.
Więcej ofert: www.een.siph.com.pl
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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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