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Centrum Arbitrażu
i Mediacji
Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa, w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, realizuje
projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji
w województwie świętokrzyskim”.
Powstał on w oparciu o umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości, zawartą
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.17
„Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.
Jego głównym celem jest poprawa jakości
wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie
skuteczności ich egzekwowania dzięki
działalności Centrum Arbitrażu i Mediacji
w województwie świętokrzyskim.
W ramach projektu organizowane
będą także szkolenia z zakresu mediacji
w sprawach gospodarczych w formie
wykładów i warsztatów oraz panele dyskusyjne. Działalność szkoleniowa CAM
skierowana będzie do przedstawicieli
sądownictwa, prokuratury oraz środowiska
mediatorów.
Mediacja to zarządzanie negocjacjami
przez neutralnego mediatora – neutralną
osobę trzecią, wybraną przez obie skonﬂiktowane strony. Ma charakter poufny
– toczy się w komfortowych warunkach
bez udziału osób trzecich. Wypracowane
rozwiązanie muszą zaakceptować obie
strony.
Mediacja sprawdza się wszędzie tam,
gdzie dla stron ważna jest szybkość rozwiązania sporu, jego nieupublicznianie.
W sporach, w których ważna jest renoma
i dobra opinia, gdzie istotne są długoterminowe relacje z drugą stroną. Szczególnie
sprawdza się przy rozwiązywaniu sporów
w budownictwie, obrocie nieruchomościami i w usługach.
Najważniejszymi zaletami mediacji są
jej szybkość, poufność i taniość. Mediacja
daje nieograniczone możliwości poszukiwania rozwiązań – często niedostępnych
przed sądem powszechnym.

Staropolski monitor klimatu
dla przedsiębiorców 2017
„Staropolski monitor klimatu dla
przedsiębiorców” zbadał poziom
gotowości gmin województwa
świętokrzyskiego do współpracy
z biznesem.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach od 1990 roku realizuje
swą misję wspierania przedsiębiorczości
w województwie świętokrzyskim. W tym
roku zwróciła się do wszystkich gmin
w województwie z prośbą o wypełnienie
ankiety „Staropolski monitor klimatu dla
przedsiębiorców”. Zawiera ona 19 pytań,
m.in. o program rozwoju przedsiębiorczości, plan zagospodarowania przestrzennego, inwestycje w infrastrukturę,
podejmowanie zagadnień gospodarczych
przez radę gminy oraz ułatwienia dla inwestorów i przedsiębiorców. Na podstawie
odpowiedzi opracowano syntezę działań
gmin województwa świętokrzyskiego
w 2017 roku.

Poniżej prezentujemy część opracowania – jego pełną treść, w tym wnioski
i rekomendacje, przesłaliśmy do organizacji zrzeszonych w SIPH w wersji
elektronicznej.

Problematyka gospodarcza
w działalności gmin

Tematyka gospodarcza rzadko trafia pod
obrady sesji samorządów. Wprawdzie 17
gmin (2 miejskie, 6 miejsko-wiejskich
i 9 wiejskich) zadeklarowało jej podjęcie,
ale w wielu przypadkach chodzi o decyzje
administracyjne lub związane z budżetem.
Zgłoszono m.in. zatwierdzenie lokalnego
programu rewitalizacji (6 gmin), zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (5 gmin), raporty nt. podmiotów gospodarczych z terenu gminy (2
gminy), uchwały w sprawie wydzierżawienia gminnych gruntów przedsiębiorcom (2
gminy), włączenie terenów do strefy ekodokończenie na str. 4

Odpowiedzi na ankietę przysłały 64 gminy

Gminy miejskie
Gminy miejsko-wiejskie
Gminy wiejskie
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Lipiec w skrócie
• Ministerstwo Środowiska zaprosiło
Targi Kielce do negocjacji w sprawie
organizacji w Polsce globalnego szczytu klimatycznego. Stawką jest impreza
o wartości około 100 milionów złotych.
Chodzi o 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz
z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu
z Kioto, które odbędą się od 3 do 14
grudnia w katowickim Spodku. Szczyt
COP24 jest przedstawiany jako najważniejsze międzynarodowe wydarzenie
w Polsce w 2018 roku.
• Fundusz Pożyczkowy Województwa
Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyski
Fundusz Poręczeniowy – spółki należące
do samorządu województwa – zanotowały
zysk na koniec 2017 roku. Fundusz Pożyczkowy w ciągu siedmiu lat funkcjonowania
do grudnia 2017 roku sﬁnansował ponad
450 nowych pomysłów na biznes w regionie na łączną kwotę przekraczającą 145
milionów złotych przy średniej pożyczce
o wartości ponad 310 tysięcy złotych.
Wyniki na koniec 2017 roku: przychody
razem – 2,3 miliony złotych, koszty – 1,9
miliona złotych, zysk netto – 345 tysięcy
złotych. Z kolei Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy w 2017 roku obracał kapitałem
w wysokości 28 milionów złotych, udzielił
poręczeń na poziomie prawie 11 milionów
złotych. Zysk w tym okresie wyniósł ponad
700 tysięcy złotych.
• Niezależna jednostka audytująca potwierdziła wdrożenie przez ZPUE S.A.
Włoszczowa Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością, Środowiskiem
i BHP opartego na trzech normach ISO.
To bardzo ważny moment dla spółki

Spotkania kooperacyjne Targów i Kongresu
TSLA EXPO 2018
Zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B, które odbędą się
podczas drugiej edycji Targów
i Kongresu TSLA EXPO 2018 w dniu
28 września br. w Jasionce koło
Rzeszowa.
Pierwsza edycja Kongresu i Targów
TSLA EXPO RZESZÓW 2017 zgromadziła
blisko 800 uczestników, wśród których byli
przedstawiciele małych, średnich i dużych
firm, reprezentujących branże: automotive,
dostawcy usług TSL, dystrybutorzy samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, sprzętu, technologii IT.
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oraz istotny sygnał dla kontrahentów
z całego świata, że ZPUE to firma godna
najwyższego zaufania. Rosnące wymagania krajowych i zagranicznych klientów
stawiają przed zakładami produkcyjnymi zadanie dostarczania wyrobów
i usług o wysokiej i ciągle rosnącej jakości.
Zdając sobie sprawę z tych wymagań Zarząd
ZPUE S.A. podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością,
środowiskiem i BHP. ZPUE wdrożyło
i udowodniło stosowanie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania opartego na trzech normach: ISO 9001 z 2015 r. – potwierdzającej
zarządzanie w obszarze jakości, ISO 14001
z 2015 r. potwierdzającej dbałość spółki
o środowisko naturalne i po raz pierwszy
OHSAS 18001:2007 r. – dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Wodociągi Kieleckie realizują czwarty
unijny projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”, współfinansowany przez
Fundusz Spójności, w ramach perspektywy
finansowej UE na lata 2014-2020. Trwa
etap wyłaniania wykonawstwa pod kolejne
kontrakty, zakończono już modernizację
kanalizacji w Kielcach metodą bezwykopową, a teraz przyszedł czas na pierwsze
modernizacyjne prace ziemne. Rusza
przebudowa wodociągu i w teren wyjadą
koparki. 19 lipca w siedzibie Wodociągów
Kieleckich podpisano umowę z wykonawcą pierwszego takiego kontraktu. Zakłada on przebudowę sieci wodociągowej
w miejscowości Kowala i Kowala Mała
(gmina Sitkówka-Nowiny) oraz modernizację awaryjnych odcinków wodociągu
w Kielcach przy ulicach Sandomierskiej
i Pocieszka.

Spotkania skierowane są do firm działających w obszarach:
• automotive;
• transport;
• logistyka;
• spedycja;
• automatyka przemysłowa;
• technologie IT.
UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH
JEST NIEODPŁATNE!
Szczegóły dotyczące spotkań B2B oraz
rejestracja firmy on-line na stronie:
https://b2bharmo.com/tsla2018/
Szczegółowe informacje nt. kongresu
dostępne są na stronie:
http://tslaexpo.pl
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Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• PIP w zakładzie pracy – przygotowanie
się do kontroli – 06.08.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i osób wykonujących zadania tej służby
– 13.08.2018, 20.08.2018
• Trudne sytuacje w procesie obsługi
klienta – 17.08.2018
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce
– obowiązujące przepisy z uwzględnieniem
nowelizacji – 22.08.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 22.08.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 23.08.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 23.08.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 23.08.2018
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 24.08.2018
• Szkolenie dla osób zajmujących się
eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 – 27.08.2018
• Szkolenie bhp dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy – 21.09.2018,
28.09.2018
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
17-19 VIII 2018
• III Festiwal SABAT FICTION FEST
4-7 IX 2018
• XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO
• XXIV Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA

ZUBIX oferuje
W nowej wersji program HANDEL (3.1)
oferuje m.in. możliwość dodania asortymentu na korekcie faktury, obsługę cenników
dla usług, zmiany w inwentaryzacji, zmiany
w zamykaniu okresu, możliwość druku kartoteki magazynowej z innego okresu, dodatkowe opcje dla druku realizacji kontraktów,
zmiany w parametrach wydruków.
www.zubix.com.pl

Skarżysko-Kamienna
zaprasza inwestorów
Skarżysko-Kamienna zaprasza na
III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa przyjęła patronat nad
wydarzeniem, które odbędzie się
w dniach 31.08. – 01.09.2018 r.
Celem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej
jest prezentacja potencjału inwestycyjnego
i gospodarczego miasta i regionu świętokrzyskiego w kręgach międzynarodowych
oraz wykreowania platformy współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych
państw (m.in. Ukraina, Wietnam, Armenia,
Włochy, Kanada, USA, Irlandia, Polska).
W ramach MFI prezentowany jest rosnący
potencjał miasta, regionalnych i lokalnych
przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał
logistyczny. Dzięki współpracy z ważnymi
partnerami zagranicznymi, MFI to idealne
miejsce do nawiązania wartościowych
kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu
widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej,
marketing itp.).
Konferencja towarzysząca MFI tłumaczona jest symultanicznie na język angielski
i rosyjski. Organizowane są również spot-

kania B2B, pozwalające nawiązać nowe
i ciekawe kontakty biznesowe. Uczestnikami MFI są przedstawiciele zagranicznych
i krajowych podmiotów reprezentujących
przedsiębiorstwa, administrację publiczną
oraz organizacje pozarządowe.
Do udziału w III MFI organizatorzy zapraszają przede wszystkim firmy, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno
w zakresie sprzedaży jak i zakupu różnego
rodzaju towarów i usług. Oferują uczestnikom bezpłatnie miejsce wystawiennicze
w trakcie forum oraz bezpłatną reklamę
w wydawnictwach związanych z forum oraz
w mediach lokalnych i regionalnych. Ponadto bezpłatnie dostępna będzie przestrzeń do
rozmów B2B.
Rejestracja na wydarzenie:
www.mfi.skarzysko.pl
Kontakt drogą elektroniczną:
coi@coi.skarzysko.pl

Top 100 Innowatorzy Gospodarki
Ułatwienie współpracy między
przedsiębiorcami i naukowcami oraz
wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi – to cel uruchomionego programu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego „TOP100
Innowatorzy Gospodarki”.
Pracownicy i osoby współpracujące
z przedsiębiorstwami biorącymi udział
w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np.
Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych
przedsiębiorców, posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczorozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.
Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić
stażystom pracę nad projektami badawczymi
lub projektami wdrożeniowymi w charakterze
członków zespołów do spraw wdrożenia,
zgodnie z zasadą „learning by doing”.
Staże zagraniczne mogą odbywać się na
poziomie:
1) podstawowym – obejmującym rozwój
podstawowych umiejętności i kompetencji

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania
do 2 miesięcy,
2) zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji
z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania od
2 do 6 miesięcy.
O przyznanie środków finansowych
w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające
osobowość prawną i niebędące jednostkami
naukowymi, a wśród nich:
1) przedsiębiorstwa, w szczególności
posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;
2) współpracujące na podstawie umowy
albo listu intencyjnego z jednostką naukową
lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu
działalności badawczo-rozwojowej oraz
komercjalizacji jej wyników.
Nabór wniosków będzie prowadzony
w trybie ciągłym do dnia 31 października
2020 r. albo do wyczerpania środków na
realizację programu.
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Rok 2017
w raporcie GUS

Staropolski monitor

Rok 2017 przyniósł znaczne przyspieszenie wzrostu produkcji sprzedanej
przemysłu w województwie świętokrzyskim – wynika z raportu GUS.

nomicznej (2 gminy), zatwierdzenie projektu partnerskiego z urzędem pracy (2 razy
w 1 gminie), a także przyjęcie wieloletniego
planu inwestycyjnego, uchwalenie budżetu i
absolutorium dla władz gminy, dyskusję nad
możliwościami zagospodarowania obiektów
będących własnością gminy oraz informację
nt. budowy chlewni. Tylko 1 gmina podała
jako temat posiedzenia „ulgi i zwolnienia od
podatku od nieruchomości” i 1 podeszła do
kwestii problemowo i strategicznie, podejmując kwestie „Rozwój przedsiębiorczości
– działania i zamierzenia”, „Sytuacja strefy
ekonomicznej” „Spółki gminne – sytuacja,
finanse i perspektywy”.
Jedynie 2 gminy miejskie, 4 miejskowiejskie i 3 wiejskie zadeklarowały, iż
działa u nich komisja powołana do dbania

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano zwiększenie wydajności pracy. Po
raz drugi z rzędu w przemyśle wystąpił wzrost
przeciętnego zatrudnienia.
Spośród sekcji przemysłu największa
wartość produkcji sprzedanej (w bieżących
cenach bazowych) przypadała na przetwórstwo przemysłowe. W 2017 r. osiągnęła ona
22836,3 mln zł, co stanowiło 85,8% łącznej
produkcji sprzedanej przemysłu. W dostawie
wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami;
rekultywacji sprzedaż osiągnęła natomiast
929,1 mln zł, tj. 3,5% ogółu.
Wzrost produkcji uzyskany w 2017 r. był
w znacznym stopniu wynikiem zwiększenia
kolejny rok z rzędu produkcji sprzedanej
(w cenach stałych) w przetwórstwie przemysłowym (o 18,0%). W dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji
trzeci rok z rzędu wystąpił natomiast spadek
produkcji sprzedanej – o 18,2%.
Wśród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w sprzedaży znacznie
zwiększyła się dynamika w produkcji maszyn
i urządzeń. Sprzedaż w tym dziale przekroczyła poziom z 2016 r. o 11,8%. Po spadku przed
rokiem znacznie zwiększyła się produkcja
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny –
o 11,8% i produkcja wyrobów z metali
– o 7,8%. Wolniej niż przed rokiem rosła
natomiast produkcja wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców niemetalicznych
– o 3,1%. Głęboki spadek odnotowano
w gospodarce odpadami; odzysku surowców
– o 26,4%. Po wyraźnym wzroście w roku
poprzednim obniżyła się produkcja artykułów
spożywczych – o 2,7%. Spadek wystąpił także
m.in. w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych – o 4,1%.
Produkcja sprzedana przemysłu w 2017 r.
w województwie osiągnęła wartość 26621,2
mln zł (w cenach bieżących) i była o 14,4%
(w cenach stałych) wyższa w odniesieniu
do zanotowanej w roku poprzednim oraz
o 39,6% wyższa niż w 2010 r. W skali kraju
w tym czasie sprzedaż zwiększyła się odpowiednio o 6,5% i 32,1%. Na przestrzeni roku
utrzymywała się wysoka dynamika produkcji
przemysłowej w skali roku. Odnotowano
tylko jeden miesiąc, w którym sprzedaż była
mniejsza niż przed rokiem.
W 2017 r. w województwie świętokrzyskim
produkcja sprzedana budownictwa (w cenach
bieżących) ukształtowała się na poziomie
3711,2 mln zł i zwiększyła się w porównaniu
z rokiem poprzednim o 0,7% (w skali kraju
odnotowano natomiast wzrost o 11,8%).
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o rozwój przedsiębiorczości lub rada przedsiębiorczości.
Z kolei 3 gminy miejskie, 7 miejsko-wiejskich i 13 wiejskich zgłosiło podjęcie w 2017
roku inicjatyw na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Najczęściej były to konsultacje i
szkolenia dotyczące dofinansowania działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcia. Podejmowano i wspierano współpracę w ramach
lokalnych grup działania, przedsięwzięcia promocyjne, imprezy targowe. 3 gminy honorują
przedsiębiorców nagrodami gospodarczymi.
Jedna zorganizowała międzynarodowe forum
inwestycyjne, inna – wydarzenie związane ze
start-upami. Do rzadkości należy umarzanie
i rozkładanie na raty płatności (2 gminy),
stosowanie ulg lub obniżka stawek podatków
lokalnych (2 gminy), dzierżawa po preferencyjnych cenach terenów pod działalność
gospodarczą (1 gmina).

dokończenie ze str. 1

Wykres nr 1 – gminy miejskie
Wydatki na inwestycje w infrastrukturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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Wykres nr 2 – gminy miejsko-wiejskie
Wydatki na inwestycje w infrastrukturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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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).
BRBE20180614001 Belgijski producent wyrobów spożywczych poszukuje partnera oferującego
usługi transportu mrożonek do Nigerii.
BRBE20180615001 Belgijska firma, specjalizująca się w komercjalizacji wysokiej jakości
materiałów, powłok i urządzeń w celu usprawnienia procesów w przemyśle farmaceutycznym
i chemicznym, oferuje dystrybucję lub reprezentację handlową dojrzałych produktów i urządzeń
stosowanych w przemyśle chemicznym.
BRBG20180606001 Bułgarska firma, specjalizująca się w projektowaniu, instalacji i konserwacji
inteligentnych budynków, a także w sprzedaży
inteligentnych urządzeń, poszukuje producenta lub
dystrybutora systemów zarządzania telewizją hotelową, aby móc rozprowadzać produkty na rynkach
bułgarskich i krajów sąsiadujących.
BRCN20180327001 Chiński producent precyzyjnych części maszyn i odlewów ciśnieniowych
poszukuje partnerów joint venture na rynku europejskim. Idealnymi partnerami są firmy, które
posiadają zaawansowaną technologię, stałą bazę
klientów i pewny udział rynkowy w Europie.
Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się za
pośrednictwem umowy joint venture.
BRCN20180419001 Chińska firma specjalizuje się w dystrybucji europejskich produktów
rolnych na rynek chiński. Zamierza importować
olejki eteryczne (lub naturalne suplementy oleju
roślinnego) do sadzenia roślin, aby rozszerzyć
swój katalog produktów. Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się w ramach umowy
dystrybucyjnej.
BRCN20180528001 Chińska platforma do
e-handlu zajmuje się wyborem najlepszych produktów z całego świata i oferowaniem ich chińskim
klientom. Poszukuje europejskich dostawców
kołder, oferuje umowę dystrybucji.
BRCN20180531001 Chińska firma, specjalizująca się w dostarczaniu na lokalny rynek
zaawansowanych produktów rolniczych, chce
wprowadzić do swojej oferty rozpuszczalne
w wodzie nawozy NPK. Poszukuje innowacyjnych,
skutecznych i zaawansowanych produktów tego
typu z krajów Europy.
BRCN20180612001 Platforma chińskiego sklepu internetowego e-commerce wybiera najlepsze
produkty z całego świata dla swoich klientów.
W oparciu o plan ekspansji kategorii produktów,
poszukiwane są lekkie produkty luksusowej galanterii skórzanej (damskie torebki, męskie teczki)
od dostawców z rynku europejskiego. Potencjalna
współpracę można mieć miejsce w ramach umowy
dystrybucyjnej.
BRCZ20180606001 Czeska firma, zajmująca
się produkcją i dystrybucją odzieży medycznej
oraz dedykowanej do noszenia w warunkach opieki
zdrowotnej, kitli chirurgicznych oraz pościeli przeznaczonej do pralni przemysłowych i dla odbiorcy
detalicznego, poszukuje podwykonawcy, będącego
w stanie produkować taki asortyment.

BRDE20180504002 Niemieckie przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie rozwoju,
produkcji i sprzedaży produktów marek własnych,
koncentrując się głównie na akcesoriach samochodowych sprzedawanych na platformach internetowych. Poszukuje producentów osłon przeciwsłonecznych w ramach umowy produkcyjnej.
BRDE20180525001 Małe niemieckie biuro
podróży oferuje przejazdy FIT (Free Independent
Traveller), pakiety wycieczek i wyjątkowe wycieczki dla małych grup (rodzin) lub wycieczki
zorganizowane zgodnie z wymaganiami klienta
rynku chińskiego. Firma chciałaby rozszerzyć
linię swoich produktów poprzez zawarcie umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych z europejskimi organizatorami wycieczek lub wydarzeń,
jak również z dostawcami innych produktów zw.
z turystyką. Wycieczki muszą być oferowane
w języku angielskim.
BRDE20180605001 Niemiecka firma, zajmująca się przetwarzaniem żywności, poszukuje
producentów i dostawców mięsa, serów, wędlin,
szynek i makaronów z Europy do zawarcia długoterminowej umowy dystrybucyjnej. Przedsiębiorstwo szuka produktów, które są zwykle wyrzucane
lub niszczone przez firmy produkujące żywność
(np. części końcowe lub produkty krótko przed
upływem terminu „najlepsze przed”) w celu ich
przetworzenia i sprzedaży w małych opakowaniach do handlu detalicznego. Firma uczestniczyła
w kilku niemieckich projektach finansowanych
z zakresu efektywnego gospodarowania zasobami
w produkcji żywności.
BRDE20180618001 Niemiecki fizjoterapeuta,
który opracował kilka narzędzi ułatwiających
obsługę różnych rzeczy w pracy i w domu, poszukuje producentów części z tworzyw sztucznych za
pomocą technologii formowania wtryskowego na
potrzeby umowy produkcyjnej.
BRFR20180502001 Francuski start-up stworzył
nową, standaryzowaną platformę do współpracy
zespołowej, oferującą spersonalizowane konsultacje dot. usług zakwaterowania dla seniorów
i osób wymagających opieki pielęgniarskiej. Firma
poszukuje europejskich firm i instytucji posiadających doświadczenie w takiej działalności w celu
wejścia na nowe rynki.
BRFR20180515001 Francuskie MŚP, projektujące i wytwarzające place zabaw i boiska wykonane
z miękkiej maty podłogowej z granulatu EPDM,
poszukuje dostawców tych granulatów z pełną
gwarancją ich niewielkiego wpływu na środowisko. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy
outsourcingowej.
BRFR20180516001 Francuska firma poszukuje
dostawców tanich kapci. Zainteresowana jest zawarciem współpracy wyłącznie z firmą, która może
dostarczać duże ilości produktów.
BRIL20180510001 Powszechnie znane izraelskie MŚP, specjalizujące się w zakresie importu,
rejestracji, marketingu i dystrybucji farmaceuty-

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

ków, poszukuje producentów gotowych dostarczać
wymienione produkty. Towary przeznaczone są do
rejestracji i dystrybucji pod nazwą handlową reprezentowanej firmy lub marki własnej do szpitali,
publicznych, zakładów opieki zdrowotnej, klinik
i aptek. Firma poszukuje agencji handlowej, usług
dystrybucyjnych i umowy licencyjnej.
BRIT20180510001 Włoska szkoła biznesu,
specjalizująca się w opracowywaniu i dostarczaniu
programów nauczania i treningowych, poszukuje
zagranicznych partnerów (uniwersytetów, szkół
biznesu i innych instytucji edukacyjnych) w celu
wspólnego opracowywania, promowania i dostarczania międzynarodowych programów nauczania
oraz wizyt studyjnych skierowanych do studentów,
ekspertów i menedżerów na podstawie umowy
joint venture.
BRIT20180517001 Włoska firma specjalizuje się w produkcji artykułów technicznych na
indywidualne zamówienie zgodnie z potrzebami
konkretnych klientów. Produkty są odlewane z poliuretanu, gumy i tworzyw sztucznych, począwszy
od małych poliuretanowych części po duże produkty. Przedsiębiorstwo chciałoby zawrzeć umowy
produkcyjne na wytwórstwo rolek i cylindrów
o różnych rozmiarach z dostawcami europejskimi
– najlepiej z Europy Wschodniej.
BRIT20180626001 Włoskie MŚP, specjalizujące się w produkcji automatycznych systemów
do otwierania domów i mieszkań, poszukuje
partnera produkcyjnego pomp hydraulicznych, aby
opracować projekt dotyczący bezpiecznych blokad
drogowych i bollardów. Firma jest zainteresowana
podwykonawstwem lub umowami produkcyjnymi
z doświadczonymi producentami pomp hydraulicznych (zwłaszcza związanych z bollardami).
BRSE20180528001 Szwedzkie MŚP opracowujące i wprowadzające na rynek akcesoria samochodowe/projekty wnętrz samochodów dostawczych,
poszukuje dostawców produktów od producentów
oryginalnego wyposażenia. Firma poszukuje
na terenie Europy producentów zadaszeń, rolet
i pokrowców ochronnych, prętów walcowanych
i przednich i innych akcesoriów.
BRSI20180608001 Rolą słoweńskiej organizacji pozarządowej (NGO), działającej na rzecz
pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, jest
zapewnianie wsparcia, podnoszenie świadomości
i poprawa jakości ich życia. Skóra pacjentów
z atopowym zapaleniem jest niezwykle wrażliwa
na wszelkie podrażnienia, a tkanina odzieżowa
odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu objawów
schorzenia i jakości życia pacjentów. Firma poszukuje dystrybutorów nowych, innowacyjnych
tekstyliów, które są bezpieczne w użyciu i łatwe
w utrzymaniu.
BRTR20180426001 Turecki producent modeli
anatomicznych i fantomów poszukuje partnera
biznesowego do zaprojektowania i wykonania form
wytryskowych do zastosowania w formowaniu
rotacyjnym, zgodnie z umową produkcyjną.
BRUK20180425001 Brytyjska firma ma wiodącą pozycję na lokalnym rynku. Ze względu na
wzrost popytu na produkty budowlane przedsiębiorstwo poszukuje nowych dostawców produktów
w swoim asortymencie, tj. dostawców lub pośredników handlowych drzwi z forniru dębowego. Drzwi
z forniru dębowego będą dystrybuowane w całej
sieci brytyjskiej.
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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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