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Biznes wybiera
mediacje
Na konferencję pod tym hasłem
zapraszają Centrum Arbitrażu
i Mediacji SIPH oraz Sąd Okręgowy w Kielcach.
Prelekcje wygłoszą: sędzia Anna Jermak
Przewodnicząca V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Kielcach
– ,,Mediacja w sądowym postępowaniu
gospodarczym”, adwokat Piotr Zięba mediator – ,,Rola pełnomocnika w mediacji”
i Leszek Walczyk wiceprezes Zarządu
Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach – ,,Doświadczenia przedsiębiorców
w postępowaniu mediacyjnym”.
Konferencja odbędzie się 15 listopada
2019 roku, o godz. 11.30, w budynku Sądu
Okręgowego w Kielcach HIPOTEKA przy
ul. Sienkiewicza 5 (I piętro).
Potwierdzenia udziału prosimy przesyłać do 6 listopada 2019 r. na adres:
sekretariat.CAM@siph.com.pl

Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa serdecznie zaprasza na

uroczyste
spotkanie opłatkowe
Rady Dyrektorów SIPH
które odbędzie się 12 grudnia
2019 roku o godz. 15.00
w Sali Dębowej
Best Western – Grand Hotel,
ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach.
Serdecznie zapraszamy!

Jubileusz 90-lecia
Wodociągów Kieleckich

Wojewoda Agata Wojtyszek i prezes Henryk Milcarz z odznaczonymi pracownikami Wodociągów

Uroczysta msza św. w kieleckiej
bazylice katedralnej, wyjazdowe
posiedzenie ogólnopolskiego samorządu firm wodociągowych,
gala w Kieleckim Centrum Kultury,
a na koniec wycieczka szklakiem
wodociągowych obiektów – tak wyglądały październikowe obchody
90-lecia Wodociągów Kieleckich.
20 października 1929 roku władze
Magistratu Kieleckiego powołały przedsiębiorstwo pod nazwą „Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacji Miasta Kielce”,
odpowiedzialne za budowę pierwszej sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście.
Nazwa ta była utrzymana do 1950 roku.
Obecnie Wodociągi Kieleckie służą 230
tysiącom mieszkańców Kielc oraz trzech
sąsiednich gmin: Sitkówka-Nowiny,
Masłów i Zagnańsk. W tym roku przypada 90-lecie działalności wodociągów
w Kielcach.

Swój jubileusz Wodociągi Kieleckie
akcentowały przez cały rok, a październik był miesiącem finałowych wydarzeń.
W niedzielę 6 października w kieleckiej
Bazylice Katedralnej została odprawiona
Msza Święta w intencji byłych i obecnych
pracowników Wodociągów Kieleckich.
Mszę koncelebrował biskup ordynariusz
Diecezji Kieleckiej ks. Jan Piotrowski.
Wśród zaproszonych gości byli: wiceprezydent Kielc Danuta Papaj, wójt gminy
Masłów Tomasz Lato, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz,
wicewójt gminy Zagnańsk Stanisław Stępień, Krajowy Duszpasterz Pracowników
Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska ksiądz
Grzegorz Krząkała, diecezjalny duszpasterz środowiska wodociągowego ksiądz
Grzegorz Kuta oraz przewodniczący Rady
Krajowej Duszpasterstwa Pracowników
Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki
dokończenie na str. 3

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
Andrzej Witkowski
Przewodniczący
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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Październik w skrócie
• Rok akademicki rozpoczęła Wyższa
Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach. Podczas uroczystości rektor
dr Tadeusz Dziekan przywitał nowych studentów i przypomniał osiągnięcia uczelni,
która oferuje 8 kierunków kształcenia, w tym
5 magisterskich oraz nowoczesne zaplecze
dydaktyczne. To atrakcyjna propozycja, bowiem kształcenie rozpoczyna tej jesieni ponad
1400 nowych studentów. Wykład inauguracyjny pt. ,,Rola statystyki we współczesnym
świecie” wygłosił prof. dr hab. Janusz Stefan
Witkowski, były prezes GUS.
• Spółka APR System podpisała umowę
na realizację prac badawczo-rozwojowych
dotyczących obszaru zarządzania projektami
budowlanymi. Prace uwzględniają m.in.
propozycje dotyczące kierunku rozwoju
przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzenia
i wykorzystania najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz metodyk zarządzania. Usługa będzie realizowana
na rzecz Przedsiębiorstwa Projektowego
White Moose.
• Monte Carlo, jako jedna z czterech kieleckich restauracji, znalazła się w gronie stu
najlepszych w Polsce według przewodnika
„Poland 100 Best Restaurants”. Podsumowanie IX edycji rankingu odbyło się w Pałacu
Tłokinia koło Kalisza. Monte Carlo działa
na rynku gastronomicznym już od 18 lat. To
stylowa restauracja o wyjątkowym klimacie
i znakomitej kuchni. Serwuje dania kuchni
polskiej i europejskiej.
• ENERGIA – PALIWA – ŚRODOWISKO” – pod takim hasłem w Zakopanem
odbyła się XXXIII Konferencja z cyklu:
„Zagadnienia Surowców Energetycznych
i Energii w Gospodarce Krajowej”. Firma
PROGRESS SCREENS była reprezentowana przez wiceprezesa Piotra Pasiowca
oraz kierownika Działu Surowców Energetycznych Jerzego Wajsa, którzy przygotowali referat pt. „Zabudowa przesiewaczy
PROGRESS SCREENS w układzie klasyfikacji końcowej w Zakładzie Przeróbki
Węgla Zakładu Górniczego Janina”.

• Na gali świętokrzyskiego biznesu
w Best Western Grand Hotel w Kielcach
poznaliśmy laureatów dziewiątej edycji
nagrody Świętokrzyski Diament. W gronie wyróżnionych znalazły się zrzeszone
w SIPH firmy: Grupa Azoty Kopalnie
i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol
S.A. z Grzybowa – producent siarki i nawozów mineralnych; Przedsiębiorstwo
Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o.
z Kielc – zajmujące się systemami bezpieczeństwa; Grupa MAC z Kielc – jeden
z największych wydawców edukacyjnych
w kraju i Muzeum Wsi Kieleckiej - Park
Etnograﬁczny w Tokarni – muzeum historii kultury ziemi świętokrzyskiej.
• Kierownictwo Celsium Sp. z o.o. wręczyło tablicę NO SMOG Starachowickiemu
Centrum Kultury, które ogrzewane jest
ekologicznym, zielonym ciepłem. Zielona
tablica NO SMOG to wyjątkowe wyróżnienie oraz informacja, że budynek SCK
jest przyjazny środowisku i nie generuje
smogu. Wydarzeniu towarzyszyła merytoryczna debata, która dotyczyła ekologii
w regionie starachowickim oraz jakości
powietrza w mieście. Celsium Sp. z o.o.
dostarcza mieszkańcom i przedsiębiorstwom
z regionu zielone ciepło oraz wprowadza
innowacyjne, bezpieczne dla środowiska
sposoby ogrzewania.
• Kielecka spółka Formaster Group
znana jest z proekologicznym inicjatyw.
W tym roku na terenie firmy pojawiła się
pasieka złożona z 10 uli, a 10 października
– z okazji Święta Drzewa – zasadzono specjalne drzewa tlenowe Paulownia Cotevisa.
Sadzonki mają przynieść korzyść zarówno
mieszkańcom Kielc, jak i pszczołom, mieszkającym w pobliskich ulach.
• Politechnika Świętokrzyska stawia na
teleinformatykę. Rozpoczyna współpracę
ze szkołami średnimi w całym regionie.
Uczniowie będą mogli przyswajać podstawy
programu na lekcjach informatyki. Program
kształcenia oparty jest na ścisłej współpracy
z firmą Cisco – liderem technologii teleinformatycznych na świecie.

Poszukiwani podwykonawcy z branży budowlanej
Oferta nr BRDE20190320001
Niemiecka firma świadczy specjalistyczne usługi
budowlane (sprzęt budowlany i automatyzacja),
także na terenach przemysłowych. Poszukuje podwykonawców z Europy Wschodniej z niemieckimi
brygadzistami, którzy są zainteresowani wykonywaniem instalacji elektrycznych, sanitarnych
i grzewczych na niemieckich placach budowy.
Oferta nr BRDE20190621001
Średniej wielkości firma niemiecka szuka
partnerów ze wszystkich dziedzin związanych
z wykończeniem i wyposażeniem budynków. Podwykonawcy powinni mieć doświadczenie we współ-

pracy transgranicznej i być w stanie komunikować
się w języku niemieckim lub angielskim, ponieważ
projekty byłyby realizowane w całej Europie.
Oferta nr BRDE20190206003
Niemieckie MŚP z Frankfurtu nad Menem oferuje współpracę z firmami budowlanymi – głównie
z Europy Wschodniej – chcącymi świadczyć usługi
na rynku niemieckim jako podwykonawcy. Oferowana jest współpraca w ramach umowy agencyjnej
lub podwykonawstwa.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy SIPH, tel.:
41 368 02 78, email: een@siph.com.pl

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich

Jubileusz 90-lecia
Wodociągów Kieleckich
dokończenie ze str. 1

SEKA S.A. – Szkolenia
• Zatrudnianie cudzoziemców – aktualne przepisy – 08.11.2019
• Kadry i płace – 09.11.2019, 08.12.2019
• MS Excel poziom średniozaawansowany
– 14.11.2019, 15.11.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób
wykonujących zadania tej służby – 18.11.2019,
25.11.2019
• Aktualne prawo pracy oraz zmiany w prawie
pracy w 2018 i 2019 roku – 22.11.2019
• Zmiany w VAT w 2019 i 2020 roku –
25.11.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 27.11.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– 28.11.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa
w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 28.11.2019
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 28.11.2019
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
– 29.11.2019
• Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych
– G1 – 29.11.2019
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji
i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych „G3”
– 29.11.2019
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji
i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło – „G2”
– 29.11.2019
• RODO w HR – wyzwania i oczekiwania
– 03.12.2019
• Jak skutecznie przygotować się do kontroli
WIOŚ w firmie i uniknąć sankcji karnych?
– 06.12.2019
• Obowiązki sprawozdawcze przedsiebiorców
związane z ochroną środowiska – 06.12.2019
• F-gazy – 09.12.2019, 10.12.2019
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Imprezy Targów Kielce
7 XI 2019
• V Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy
14-15 XI 2019
• Kongres Polityki Miejskiej, Krajowe Forum
Miejskie
15-16 XI 2019
• Hackathon Idea Kielce
23-24 XI 2019
• XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych WYSTAWA PSÓW
• IX Targi Artykułów dla Zwierząt Domowych
30 XI-1 XII 2019
• IV Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody
HEALTH & BEAUTY
• XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej
i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

Komunalnej i Ochrony Środowiska Ryszard
Wałach.
W środę i czwartek 16 i 17 października
w hotelu „Pod Złotą Różą” w Kielcach
obradowało prezydium Izby Gospodarczej
Wodociągi Polskie, samorządu zrzeszającego większość krajowych przedsiębiorstw
wodociągowych. Było to wydarzenie wyjątkowe, bo zwyczajowo obrady odbywają się
w Warszawie, czasem w Bydgoszczy, gdzie
znajduje się biuro Izby.
Uroczysta gala jubileuszu odbyła się 17
października w Kieleckim Centrum Kultury.
We wzruszającym, ale też żartobliwym przemówieniu powitalnym prezes Wodociągów
Kieleckich Henryk Milcarz wspominał zasłużonych pracowników wodociągowej spółki.
– Bycie wodociągowcem to praca i służba
dla tysięcy ludzi. Na historię firmy składają
się losy całych pokoleń; nierzadko w pracy
miejsce rodzica zajmuje córka czy syn. Tak
tworzy się więź pokoleniowa, a sprawami
wodociągów żyją całe rodziny. Wodociągowcy od zawsze znali się na każdej robocie,
a w swojej pracy byli zawsze sumienni.
Ludzie wodociągów to prawdziwe wzory
szacunku dla miejsca pracy i powierzonego
mienia. Chcę powiedzieć byłym i obecnym
pracownikom Wodociągów Kieleckich, że
jesteście prawdziwym skarbem naszej firmy.
Jako zgrana drużyna tworzymy wspólnie
wspaniałą historię przedsiębiorstwa. Chcę
też podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które na przestrzeni lat obdarzały
nas zrozumieniem, sympatią i doskonałą
współpracą – powiedział prezes Milcarz.
Wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wręczyła odznaczenia państwowe

dla 49 pracowników Wodociągów Kieleckich. Z kolei pamiątkowe statuetki symbolizujące krople kieleckiej wody otrzymali
przedstawiciele Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – prezes Dorota Jakuta i przewodniczący rady izby Tadeusz Rzepecki.
List gratulacyjny prezydenta Kielc Bogdana
Wenty odczytała wiceprezydent Danuta
Papaj, a w imieniu parlamentarzystów wystąpiła posłanka na Sejm ubiegłej kadencji
i posłanka elekt Marzena Okła-Drewnowicz.
Ze sceny gratulowali jubileuszu również
marszałek województwa świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej
Pruś oraz przewodniczący Forum Kieleckich
Spółdzielni Mieszkaniowych Eryk Wilkoński. SIPH reprezentował prezydent Cezary
Tkaczyk.
W części artystycznej wystąpili: Zespół
Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech” ze
wzruszającym programem tanecznym inspirowanym historią wykorzystania wody
na polskiej wsi, Mistrzowskie Studio Tańca
i Stylu „Rewanż” Tomasza Rowińskiego
i „Rewanż Team 30+ Rodzice” z baletem
łączącym kulturę XVIII-wiecznej Europy
ze współczesnością, profesjonalna akrobatka Agnieszka Marczak – mgr inż. chemik
procesowy i była stażystka Wodociągów
Kieleckich, tancerze Kieleckiego Teatru
Tańca pod dyrekcją Elżbiety i Grzegorza
Pańtaków, Świętokrzyski Kwintet Blaszany
oraz pracownicy Wodociągów Kieleckich
w spektaklu „Bo kto w Kielcach…”, którego motywem przewodnim jest refren „Bo
kto w Kielcach choć raz był / Wodę pił
i w niej się mył!”. A na koniec Edyta Bobryk
i prezes Henryk Milcarz zaśpiewali melodię
z operetki „Cyganeria”, nieco modyfikując
tekst, za co zebrali gromkie brawa.

Facebook szkoli przedsiębiorców
Ponad 140 osób wzięło udział
w szkoleniu Boost with Facebook,
którego współorganizatorem była
Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa.
Szkolenie odbyło się 22 października
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestniczący w nim przedsiębiorcy mogli poznać
najbardziej efektywne metody wykorzystania narzędzi oferowanych na Facebooku
i Instagramie. Głównym celem szkolenia
było podniesienie kompetencji cyfrowych
i znajomości mediów społecznościowych
uczestników szkolenia.

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Aż 73% MŚP w Polsce deklaruje wykorzystanie Facebooka do swoich działań
biznesowych. Blisko 62% polskich firm
obecnych na facebooku twierdzi, że było
w stanie zatrudnić kolejnych pracowników,
dzięki wzrostowi przychodów po dołączeniu do platformy. 75% uważa, że dzięki
wykorzystaniu Facebooka udało im się
zwiększyć sprzedaż i aż 87% z nich twierdzi,
że platforma pomaga im znajdować nowych
klientów.
Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość poznania oferty Ośrodka Enterprise
Europe Network przy SIPH oraz Bazy Usług
Rozwojowych.
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Świętokrzyskie
we wrześniu 2019

Koniunktura w
październiku 2019

We wrześniu 2019 r. w województwie świętokrzyskim
odnotowano znaczny wzrost produkcji sprzedanej budownictwa w ujęciu rocznym – o 27,5%.

Świętokrzyscy przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w październiku
koniunkturę negatywnie. Najbardziej optymistyczne
opinie formułują prowadzący działalność w zakresie informacji i komunikacji, natomiast najbardziej negatywne
– jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2019 r. osiągnęła
wartość (w cenach bieżących) 2741,3 mln zł i była (w cenach
stałych) o 8,0% większa niż przed rokiem oraz o 16,8% niż przed
miesiącem. Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym,
stanowiąca 85,7% produkcji przemysłowej, w porównaniu z wrześniem 2018 r. zwiększyła się o 7,8%. Spadek notowano natomiast
w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja (o 2,0% r/r). Wyższy niż w analogicznym miesiącu 2018 r. poziom produkcji sprzedanej wystąpił w 16 działach
przemysłu (spośród 29 występujących w województwie), niższy –
w 13.
Spośród działów przemysłu o znaczącym udziale w sprzedaży,
największy wzrost produkcji sprzedanej notowano w dalszym ciągu
w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 55,6%.
Po spadku przed miesiącem znacznie zwiększyła się produkcja
pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 21,4%), produkcja
wyrobów z metali (o 19,0%), produkcja artykułów spożywczych (o
13,1%) i produkcja urządzeń elektrycznych (o 8,0%). Utrzymał się
także m.in. wzrost w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy
i wikliny, która we wrześniu 2019 r. zwiększyła się o 5,8%.
W porównaniu z sierpniem 2019 r. produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 20,4%, a w dostawie wody;
gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 5,7%.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na
1 zatrudnionego, we wrześniu 2019 r. wyniosła (w cenach bieżących) 40,8 tys. zł i była (w cenach stałych) o 6,4% wyższa niż przed
rokiem, przy większym o 1,5% przeciętnym zatrudnieniu i wzroście
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto o 7,6%.
W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. produkcja sprzedana
przemysłu wyniosła (w cenach bieżących) 22935,8 mln zł i była
(w cenach stałych) o 5,7% wyższa niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku. Spośród działów o znaczącym udziale w sprzedaży nadal najszybciej rosła produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych – o 36,2%. Pomimo stosunkowo niskiej dynamiki
w sierpniu br. utrzymał się obserwowany w I półroczu wysoki
wzrost w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
oraz w produkcji wyrobów z metali. Sprzedaż w tych działach
zwiększyła się odpowiednio o 13,4% i 17,9%. Nieco wolniej rosła
produkcja artykułów spożywczych – o 9,3%. Niewielka dynamika
w III kwartale przyczyniła się do ograniczenia wzrostu w produkcji
urządzeń elektrycznych – do 5,2% i w produkcji wyrobów z drewna,
korka, słomy i wikliny – do 4,1%. Nieznacznie wyższa niż przed
rokiem była produkcja maszyn i urządzeń – o 1,5%.
Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) we
wrześniu 2019 r. wyniosła 484,0 mln zł i była o 27,5% większa
niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach
bieżących) we wrześniu 2019 r. ukształtowała się na poziomie 205,5
mln zł i stanowiła 42,5% ogółu produkcji sprzedanej budownictwa.
W stosunku do sierpnia 2019 r. produkcja budowlano-montażowa
wzrosła o 4,6%, a w odniesieniu do września 2018 r. – o 3,5%.
Wysoki wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku
wystąpił w podmiotach zajmujących się przede wszystkim budową
budynków o (16,8%).
Źródło: www.kielce.stat.gov.pl
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PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53,7% w październiku
br., 37,6% przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie w skali
roku wzrosło w największym stopniu). W porównaniu z październikiem ub.r. najbardziej spadła uciążliwość barier związanych
z problemami finansowymi (z 35,5% do 6,4%) oraz niepewnością
ogólnej sytuacji gospodarczej (z 39,6% do 23,4%).
BUDOWNICTWO
Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (64,4% w październiku
br., 63,3% przed rokiem). W porównaniu z październikiem ub.r.
najbardziej wzrosła uciążliwość bariery związanej z niepewnością
ogólnej sytuacji gospodarczej (z 17,6% do 22,4%), a w największym stopniu spadło znaczenie bariery związanej z niedoborem
wykwalifikowanych pracowników (z 57,8% do 49,3%).
HANDEL HURTOWY
Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające
bariery związane są ze zbyt dużą konkurencją na rynku (58,2%
w październiku br., 36,6% przed rokiem – jest to bariera, której
znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu) oraz
kosztami zatrudnienia (56,6% w październiku br., 49,5% przed
rokiem). W porównaniu z październikiem ub.r. istotnie wzrosła
także uciążliwość barier związanych z wysokimi obciążeniami na
rzecz budżetu (z 27,7% do 47,4%) oraz niejasnymi, niespójnymi
i niestabilnymi przepisami prawnymi (z 24,0% do 40,9%), a spadło
znaczenie bariery dotyczącej niedostatecznego popytu (z 42,7%
do 22,9%).
HANDEL DETALICZNY
Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (65,0% w październiku
br., 53,6% przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie w skali
roku wzrosło w największym stopniu). W porównaniu z październikiem ub.r. najbardziej spadła uciążliwość barier związanych
z trudnościami w rozrachunkach z kontrahentami (z 19,0% do
8,7%) oraz niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami
prawnymi (z 40,2% do 30,8%).
USŁUGI
Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53,9% w październiku
br., 48,8% przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie w skali
roku wzrosło w największym stopniu). W porównaniu z październikiem ub.r. najbardziej spadła uciążliwość barier związanych
z niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (z
50,3% do 35,1%) oraz zbyt dużą konkurencją firm zagranicznych
(z 20,6% do 6,0%).
Źródło: www.kielce.stat.gov.pl

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Współpraca międzynarodowa
Przedstawiamy aktualne oferty współpracy firm zagranicznych. W przypadku
zainteresowania wybraną ofertą prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise
Europe Network przy SIPH – tel. 41 368 02 78, lub e-mail s_zieja@siph.
com.pl. Uzyskanie danych kontaktowych ofert jest bezpłatne, wystarczy
podać numer oferty.
BRNL20190830001 Niemiecka firma wynajmująca powierzchnie biurowe rozwija oddział
w Holandii. Oprócz tej działalności, firma oferuje
również organizację spotkań i wydarzeń. Firma
poszukuje dostawcy systemu umożliwiającego
klientom łatwy dostęp do budynków oraz zbieranie
ważnych danych, takich jak wejścia i wyjścia.
BRUK20190909001 Brytyjska firma, dostarczająca szeroką gamę produktów dla sektora
budowlanego, poszukuje dostawców drewnianych
profili i palików, certyfikowanych przez Forest
Stewardship Council (FSC).
BRRO20190822001 Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji systemów udojowych
i akcesoriów do nich. Nawiąże współpracę
z producentami przenośnych systemów udojowych i dystrybutorami.
BRPT20190903001 Portugalska firma z Madery, specjalizująca się w produkcji lokalnych
wypieków, ciastek i słodyczy (ciasta miodowe
z miodu trzcinowego, miodowe ciastka), poszukuje producentów i dostawców przypraw – gałki
muszkatołowej, goździków, anyżu i cynamonu.
BRSK20190909001 Słowacka firma budowlana, zajmująca się sprzedażą i układaniem płytek,
bruku oraz powierzchni z kamienia naturalnego,
poszukuje dostawców bruku – granitowego
i porfirowego.
BRFR20190730002 Francuska firma, specjalizująca się w budowie domów, poszukuje dostawcy
egzoszkieletów, dzięki którym robotnicy będą
mogli przenosić ciężkie ładunki, gruz, cement
i narzędzia na terenie budowy.
BRUK20190919002 Brytyjska firma z Londynu zajmuje się tłumaczeniami dokumentów
na język braille’a na rzecz firm i osób indywidualnych. Poszukuje producentów papieru
o gramaturze 190 g/m2.
BRFR20190924001 Francuska firma, specjalizująca się w tworzeniu wysokiej jakości
mebli dla dorosłych i dzieci, poszukuje producenta
cienkiej blachy oraz partnera, który jest w stanie
wyprodukować duże deski kreślarskie o kształtach
wzorniczych z wgłębieniami wokół deski.
BRSE20190815001 Szwedzka firma produkuje wiertarki z napędem przekładniowym
oraz frezarki. Poszukuje podwykonawcy do
produkcji odlewów z żeliwa szarego o niewielkich rozmiarach (3-55 kg) z Europy Wschodniej.
Partner powinien posiadać efektywne kosztowo
zakłady produkcyjne i dostarczać małe rozmiary
odlewów z żeliwa szarego w partiach od 500 do
1000 sztuk rocznie.
BRNL20190826001 Holenderskie MŚP ma
korporacyjną wizję odpowiedzialności społecznej
polegającą na nadawaniu produktom o wysokiej
jakości dobrego miejsca przeznaczenia i w ten
sposób zapobieganiu marnotrawstwu żywności.
Firma jest zainteresowana kupnem produktów

spożywczych, które nie mogą być sprzedawane
(już) na regularne rynki. Może to być spowodowane wieloma przyczynami, takimi jak nieregularny
rozmiar lub kształt, data zakończenia sprzedaży
lub pozostałości zapasów.
BRSE20190904001 Małe przedsiębiorstwo
z północnej Szwecji, specjalizujące się w produkcji i sprzedaży detergentów do mycia wykonanych
z przetworzonego oleju roślinnego, poszukuje
dostawcy przyjaznych dla środowiska i nadających się do recyklingu opakowań w UE. Wielkość
opakowania 450 ml. Firma dąży do zawarcia
długoterminowej umowy produkcyjnej.
BRUK20190730002 Firma z Wielkiej Brytanii dostarcza produkty chemiczne, higieniczne
i kawowe na terenie całego kraju dla branży hotelarsko-gastronomicznej i rekreacyjnej. Oferuje
umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych
producentom/dostawcom zagranicznym, którzy
chcą stworzyć produkty pokrewne na rynku
brytyjskim.
BRNO20190424001 Norweska firma poszukuje partnera do umowy produkcyjnej. Produktem są
wieczka do kubków jednorazowych. Poszukiwany
producent powinien mieć doświadczenie i być
w stanie dostarczyć duże ilości w krótkim czasie.
Zamówienie może wynieść do 100 milionów
sztuk wyprodukowanych w technologii termo
vacuuming. Producent powinien być w stanie
dostarczyć pokrywki zarówno z materiału PS, jak
i PET do produkcji gorących i zimnych napojów.
Preferowany będzie dostawca, który będzie
w stanie drukować i/lub etykietować wieczka.
BRES20190926001 Hiszpańskie MŚP opracowało i opatentowało urządzenie do analizy
sekwencji genetycznych, które umożliwia szybką,
wiarygodną i selektywną identyfikację kwasów
nukleinowych bez wykonywania testów elektroforezy lub sekwencjonowania, co skraca czas
trwania analizy i obniża koszty. MŚP poszukuje
producentów zdolnych do produkcji urządzenia
na większą skalę.
BRUK20190813001 Brytyjski deweloper
poszukuje producenta w ramach umowy produkcyjnej dla innowacyjnego, skutecznego
i bezpiecznego urządzenia do leczenia stresowego nietrzymania moczu i wypadnięcia macicy
z pochwy. Producent będzie musiał zbudować
prototyp gotowy do testów.
BRDE20190923001 Niemieckie MŚP stworzyło platformę e-commerce, aby zwiększyć sprzedaż
zrównoważonych i estetycznie pożądanych produktów wysokiej jakości. Poszukuje partnerów
z branży kosmetycznej, akcesoriów do domu
i mody, koncentrujących się na zrównoważonym
rozwoju, sprawiedliwym handlu i przejrzystości,
którzy są zainteresowani oferowaniem swoich
produktów i marek za pośrednictwem platformy
MŚP w ramach umowy agencyjnej.

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

BRSE20190913001 Szwedzki startup oferuje przystępny sposób na zaprezentowanie się
w modnym stylu poprzez pięknie zaprojektowane,
lekkie, plastikowe kolczyki. Sprzedaż jest wyższa
niż oczekiwano, a w celu zaspokojenia popytu
firma poszukuje partnera, który może zaoferować
kompleksowe rozwiązanie, począwszy od dostarczenia materiału do montażu gotowego kolczyka.
Poszukiwany partner powinien mieć siedzibę
w Unii Europejskiej.
BRBE20190909001 Ambitna i młoda belgijska
firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji
akcesoriów i upominków dla domu. Odlewa
materiały kompozytowe w formach silikonowych
i tworzy własne formy silikonowe. Ze względu
na zwiększony popyt i ograniczone możliwości
produkcyjne poszukuje partnera produkcyjnego
za granicą.
BRFR20190731001 Francuska firma, specjalizująca się w produkcji innowacyjnych urządzeń,
poszukuje poziomic. Poziomice zostaną zintegrowane z urządzeniem do cięcia włosów w celu
poprawy i ułatwienia obsługi. To urządzenie do
cięcia włosów pozwala szybko i łatwo osiągnąć
wszystkie rodzaje cięć i jest odpowiednie zarówno
dla profesjonalistów, jak i dla wszystkich grup
społecznych.
BRDE20190909001 Niemiecka firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji
modułowych mini budynków, poszukuje lokalnych partnerów montażowych w całej Europie,
aby zapewnić zdecentralizowany, a tym samym
zrównoważony system instalacji.
BRUK20190812002 Brytyjski agent handlowy, który od ponad 25 lat specjalizuje się w handlu
produktami spożywczymi, olejami roślinnymi,
nawozami, paszami dla zwierząt i produktami
związanymi z energią słoneczną, oferuje swoje
usługi partnerom zagranicznym, którzy poszukują
przedstawicielstwa w celu wejścia na nowe rynki,
na podstawie umowy agencyjnej. Firma ma powiązania w ponad 20 krajach na całym świecie.
BRDE20190920001 Niemiecka agencja
handlowa z wieloletnim doświadczeniem na
rynku energetycznym poszukuje produktów dla
przemysłu naftowego i gazowego oraz energetyki.
Umowa obejmuje usługi sprzedaży i wsparcie w
zakresie internacjonalizacji, dostosowane dokładnie do wymagań partnera.
BRDE20190916004 Mała niemiecka firma,
produkująca lody, poszukuje linii pakującej dla
małych porcji o wydajności 1000 porcji na godzinę. Linie pakujące dostępne na rynku mają zwykle
znacznie większe możliwości produkcyjne, ale
są nieekonomiczne dla obecnego zastosowania.
Linia powinna być w pełni rozwinięta w celu
dostosowania do istniejącego środowiska produkcyjnego w ramach umowy z dostawcą.
BRHU20190909001 Główną działalnością
węgierskiego przedsiębiorstwa średniej wielkości jest sprzedaż hurtowa podstawowych
materiałów do produkcji artykułów spożywczych
i procesów przemysłowych, które są importowane z zagranicy. Firma poszukuje nowych
partnerów w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
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