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Prof. Stanisław Gomułka
o wyzwaniach
dla Polski i świata
Gościem seminarium Klastra INNOWATOR był wybitny ekonomista
prof. Stanisław Gomułka, który mówił o sytuacji w gospodarce
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NOVATOR 2011
NOVATOR to nagroda dla przedsiębiorców, twórców i organizacji z województwa świętokrzyskiego za ich działania innowacyjne, zainicjowana
w 2007 roku przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach.
Statuetki przyznawane są w ośmiu dziedzinach.
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w produkcji” uhonorowane zostaną przedsiębiorstwa województwa świętokrzyskiego, które w minionym
roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne w dziedzinie produkcji,
rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, nowego procesu technologicznego bądź nowej linii produkcyjnej. Trzej laureaci wyłonieni zostaną
w kategoriach: duże przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, małe i
mikro przedsiębiorstwa.
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach” uhonorowane zostaną przedsiębiorstwa województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku
zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne w dziedzinie usług, rozumiane
jako wprowadzenie nowego rodzaju usług, nowego procesu technologicznego bądź nowej organizacji zarządzania. Trzej laureaci wyłonieni zostaną
w kategoriach: duże przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, małe i
mikro przedsiębiorstwa.
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w gminie” nagrodę otrzyma
najlepszy projekt zakończony w 2011 roku, którego inwestorem jest gmina.
Dwaj laureaci wyłonieni zostaną w kategoriach: gminy miejskie oraz gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie.
• W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” uhonorowane zostanie
przedsiębiorstwo z województwa świętokrzyskiego, które w minionym
roku zrealizowało najlepszy projekt we współpracy z placówką naukowobadawczą z regionu.
• Nagrodę w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzyma przedsiębiorca,
twórca lub organizacja o znaczącym dorobku w dziedzinie wdrażania
innowacji.
• W dziedzinie „Animator gospodarki” uhonorowana będzie osoba,
organizacja lub jednostka samorządu terytorialnego tworząca warunki
sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.
• Tytułem „Promotor innowacji” wyróżniona zostanie osoba lub organizacja z województwa świętokrzyskiego popularyzująca innowacje w środkach
masowego przekazu, w środowisku akademickim, wśród przedsiębiorców
i instytucji otoczenia biznesu.
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• Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego.
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NOVATOR 2010

NOVATOR 2010 za innowacje

Przyjmowanie zgłoszeń z kompletem materiałów konkursowych
trwa do 31 marca 2012 r.
Wręczenie statuetek NOVATOR 2011 odbędzie się podczas uroczystej
gali 11 maja 2012 roku.

Supernowoczesna fabryka płytek ceramicznych, maszyna, która wyręcza artystę rzeźbiarza i środek
zwalczający wykwity w akwenach to niektóre z projektów nagrodzonych NOVATORAMI 2010.
Czytaj na stronach 8 - 11
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Zapraszamy do elitarnego grona NOVATORÓW!
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akończyliśmy rok 2011 osiągając zaplanowane rezultaty w
stopniu zadowalającym. Ostateczne podsumowanie efektów nastąpi
podczas Walnego Zgromadzenia,
które odbędzie się 1 czerwca 2012
roku. Izba ustaliła plan przygotowań
do Walnego Zgromadzenia, w tym
sporządzenia sprawozdania, obejmującego również część finansową.
Prace te będą nadzorowane przez
Zarząd i Radę Główną na posiedzeniach wyznaczonych w dniach
19 marca, 18 kwietnia i 7 maja.
Materiały zostaną zweryfikowane przez Komisję Rewizyjną.
Nasza Izba równolegle intensywnie uzgadnia plan działania na 2012
rok. Pierwsze decyzje będą podjęte na posiedzeniu Zarządu 6 lutego. W
najbliższych miesiącach działania Izby skoncentrują się na celach statutowych. Obok tradycyjnych form Zarząd rozważy nowe inicjatywy, które
dotyczą promocji i informacji poprzez usprawnienie funkcjonowania strony
internetowej, rozwijania współpracy wewnętrznej między członkami Izby na
rzecz wzajemnych usług wspierających ich oferty oraz wymiany handlowej,
wysiłków w kierunku podwyższania aktywów trwałych Izby.
zba uaktywni działalność w zakresie opinii i ocen wyrażanych publicznie o decyzjach wpływających na działalność gospodarczą, w tym na
przedsiębiorczość, podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe. Zarząd powołał w 2011 roku zespół do przygotowania ocen i ekspertyz
w tej materii. Planujemy również starania o to, by wypracowane opinie w
sposób bardziej efektywny wykorzystać do prac komisji Krajowej Izby Gospodarczej, które oddziaływują na organa centralne w imieniu środowiska
przedsiębiorców.
Rozszerzony zostanie asortyment usług w ramach umowy Regionalnej
Instytucji Finansującej o wsparcie inicjatyw na rzecz ochrony własności
przemysłowej. Izba będzie uczestniczyła we wdrażaniu Poddziałania 5.4.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W sferze realizacji projektów kontynuowane będą poczynania związane z
innowacyjnym rozwojem regionu, w tym Regionalną Strategią Innowacji,
w szczególności w zakresie transferu wiedzy do gospodarki, ale również
inicjatyw przedsiębiorców w zakresie badań i innowacji.
Izba planuje dalsze aplikowanie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W branży
budowlanej realizowane będą kolejne poczynania w ramach Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR. Izba podejmie
starania o dalsze podniesienie rangi działań promocyjnych poprzez wydawanie „Certyfikatu Staropolskiego – Rzetelny Przedsiębiorca” i Konkurs
o Nagrodę NOVATOR.
Plan pracy będzie przedmiotem wspólnych ustaleń organów Izby podczas
ich posiedzeń i ostatecznie zostanie zaakceptowany przez nie w dniu 19
marca. Do tego czasu Izba będzie funkcjonowała w oparciu o prowizorium,
przyjęte przez Zarząd 6 lutego.
Ryszard Zbróg
Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Prof. Stanisław Gomułka
o wyzwaniach dla Polski i świata
www.klaster-innowator.pl

- Polsce potrzebna jest polityka
fiskalna, która ogranicza koszt obsługi długu publicznego - stwierdził
prof. Stanisław Gomułka zaproszony przez SIPH na spotkanie z
przedsiębiorcami w Cedzynie.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
jako lider projektu „Wsparcie dla tworzenia
i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego
Klastra Budowlanego INNOWATOR” zorganizowała 27 stycznia 2012 r. seminarium pod
tytułem „Biznes międzynarodowy i globalizacja
– wpływ sytuacji międzynarodowej i krajowej
na rozwój branży budowlanej w najbliższych
latach”. Celem seminarium było zapoznanie
się z szansami, jakie stoją przed polską i europejską gospodarką w najbliższych latach w
obliczu kryzysu w strefie euro. Przez blisko 3
godziny mówił na ten temat czołowy polski
ekonomista prof. Stanisław Gomułka. Po wprowadzeniu dotyczącym sytuacji gospodarczej
na świecie i w Polsce odpowiadał na pytania
przedsiębiorców.

O kryzysie

Zdaniem prof. Stanisława Gomułki kryzys
finansowy w latach 2008 - 2009 był rzeczywiście największy od lat 30. ubiegłego wieku,
ale zapominamy, że w sferze realnej tamten był
dużo głębszy. W USA bezrobocie wzrosło o
30 proc., a PKB spadł o blisko 30 proc. Mocne
spadki odnotowano również w Europie, w
szczególności w Niemczech, co miało olbrzymie konsekwencje polityczne z dojściem do
władzy Adolfa Hitlera. Teraz w sferze realnej
kryzys był stosunkowo umiarkowany, spadki
PKB odnotowano na poziomie od 3 do 5 procent, bezrobocie też nie wzrosło tak drastycznie. To efekt tego, że rządy i banki centralne
zareagowały w sposób zdecydowany. Ten czas
można podzielić na dwa etapy: 7 kwartałów
systematycznego pogarszania się sytuacji i od
7 kwartałów systematyczna poprawa. Wyraźne
polepszenie nastąpiło w 2 połowie 2011 roku.

Prezydent SIPH Ryszard Zbróg przedstawia prof. Stanisława Gomułkę

Nadal jednak niepokoi gorsza sytuacja w finansach publicznych wielu krajów. Kilka państw
– Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy,
Irlandia – znajduje się ewidentnie w głębokim
kryzysie i może on być w większości z nich
długotrwały. Spore problemy miały kraje nadbałtyckie, Bułgaria, Rumunia, ale agresywne
działania spowodowały ożywienie i poprawę.
Z kolei Niemcy oraz USA mimo problemów i
Japonia to nadal filary gospodarki światowej.

O strategii wyjścia z kryzysu

Podstawowy ciężar dostosowań muszą
udźwignąć kraje bezpośrednio zagrożone.
Apele o solidarność to czerwona płachta na
byka dla podatników w Niemczech. Musi być
presja, pomoc połączona z presją, wydatki publiczne trzeba znacznie ograniczyć, być może
wprowadzić nowe podatki. Pomoc polega na
tym, że rentowności papierów wartościowych
są utrzymywane na poziomie nie wyższym niż
7 procent. To całkiem dużo, to oznacza koszt
obsługi długu publicznego we Włoszech na
poziomie 7 procent PKB. Dla porównania w
Polsce to 3 procent PKB. Jeśli rentowności
przekraczają 7 procent, interweniuje Europejski
Bank Centralny. On przede wszystkim pilnuje
inflacji, ale to niestandardowe działania.

Finansowanie deficytu przez bank centralny
prowadzi do inflacji. Banki centralne pełnią funkcję stabilizacyjną, muszą wywierać presję na rządy, by ograniczały deficyty i wymagały od banku
reakcji. Zacieśnienie polityki fiskalnej skutkuje
ograniczeniem wydatków inwestycyjnych.
Chodzi o to, by to ograniczenie nie było zbyt
mocne, gdyż wtedy spadną dochody. Działania
oszczędnościowe muszą być rozłożone w czasie.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy przeprowadził symulację dla gospodarki światowej.
Przy obecnej sytuacji – wysoki dług publiczny
w stosunku do PKB i wysokie deficyty – około
10 lat trzeba będzie zacieśniać politykę fiskalną,
aby osiągnąć w miarę stabilną sytuację.

O sytuacji Polski

Polska należy do tzw. krajów wschodzących,
które mają spory potencjał wzrostowy. W tej
grupie są m.in. Indie, Turcja, Brazylia ze wzrostem PKB do 10 procent rocznie. U nas w ciągu
minionych 20 lat średni przyrost PKB to 4 procent. W trudnym 2010 roku było to 3,9 procent,
a w 2011 – 4,3 procent. To sukces, ale na tle
świata nie nadzwyczajny. Niemcy w ubiegłym
roku odnotowały wzrost PKB o 3 procent, a to
kraj z grupy rozwiniętych, osiągających roczny
przyrost PKB na poziomie 1 – 2 procent.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
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O tzw. ustawie deweloperskiej

Geneza zaproponowania tych przepisów
wynika z relacji deweloperzy – gospodarstwa
domowe. Nieuczciwi przedsiębiorcy pożyczali
od przyszłych nabywców i nie wywiązywali
się z umów. Nie było zabezpieczeń i stąd
pomysł, by pieniądze lokować na bezpiecznych kontach. Niestety, to może oznaczać
zmniejszenie popytu, ale czystość tych relacji
jest ważniejsza. Negatywy pojawią się, jest
kwestia skali. Tkanka gospodarcza reaguje jak
organizm, elastycznie i te spodziewane negatywne zjawiska okazują się w rzeczywistości
nie tak groźne. Ponadto Komisja Nadzoru
Finansowego w Polsce uznała, że zbyt dużo
kredytów zaciągnięto w walutach obcych i
wprowadziła restrykcje. Odpowiedzią jest
szybkie wejście do strefy euro.
Jak wiadomo kryzys zaczął się w USA w
sektorze handlu nieruchomościami. Banki
pożyczały gospodarstwom na niskich stopach,
pieniądze często wykorzystywano na inne
cele. Dług prywatny bardzo wzrósł, a gdy

Prof. Stanisław Gomułka urodził się w
Krężołach w powiecie jędrzejowskim. Ukończył fizykę teoretyczną na Uniwersytecie
Warszawskim, w 1966 r. uzyskał doktorat z
ekonomii. W latach 1970–2005 pracował w
Katedrze Ekonomii London School of Economics. Wykładał i prowadził badania m.in.
na uniwersytetach Pensylwanii, Stanforda
Columbia, Harvarda w USA, holenderskim
Institute for Social Sciences and Humanities
i Central European University na Węgrzech.
Zajmował się przede wszystkim wzrostem
gospodarczym, makroekonomią i porównawczymi systemami ekonomicznymi.
W latach 80. był konsultantem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD i
Komisji Europejskiej. W 1989 r. został członkiem zespołu, który zaprojektował polskie
programy reform w czasie przełomowej fazy
transformacji (plan Balcerowicza). W latach
1990–1992 negocjował z Klubem Paryskim i
Klubem Londyńskim plan redukcji polskiego
długu. Od 3 stycznia 2008 do 18 kwietnia
2008 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów.
Na 2012 r. w Polsce prognozowany jest
wzrost 2,5 – 3 procent i zacieśnianie polityki
fiskalnej. Jednak zaufanie międzynarodowych
instytucji finansowych do nas nie jest zbyt duże.
W efekcie wzrostu deficytu sektora finansów
publicznych z poniżej 2 procent w 2007 do 8
procent w 2010 roku rynki finansowe zażądały
6 procent od 10-letnich papierów wartościowych, podczas gdy od niemieckich 2 procent,
czeskich 4, od węgierskich 10 procent. Nie
dziwię się więc rządowi, że zdecydował się na
ograniczanie deficytu – to kwestia racji stanu
– stwierdził prof. Stanisław Gomułka.

rządzących. Trzeba będzie szukać rozwiązania,
bo potrzeby są ogromne. Każdy rząd uzna za
klęskę niewykorzystanie tych środków.

O pozycji Chin

Chiny są potęgą na rynkach produktowych i
w handlu światowym, ale mają słabą pozycję na
rynkach finansowych i niewielki jeszcze wkład
do światowej działalności naukowej i innowacyjnej. Dużą nadwyżkę eksportową i 3 biliony
dolarów rezerwy trzeba widzieć w towarzystwie
liczby ludności: 1 340 milionów. To sprawia,
że dochód narodowy Państwa Środka liczony
według siły nabywczej oceniany jest na około
22 procent dochodu narodowego USA. Dzięki
silnemu subsydiowaniu eksportu udział Chin
handlu światowym wynosi około 10 procent.
Rezerwa walutowa powoduje, że Chiny są
traktowane jako mocarstwo, choć na wojsko nie
wydają dużo. Źródła tych wielkich oszczędności są dwa: po pierwsze wielkie inwestycje w
kraju, a po drugie finansowanie nadwyżki handlowej. Wielkie inwestycje powodują transfer

Uczestnicy seminarium Klastra INNOWATOR

podniesione zostało oprocentowanie, wielu kredytobiorców przestało płacić. Bank Centralny
USA prowadził politykę łatwego pieniądza zbyt
długo. Kredyty hipoteczne osiągnęły około 100
procent wartości PKB, gdy w Polsce to było
około 10 procent PKB.

O dotacjach unijnych

Do dotowanych projektów należy wnieść
wkład własny, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego są ograniczenia. Idea,
żeby przesunąć część środków do firm jest
sensowna, ale nie do przeprowadzenia. Panują
dość sztywne regulacje, Unia Europejska będzie
nadal chciała inwestować w projekty infrastrukturalne. Jeśli pojawią się problemy z absorpcją
unijnego wsparcia przez sektor publiczny,
oznaczać to będzie duże koszty polityczne dla

Biuletyn Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

zaawansowanej technologii z zagranicy, a w
rezultacie wysokie tempo wzrostu. Z czasem
jednak efektywność inwestycji będzie maleć.
W miarę jak Chiny będą zmniejszać swój
dystans technologiczny do czołowych państw
świata, stopnieją możliwości szybkiego wzrostu
wydajności pracy.
Na rynkach finansowych ani Chiny ani Indie
nie odgrywają dziś wielkiej roli. Jeśli jednak
chińskie PKB na głowę dojdzie za 30 – 40 lat do
poziomu 50 procent amerykańskiego, to będzie
2 razy większe niż w USA i wtedy Chiny staną
się mocarstwem także na rynku finansowym.
W USA, Japonii i Europie powstaje 95 procent patentów międzynarodowych. – W ciągu
najbliższych 20 – 30 lat dominacja tych potęg
pozostanie niezagrożona – uważa prof. Stanisław
Gomułka.
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XV edycja programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”

Wśród uczestników ubiegłorocznej gali byli przedstawiciele firm zrzeszonych w SIPH: Wodociągów Kieleckich, PKS w Ostrowcu Św. oraz ZGM „Zębiec”
W dobie współczesnej gospodarki rynkowej
oraz ogromnej konkurencji, coraz trudniej
utrzymać przedsiębiorstwom wyrobiona już
markę. Firmy mogą zapewnić sobie przewagę
konkurencyjną nie tylko poprzez atrakcyjność
technologiczną, cenową czy organizacyjną, ale
również uczestnicząc w prestiżowych programach, konkursach czy inicjatywach gospodarczych. Na rynku jest kilka projektów, które są
szeroko rozpoznawalne przez przedsiębiorców.
Jedną z takich inicjatyw jest Program Promocji
Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo
Fair Play”. Ten program to nie tylko 15-letnia
już tradycja, ale także zaufanie uczestników i
laureatów, doświadczenie organizatorów oraz
coraz szerzej rozpoznawalna i ceniona marka.

Gala Finałowa

Zwieńczeniem każdej edycji programu jest
Gala Finałowa. W ubiegłym roku, wzorem lat
poprzednich, uroczystość odbyła się w Sali
Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Galę XIV edycji poprowadził Jarosław Gugała, a gratulacje i życzenia Laureatom składali:
Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu,
Prof. Jerzy Regulski – Doradca Prezydenta RP,
Adam Szejnfeld – Przewodniczący Sejmowej
Komisji Skarbu Państwa, Andrzej Arendarski
- Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Mieczysław Bak - Przewodniczący Ogólnopolskiej
Komisji Programu i Prezes Instytutu Badan nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
Uwieńczeniem rozdania nagród był koncert
artystów Teatru ROMA.
Specjalny list gratulacyjny do laureatów
XIV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair
Play” wystosował Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej – Bronisław Komorowski.
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Patronaty medialne

Organizatorzy programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” dużą wagę przykładają do
działań promocyjnych. O ich sile świadczą
liczne patronaty medialne nad każda z edycji
programu.
Tylko podczas ubiegłorocznej XIV edycji
programu współpracowali z 20 redakcjami na
poziomie ogólnopolskim oraz regionalnym.
Wśród nich znalazły się między innymi: Radio PiN, Dziennik Gazeta Prawna, tygodnik
Przegląd, magazyn CRnavigator oraz portal
CSRinfo czy też regionalne oddziały Telewizji Polskiej. Patronat nad ubiegłoroczna
XIV edycja objęło także blisko 60 redakcji
branżowych.

Media o laureatach

Dzięki całorocznej współpracy z mediami
oraz parokrotnemu przekazywaniu informacji
do ponad 1200 redakcji prasowych, radiowych i
telewizyjnych z całej Polski, tylko w 2011 roku
ukazało się blisko 300 materiałów prasowych
na temat programu i jego laureatów oraz wyemitowano kilkadziesiąt materiałów radiowych
i telewizyjnych.
Informacje o programie „Przedsiębiorstwo
Fair Play” ukazywały się wielokrotnie w
najbardziej prestiżowych tytułach ogólnopolskich: w Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie
Wyborczej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu.
Materiały emitowano także w większości
wiodących gazet o zasięgu wojewódzkim,
a także w rozgłośniach radiowych, m.in. w
Polskim Radiu (w zasięgu ogólnopolskim oraz
lokalnych oddziałach), w Telewizji Polskiej
(pasmo ogólnopolskie oraz lokalne oddziały)
oraz w Telewizji Biznes.

Reklamy i dodatki reklamowe

Od wielu już lat, w dniu Gali Finałowej,
ukazuje się w jednym z dzienników ogólnopolskich dodatek zawierający listę laureatów
danej edycji. Również w 2011 roku, w dniu
Gali Finałowej, 2 grudnia, opublikowana została w Dzienniku Gazecie Prawnej pełna listę
laureatów XIV edycji programu.
W 2011 roku ponadto ukazało się ponad
50 reklam i banerów zarówno w prasie jak i
na portalach internetowych, większość z nich
zachęcała do zapoznania się z listą uczestników
i laureatów trwającej edycji programu.

Biuletyn

Co roku laureaci programu są także rekomendowani szerokiemu gronu odbiorców poprzez
Biuletyn, który ukazuje się dwukrotnie dla
danej edycji programu. Pierwszy z nich jest
kolportowany na Gali Finałowej z udziałem ok.
1500 gości (przedsiębiorców, samorządowców,
polityków, przedstawicieli Izb Gospodarczych
oraz mediów) oraz rozprowadzany w regionalnych i branżowych instytucjach i stowarzyszeniach skupiających przedsiębiorców,
wśród władz samorządowych i rządowych oraz
mediów. Drugi jest wydawany po Gali Finałowej i kolportowany wśród przedsiębiorców,
samorządowców oraz mediów.
W tym roku organizatorzy planują również
wiele kolejnych inicjatyw promujących program, jego uczestników oraz laureatów.
Organizatorzy zapraszają do udziału w
nowej edycji programu – „Przedsiębiorstwo
Fair Play” 2012. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz dodatkowe informacje znajdą
Państwo na stronie www.fairplay.pl

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Aktualności

Stanisław Szczepaniak z najwyższym
odznaczeniem dla wynalazcy
Prezes kieleckiej spółki Inwex Stanisław Szczepaniak otrzymał Wielki
Order Oficerski Zasług dla Wynalazczości, nadany przez Najwyższą
Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii. To najważniejsze odznaczenie
w świecie wynalazców.
Uroczystość odbyła się 19 stycznia 2012 r. w
siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej, podczas
wspólnego posiedzenia Senatu i Konwentu
uczelni oraz Rady Miasta Kielce. Stanisława
Szczepaniaka uhonorowano za ogromny wkład
w rozwój polskiej myśli technicznej.
Laudację na temat dorobku kieleckiego
wynalazcy wygłosiła Danuta Kieljan przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a
Wielki Order Oficerski Zasług dla Wynalazczości wręczył dr Michał Szot prezes Stowarzyszenia. Szef Inweksu otrzymał bukiet 13 róż,
symbolizujących liczbę uzyskanych w 2011
roku patentów.
– Jestem dumny i zaszczycony, że w tak
szacownym gronie mogłem być uhonorowany
najwyższym światowym odznaczeniem w
dziedzinie wynalazczości. Będzie to dla mnie
inspiracja do dalszej pracy na rzecz innowacji
– powiedział Stanisław Szczepaniak. Podkreślił,
iż w laboratorium zajmuje się przede wszystkim suplementami diety i w tej dziedzinie ma
kolejne osiągnięcia, które wkrótce zamienione
zostaną na patenty.
Prezesowi Inweksu gratulacje składali m.in.
prezydent Kielc Wojciech Lubawski, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki,
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego
Grzegorz Świercz oraz rektor Politechniki prof.
Stanisław Adamczak.
Droga do uzyskania najwyższego odznaczenia była długa. Na Światowych Targach

Stanisław Szczepaniak z orderem i dyplomem
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technik w Brukseli trzeba zdobyć 5 złotych
medali za patenty, żeby otrzymać Krzyż Kawalerski. Następnych 5 złotych medali i karencji 5
lat potrzeba do zdobycia Krzyża Oficerskiego.
Kolejny etap – do Krzyża Komandorskiego – to
następne 5 złotych medali zdobytych w Brukseli i 5 lat przerwy. Na „Komandora” Stanisław
Szczepaniak zasłużył w 2000 roku. Nadal systematycznie uczestniczył w targach w Brukseli,
za każdym razem zdobywając złote medale. I w
ubiegłym roku Najwyższa Komisja Odznaczeń
Królestwa Belgii przyznała mu Wielki Order
Oficerski Zasług dla Wynalazczości.
Panie Stanisławie, serdecznie gratulujemy!

Stanisław Szczepaniak, z wykształcenia chemik, jest autorem lub głównym twórcą ponad
130 opatentowanych wynalazków i ponad 450 projektów racjonalizatorskich z dziedziny chemii.
Finansuje i wdraża do produkcji wszystkie opracowane i zgłoszone do Urzędu Patentowego
RP rozwiązania. To wysokiej jakości, innowacyjne technologicznie i ekologiczne preparaty
dla przemysłu: metalowego, górniczego, hutniczego, motoryzacyjnego, budowlanego i petrochemicznego. Od ponad 20 lat kieruje Jednostką Innowacyjno-Wdrożeniową Inwex Kielce. To
rzadki przykład owocnego połączenia intensywnej działalności twórczej w dziedzinie techniki
z prowadzeniem biznesu.
Za swoje opracowania zdobył wiele nagród i medali na światowych wystawach wynalazków
m.in.: w Brukseli, Bukareszcie, Budapeszcie, Gdańsku, Gdyni, Norymberdze, Genewie, Pittsburgu, Pekinie, Moskwie, Szanghaju, Seulu, Warszawie, Tajpej, Kuala Lumpur i Zagrzebiu.
Czterokorotnie był laureatem nagrody za innowacje NOVATOR, przynawanej przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Jest jednym z najaktywniejszych członków Izby,
zasiada w jej Radzie Głównej. Pełni także funkcję prezesa Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Województwie Świętokrzyskim.

Biuletyn Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Poprzednie odznaczenia z Belgii
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NOVATOR 2010

INTESTER na ścieżce rozwoju
Minione trzy lata działalności spółki
INTESTER obfitowały w ważne wydarzenia. Zmieniła nazwę, zyskała
udziałowca, wybudowała nowa
siedzibę i rozwinęła ofertę.
Firma powstała w 1997 r. na bazie Zakładu
Automatyki, Informatyki i Telekomunikacji
Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki
„SIARKOPOL” S.A. w Grzybowie pod
nazwą INTELSTER Sp. z o.o.. Początkowo
świadczyła usługi automatyzacji procesów
przemysłowych i telekomunikacji dla głównego
udziałowca – KiZChS „Siarkopol”. W ciągu
14 lat funkcjonowania zmieniła się struktura
właścicielska oraz nazwa spółki na INTESTER Sp. z o.o. Znaczne wzbogacenie oferty
spowodowało wzrost zatrudnienia z 50 do 135
pracowników. Od początku istnienia firma jest
aktywnym członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.
Od 2009 r. INTESTER Sp. z o.o. wchodzi
w skład grupy kapitałowej Control Process
S.A. – Dzięki pozyskaniu nowego udziałowca
mogliśmy zainwestować w nowy obiekt, a w
efekcie zdywersyfikować produkcję i usługi.
W hali wybudowanej za ponad 6 milionów
złotych produkowane są rozdzielnie i szafy
sterownicze. Mieści się tu również siedziba
spółki z biurami, pracownią projektową i zapleczem socjalnym – informuje prezes Zarządu
Wiesław Grudzień.

Jakość i innowacje

Za tę inwestycję INTESTER Sp. z o.o.
została wyróżniona w ubiegłym roku nagrodą

Nowa siedziba z halą produkcyjną z 2010 r.
NOVATOR 2010. To motywacja do poszukiwań
nowych produktów. Ponadto spółka otrzymała
Nagrodę Najwyższej Jakości QI w kategorii
usługi w konkursie organizowanym przez Quality International pod patronatem Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum
ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dla klientów potwierdzeniem wysokich
standardów było wdrożenie w 2004 r. systemu
zarządzania jakością ISO 9001-2000 /90012008. To daje pewność, że świadczona usługa
podlega określonym procedurom, a efektem
jest dobry jakościowo. Wdrożenie produkcji

szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych
w oparciu o najwyższe światowe standardy
wymagało wprowadzenie adekwatnych do tego
poziomu procedur i instrukcji i tym samym
doskonalenie wdrożonego systemu.
Mocnym atutem spółki są pracownicy o
wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Ich profesjonalizm, skuteczność i
zaangażowanie sprawiają, że jakość świadczonych usług jest na wysokim poziomie.
Unikalna kadra specjalistów oraz baza warsztatowa, laboratoryjna i projektowa stanowią
gwarancję profesjonalnego wykonania usług
i wyrobów.

OFERTA INTESTER Sp. z o.o.:
Projekty techniczne: instalacje elektrycznych i automatyka przemysłowa.
Usługi: automatyzacja procesów
przemysłowych, montaż systemów
automatyki, programowanie PLC,
PACS, DCS, wizualizacje procesów
przemysłowych, wykonawstwo instalacji
elektrycznych, sieci teleinformatyczne,
systemy CCTV, SSWIN, KD, budowa
i modernizacja kotłowni olejowych i
gazowych.
Produkcja: szafy sterownicze, rozdzielnice elektryczne NN i Sn.

Prezes Wiesław Grudzień z dyplomem i statuetką NOVATORA 2010
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Serwis: remonty, konserwacje oraz
utrzymanie ruchu w branży mechanicznej, automatyki przemysłowej i elektroenergetyki.

Przedsiębiorczość świętokrzyska

NOVATOR 2010

Coraz bogatsza oferta

Główny profil działalności firmy INTESTER
stanowią kompleksowe usługi w branży automatyki przemysłowej, instalacji elektrycznych,
teleinformatycznych oraz konserwacje, remonty i modernizacje linii produkcyjnych.
W dobie powszechnej automatyzacji procesów produkcyjnych stawia się coraz większe
wymagania systemom wizualizacji zdalnego
sterowania, monitorowaniu zdarzeń oraz
analizie i prezentacji danych procesowych.
Informacje uzyskane z tego systemu odgrywają
ważną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Oferta spółki wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom dzięki realizacji zadań z wykorzystaniem systemów iFIX, InTouch, Cimplicity,
WinCC. Gwarancją profesjonalnego wykonania
nowoczesnego systemu wizualizacji jest doświadczenie programistów poparte wieloma
wdrożeniami.
Produkcja rozdzielni elektrycznych i szaf
sterowniczych wymaga obróbki szyn miedzianych oraz innych elementów montażowych.
INTESTER posiada świetnie wyposażony
warsztat mechaniczny, w którym specjaliści
dokonują precyzyjnej obróbki przy pomocy najnowszych urządzeń sterowanych komputerowo.
Zaawansowane technologicznie urządzenia
pomiarowe i testowe umożliwiają monitorowanie warunków termicznych, panujących w
rozdzielnicach.
INTESTER Sp. z o.o. wykonuje modernizacje, montaż oraz rozruch urządzeń kotłowni
gazowych, olejowych oraz węzłów cieplnych.
INTESTER Sp. z o.o.
Dobrów 8A
28-142 Tuczępy
www.intester.pl

Oferuje pełną automatyzację obiektów w
oparciu o sprawdzoną technologię, najnowsze
systemy sterowania i wizualizacji.
Budowane przez firmę infrastruktury kablowe i radiowe charakteryzują się doskonałymi
parametrami jakościowymi, elastycznością
oraz łatwością rozbudowy. Wykonanie usługi
rozpoczyna się od identyfikacji potrzeb, wizji
lokalnej a następnie przygotowania projektu
przy stałym kontakcie z klientem. Taki sposób
realizacji gwarantuje uniknięcie niespodzianek i uzyskanie efektów oczekiwanych przez
klienta.

Zadowoleni klienci

– Działając w ramach grupy kapitałowej
Control Process S.A. wykonaliśmy montaż
i uruchomienie systemów elektrycznych i
automatyki dla zadania „Podwyższenie sprawności wytwarzania energii w EC Mielec przy
zastosowaniu kogeneracji gazowej”. Nasz praca
została bardzo dobrze oceniona przez inwestora
– podkreśla prezes Wiesław Grudzień.
W oparciu o długoletnie umowy ramowe
firma świadczy usługi dla Kopalń i Zakładów
Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w
Grzybowie, Pilkington Automotive Poland w
Sandomierzu, Control Process S.A. w Krakowie
oraz dla wielu innych firm.
Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie
w najbliższym czasie pozycji czołowego producenta rozdzielni niskiego i średniego napięcia
oraz szaf sterowniczych automatyki. W 2012 r.,
po uzyskaniu licencji, Intester rozpocznie produkcję rozdzielni wysuwnych. Planuje rozwinięcie outsourcingu oferując najwyższą jakość
i innowacyjne rozwiązania. Zamierza również
nawiązać współpracę z firmami zagranicznymi
oraz wytwarzać na eksport.

NOVATOR 2010
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w
Kielcach po raz piąty wyróżniła przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego za ich
działania innowacyjne. Wręczenie statuetek
NOVATOR 2010 odbyło się podczas uroczystej
gali 13 maja 2011 r. na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury.
Patronat nad konkursem sprawowali: Prezes
Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby
Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski oraz
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Sponsorzy: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii oraz Ośrodek Enterprise Europe
Network przy SIPH.
Laureaci:
Innowacyjna inwestycja w produkcji
Przedsiębiorstwa duże
· Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” S.A. w
Zębcu, projekt: „Innowacyjne zastosowanie
bentonitów w ochronie środowiska”
Przedsiębiorstwa średnie
· Valdi Ceramica Sp. z o.o. Stąporków, projekt:
„Budowa zakładu produkcji płytek ceramicznych opartej o innowacyjną technologię
„Continua”
Przedsiębiorstwa małe
· DELFIN Sp. z o.o. Kielce, projekt: „Poprzez
innowacyjną technologię do nowych produktów w firmie DELFIN Sp. z o.o.”
Innowacyjna inwestycja w usługach
Przedsiębiorstwa duże
· Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART
Sp. z o.o. Kielce, projekt: „Zakup sprzętu laboratoryjnego w celu rozwoju prac B+R w
przedsiębiorstwie PRI „FART” Sp. z o.o.”
Przedsiębiorstwa średnie
· Intester Sp. z o.o. w Dobrowie, projekt:
„Produkcja szaf sterowniczych i rozdzielnic
elektrycznych”
Przedsiębiorstwa małe
· Zakład Kamieniarski „PRZYWAŁA” Chęciny,
projekt:„Zakup i uruchomienie wysoce innowacyjnej i ekologicznej linii produkcyjnej”
Współpraca nauka – przemysł
· Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,
projekt: „Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni drogowych z asfaltem
spienionym”
Lider innowacyjności:
· Prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski

Urządzenia oferowane przez Intester Sp. z o.o.

Biuletyn Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Animator gospodarki:
· Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
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Warto wiedzieć

Dokumentacja ochrony danych osobowych
w firmie – obowiązek ustawowy
Obowiązek prowadzenia dokumentacji, o której będzie mowa w niniejszym artykule, spoczywa właściwie
na każdym przedsiębiorstwie. Jeśli
w toku prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej przedsiębiorca sprzedaje towary bądź
usługi osobom fizycznym (klientom
indywidualnym) czy też zatrudnia
pracowników, staje się administratorem danych osobowych.
Nawet jeżeli jest zwolniony z obowiązku rejestrowania posiadanych przez siebie
zbiorów danych osobowych do GIODO,
powinien prowadzić dokumentację. Przepisy
prawne nie przewidują od tej zasady żadnych
wyjątków.
Jeśli zapytać pracownika przedsiębiorstwa
o pierwsze skojarzenia związane z ochroną
danych osobowych, najczęściej można usłyszeć następujące odpowiedzi: „wygaszacze
ekranów komputerowych”, „zmieniające się
hasła w systemach informatycznych”, „metalowe szafy zamykane na klucz”.
To oczywiście prawda. Jednak z perspektywy administratora danych osobowych
(przedsiębiorstwa) zagadnienia związane z
ochroną tych danych należy rozpatrywać ze
znacznie szerszej perspektywy.
Ideą przyświecającą twórcom ustawy o
ochronie danych osobowych było to, aby
każdy administrator tych danych wdrożył
w swojej organizacji system ich ochrony
zapewniający legalne i bezpieczne ich przetwarzanie.

Cztery filary systemu

Mówi się, że nie ma barier ani zapór
niemożliwych do sforsowania – to prawda,
natomiast spełnienie ustawowego obowiązku
i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zapewnia każdemu administratorowi
bezpieczeństwo prawne. Dzięki temu nie naraża się on na zarzuty Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, ani na ewentualne powództwa cywilnoprawne ze strony
klientów czy też własnych pracowników.
Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu
danych osobowych często porównują system,
o którym mowa w ustawie, do bariery ochronnej opartej na 4 filarach. Poniższy schemat
obrazuje, na czym powinien polegać sprawnie
funkcjonujący system ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie:
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Pierwszym elementem systemu jest zadbanie o legalność procesów przetwarzania danych osobowych. Ustawa zasadniczo zabrania
ich przetwarzania, jednak przewiduje wiele
wyjątków od tej reguły (np. zgoda osoby
udostępniającej swoje dane osobowe). Chodzi
o to, żeby przetwarzanie przez przedsiębiorstwo danych osobowych np. klientów odbywało się w oparciu o jedną z tzw. przesłanek
legalności ich przetwarzania (art. 23 Ustawy
o ochronie danych osobowych). Nielegalne
przetwarzanie danych osobowych stanowi
przestępstwo w myśl tej ustawy.
Drugi element systemu to obowiązek
informacyjny. Jest on szczególnie istotny,
ponieważ świadomość prawna na temat
ochrony danych osobowych wciąż jest
względnie niska wśród społeczeństwa. Mając to na uwadze, ustawodawca postanowił
niejako wymusić na każdym przedsiębiorcy
obowiązek informacyjny. Polega on m.in. na
poinformowaniu osoby, od której dane są
zbierane, o tym, kto jest ich administratorem oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych w celach
marketingowych lub wobec przekazywania
jej danych osobowych innemu administratorowi danych .
Trzeci element to obowiązek dokonania
zgłoszeń rejestracyjnych do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych za
pomocą specjalnego wniosku, dostępnego
między innymi w serwisie internetowym
GIODO.
Czwarty i najistotniejszy z perspektywy
niniejszego artykułu element systemu to
obowiązek zabezpieczenia przetwarzanych

danych osobowych. Zabezpieczenia dzielą
się na fizyczne oraz organizacyjne. Praktyka
pokazuje, że większość uchybień stwierdzanych przez GIODO w trakcie kontroli
dotyczy niedociągnięć w zabezpieczeniach
organizacyjnych. Co się składa na obowiązek zabezpieczenia danych osobowych od
strony organizacyjnej? Przede wszystkim
dokumentacja z zakresu ochrony danych
osobowych, a więc: informacja o polityce
bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania
systemem informatycznym, upoważnienia
dla pracowników, ewidencja upoważnień,
umowy powierzenia.
Sama Ustawa o ochronie danych osobowych nie przekazuje szczegółów dotyczących
tego, co powinna zawierać dokumentacja.
Znacznie więcej konkretnych informacji
można znaleźć w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (zwane dalej
rozporządzeniem).

Polityka bezpieczeństwa

Zgodnie z § 3 i § 4 rozporządzenia administrator danych jest obowiązany do opracowania w formie pisemnej i realizowania
tzw. polityki bezpieczeństwa. Pojęcie to
należy rozumieć jako zestaw praw, reguł
i praktycznych doświadczeń dotyczących
sposobu zarządzania danymi osobowymi,
ich ochrony i dystrybucji wewnątrz okre-
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ślonej organizacji. Tu należy podkreślić, że
polityka bezpieczeństwa powinna odnosić
się w sposób wyczerpujący do problemu
zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych zarówno tradycyjnie, jak i w
systemach informatycznych. Jej celem jest
wskazanie działań, jakie należy wykonać
oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie
zabezpieczyć dane osobowe.

Instrukcja zarządzania
systemem informatycznym

Od administratorów danych przetwarzających dane w systemach informatycznych
wymagane jest opracowanie instrukcji
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z § 5 rozporządzenia instrukcja ta
powinna zawierać w szczególności:
a) procedury nadawania i rejestrowania
uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz wskazanie osoby
odpowiedzialnej za te czynności;
b) opis stosowanych metod i środków
uwierzytelnienia,
c) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i
zakończenia pracy w systemie przeznaczone
dla jego użytkowników;
d) procedury tworzenia kopii zapasowych
zbiorów danych oraz programów i narzędzi
programowych służących do ich przetwarzania;
e) opis sposobu, miejsca i okresu przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz ich
kopii zapasowych;
f) opis sposobu zabezpieczania systemów
informatycznych przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie
nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;
g) opis sposobu realizacji wymogów stawianych systemom informatycznym;
h) procedury wykonywania przeglądów i
konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

Upoważnienia
dla pracowników

Wymaga się, aby dokumentacja zawierała reguły nadawania upoważnień do
przetwarzania danych osobowych. Każdy
pracownik przetwarzający dane osobowe
powinien otrzymać stosowne upoważnienie.
Preferowana jest forma pisemna. Na przykład
pracownicy działów kadr powinni otrzymać
upoważnienie do przetwarzania danych innych pracowników od osoby uprawnionej do
reprezentacji spółki.
W formie pisemnej należy również sporządzić ewidencję upoważnień (z podpisem lub
pieczątką) zawierającą poniższe informacje:
a) imię i nazwisko osoby upoważnionej,
b) datę nadania i ustania upoważnienia,

c) zakres upoważnienia do przetwarzania
danych oraz
d) identyfikator, w przypadku gdy dane są
przetwarzane w systemie informatycznym.
Dodatkowo osoby upoważnione do dostępu
do danych osobowych powinny być zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Umowy powierzenia
przetwarzania
danych osobowych

Administrator danych może powierzyć
przetwarzanie danych osobowych innemu
podmiotowi zewnętrznemu w drodze umowy.
Pozwala ona administratorowi danych na skorzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych musi:
a) być sporządzona w formie pisemnej,
b) określać zakres powierzonych danych
oraz cel ich powierzenia do przetwarzania,
c) regulować wynagrodzenie, kary umowne
i czas trwania powierzenia,
d) zawierać zobowiązanie do wdrożenia
środków zabezpieczających,
e) przewidywać dopuszczenie do udziału
w kontroli GIODO.

Praktyczne wskazówki
dotyczące przygotowania
dokumentacji

W praktyce przygotowanie spełniającej
te warunki dokumentacji nie jest zadaniem
prostym. Po pierwsze należy pamiętać,
że właściwie sporządzona dokumentacja
powinna w pełni odzwierciedlać strukturę
organizacyjną przedsiębiorstwa. Zupełnie
inaczej będzie wyglądać dokumentacja
przetwarzania danych osobowych w dużej
korporacji (np. w banku), a inaczej – przygotowywana dla niewielkiej spółki zajmującej się sprzedażą usług na rzecz innych
przedsiębiorstw.
Istotne jest, że rozporządzenie wyznacza
tylko ogólne ramy informacji, jakie powinny
zostać zawarte w dokumentacji. Od przedsiębiorcy zależy, czy stworzy dokument
bardzo restrykcyjny, czy względnie liberalny.
W przypadku przetwarzania ograniczonej
liczby danych osobowych oraz względnie
niewielkiego ryzyka ich wycieku wystarczy,
że procedury będą spełniały wyłącznie wytyczne rozporządzenia.
Jeśli w firmie przetwarza się szeroki zakres
danych osobowych bądź dane wrażliwe (art.
27 ustawy) klientów, należy znaleźć obszary
największego ryzyka i zabezpieczyć je dodatkowymi procedurami (np. specjalne szkolenie
dla pracowników, zabezpieczenie pomieszczeń, w którym znajdują się dane, specjalnym
systemem kontroli dostępu itp.).
Należy przy tym pamiętać, aby dokumentacja nie zawierała fikcyjnych procedur czy
reguł, ale odpowiadała rzeczywistości. Cała
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sztuka polega na tym, aby przygotowana dokumentacja zawierała takie zapisy, które będą
wystarczająco proste do wyegzekwowania i
zarazem wystarczająco złożone, aby spełniać
swoją funkcję zabezpieczającą.
Niezwykle istotne jest również stworzenie
„struktury odpowiedzialności” za przetwarzane dane osobowe. Wymogiem samej ustawy
jest wyznaczenie osoby pełniącej funkcję
administratora bezpieczeństwa informacji
(ABI). W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego struktury organizacyjnej
możemy wyznaczyć dwóch lub więcej ABI
bądź np. osoby zarządzające poszczególnymi
zbiorami danych osobowych. W szczególności wyznaczenie dwóch ABI może być
zasadne, jeśli przedsiębiorstwo ma 2 oddziały
w różnych częściach kraju.
Oprócz nadzoru nad wdrożoną dokumentacją do obowiązków ABI powinno też
należeć opracowanie specjalnego systemu
szkoleń dla pracowników przetwarzających
dane osobowe. Szkolenia takie mogą być
prowadzone bądź w formie klasycznej, bądź
w formie coraz bardziej ostatnio popularnego
e-learningu.
Niezależnie od wybranego sposobu, taki
system powinien zostać szczegółowo opisany
w dokumentacji. Moment, w którym przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że nie wdrożył
dokumentacji z zakresu ochrony danych
osobowych, jest dla niego szansą na lepsze
przygotowanie własnego przedsiębiorstwa
na nieprzewidziane okoliczności.
Samo przygotowywanie dokumentacji to
doskonały moment na to, aby zastanowić się
nad obiegiem informacji (w szczególności
danych osobowych) w przedsiębiorstwie.
Czy tajemnica wynagrodzenia pracowników jest prawidłowo chroniona? Czy w
intranecie nie udostępnia się prywatnych
danych pracowników bez ich zgody? Czy
pracownicy nie wynoszą na zewnątrz danych
osobowych klientów i czy są świadomi odpowiedzialności karnej związanej z nielegalnym
udostępnieniem danych osobowych? Czy
zużyte nośniki informacji są w prawidłowy
sposób utylizowane? Czy każdy pracownik
zdaje sobie sprawę z konieczności niszczenia
dokumentów zawierających dane osobowe za
pomocą niszczarek do dokumentów?
Wdrażając dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, przedsiębiorca spełnia
ustawowy obowiązek oraz zapewnia firmie
bezpieczeństwo prawne. Sam proces tworzenia procedur stwarza również szansę na
poprawienie kontaktu z pracownikami oraz
klientami.
Przemysław Zegarek
Ekspert Ośrodka Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
Prawnik i administrator
bezpieczeństwa informacji
Właściciel Kancelarii Prawniczej Lex Artist
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Gospodarka w 2011 roku

Krótko

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w
2011 r., polska gospodarka rozwijała się w dość
wysokim, stabilnym tempie, wykazując znaczną
odporność na niekorzystne uwarunkowania w
gospodarce światowej i europejskiej. Sytuacja
na rynku pracy pozostawała nadal trudna, mimo
niewielkiego wzrostu liczby pracujących w
gospodarce narodowej. Większe niż w 2010 r.
było nasilenie zjawisk o charakterze inflacyjnym,
zarówno w obszarze cen producentów, jak i cen
towarów i usług konsumpcyjnych.
Według wstępnego szacunku, produkt krajowy
brutto w 2011 r. zwiększył się realnie o 4,3%
(wobec wzrostu o 3,9% w 2010 r.). Popyt krajowy
wzrósł o 3,8% w skali roku. Spożycie ogółem było
wyższe niż w 2010 r. o 2,1%, w tym indywidualne o 3,1%, a akumulacja brutto zwiększyła się o
10,3%. Po niewielkim spadku w 2009 i 2010 r.
znacznie wzrosły nakłady brutto na środki trwałe
(o 8,7%). Wstępnie ocenia się, że eksport netto miał
dodatni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego.
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej
zwiększyła się o 4,0% w skali roku. Najwyższy
wzrost notowano w budownictwie (o 11,8%).
W przemyśle wartość dodana brutto zwiększyła
się o 6,3%, natomiast w transporcie i gospodarce
magazynowej oraz handlu; naprawach pojazdów
samochodowych o odpowiednio 5,1% i 4,6%. W
pozostałych obszarach dynamika była znacznie
wolniejsza.
W okresie trzech kwartałów 2011 r. badane firmy
uzyskały lepsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Wzrosła w skali roku aktywność inwestorów
zagranicznych. Poprawiły się wyniki finansowe
banków, natomiast trudniejsza niż przed rokiem
była sytuacja finansowa towarzystw ubezpieczeniowych. Deficyt budżetu państwa był niższy niż
przed rokiem i mniejszy od kwoty zakładanej w
ustawie budżetowej.
Pozytywne tendencje obserwowane w sferze
realnej wpłynęły na niewielki wzrost (według
wstępnych szacunków) liczby pracujących w
gospodarce narodowej. Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym
zwiększyło się o 3,2%, ale w kolejnych kwartałach obserwowano osłabienie tendencji wzrostowej. Przy niższej niż przed rokiem liczbie osób
rejestrujących się oraz znacznym spadku liczby
skreśleń z ewidencji, liczba osób bezrobotnych
w grudniu 2011 r. nieznacznie wzrosła w skali
roku. W rezultacie stopa bezrobocia była wyższa
niż przed miesiącem i rokiem (odpowiednio o 0,4
pkt proc. i o 0,1 pkt proc.) i ukształtowała się na
poziomie 12,5%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły
szybciej niż w 2010 r. (5,0% wobec 3,3%), ale
wobec znacznej dynamiki cen towarów i usług
konsumpcyjnych ich siła nabywcza w drugim z
kolei roku tylko nieznacznie przewyższyła poziom
z roku poprzedniego (o 0,9% wobec 0,8% w 2010
r.). Słabsza niż przed rokiem była dynamika real-

• Spółka Kram Polska zainwestuje w Ostrowcu Świętokrzyskim. Firma zakupiła działkę
o powierzchni 2 ha i zamierza wybudować
zakład produkcji opakowań papierowych wraz
z drukarnią flexo.
Na działce o powierzchni 2 ha powstanie
obiekt przemysłowy składający się z hali
produkcyjnej o powierzchni 3 tys. m kw. wraz
z drukarnią, liniami do produkcji kubków i
torebek papierowych. Przewidywana wartość
nakładów inwestycyjnych wyniesie docelowo
10 mln PLN. Inwestor planuje zatrudnić łącznie
do 50 osób.
Firma Kram Polska zajmuje się produkcją
folii barierowych, folii „oddychających” (jedyny producent w tej części Europy), opakowań
papierowych (kubki) oraz maszyn i urządzeń
do ich wytwarzania. Dostarcza swoje produkty
m.in. do dużych i średnich zakładów mięsnych,
zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,
zakładów rybnych, chemicznych, sieci handlowych oraz mniejszych sklepów czy też
piekarni.
W ubiegłym roku przychody Kram Polska
wyniosły 60 mln zł, a zysk ok 3 mln zł netto.
Jako producent folii PVC Firma rozpoczęła
działalność w 1991 roku.
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nych świadczeń społecznych – emerytury i renty
w systemie ubezpieczeń pracowniczych wzrosły o
0,4%, natomiast rolników indywidualnych uległy
obniżeniu (o 1,4%).
Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w 2011
r., według wstępnych szacunków, wzrosła o 7,5%
(wobec 9,0% przed rokiem). W przedsiębiorstwach
o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrost wyniósł 7,7%, w tym największy notowano w przetwórstwie przemysłowym (8,3%). Wśród głównych
grupowań w 2011 r. najszybciej rosła produkcja
dóbr inwestycyjnych (o 10,9%) oraz zaopatrzeniowych (o 10,3%). Ceny producentów w przemyśle
zwiększyły się w skali roku o 7,6% (wobec 2,1%
w 2010 r.), w tym najbardziej w górnictwie i wydobywaniu (o 16,8%). Znaczące przyspieszenie
tempa wzrostu cen wystąpiło w przetwórstwie
przemysłowym, gdzie ceny zwiększyły się o 7,5%
(przed rokiem odpowiednio o 0,8%).
Znacznie wyższy niż w roku poprzednim był
wzrost produkcji budowlano-montażowej ogółem
(ok. 12% wobec 4,6%). W jednostkach o liczbie
pracujących powyżej 9 osób sprzedaż także rosła
szybciej niż w 2010 r. i zwiększyła się o 16,3%.
Wysoką dynamikę produkcji obserwowano w
podmiotach zajmujących się głównie budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi, natomiast
w niewielkim tylko stopniu wzrosła produkcja
w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie
budową budynków. Utrzymał się spadek liczby
mieszkań oddanych do użytkowania, ale jego skala
była mniejsza niż w dwóch poprzednich latach.
Wyższa niż w 2010 r. była natomiast liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia oraz
mieszkań, których budowę rozpoczęto. Ceny produkcji budowlano-montażowej, po nieznacznym
obniżeniu w roku poprzednim, wzrosły w skali
roku o 1,0%.
W okresie styczeń-listopad 2011 r. obroty towarowe handlu zagranicznego rosły nieco szybciej
po stronie eksportu niż importu. Zwiększyła się w
ujęciu rocznym wymiana towarowa ze wszystkimi
grupami krajów, najbardziej – z krajami Europy
Środkowo-Wschodniej. W okresie dziesięciu
miesięcy 2011 r. eksport w cenach stałych wzrósł w
skali roku o 8,0%, a import – o 6,2%. Pogorszeniu
uległy warunki wymiany – wskaźnik terms of trade
w okresie styczeń-październik 2011 r. był niekorzystny i wyniósł 98,1 wobec 99,3 w analogicznym
okresie roku poprzedniego.
W styczniu 2012 r., wśród przedsiębiorców
działających w przetwórstwie przemysłowym oraz
budownictwie odnotowano poprawę negatywnych
prognoz dotyczących portfela zamówień, produkcji
oraz sytuacji finansowej, natomiast niekorzystne
oceny bieżące w tym zakresie uległy pogorszeniu.
Planowane ograniczenie zatrudnienia może mieć
mniejszą skalę niż zapowiadano w grudniu 2011 r.
Przedsiębiorcy w przetwórstwie przemysłowym w
najbliższym okresie oczekują szybszego wzrostu
cen wyrobów przemysłowych.

• W prowadzonej przez Polską Agencję
Informacji i Inwestycji Zagranicznych Bazie
Greenfield znajduje się już 1626 ofert terenów
inwestycyjnych.
Baza Greenfield znajdująca się na portalu
PAIiIZ to miejsce, w którym podmioty publiczne (gminy, powiaty, samorządy województw,
agencje rządowe) mają możliwość bezpłatnego
zamieszczania swoich ofert inwestycyjnych.
PAIiIZ poszukuje terenów o powierzchni powyżej 2 ha z przeznaczeniem w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod
przemysł, produkcję, hale, magazyny.
Obecnie w Bazie Greenfield znajduje się
1626 ofert terenów inwestycyjnych. 314 terenów należy do specjalnych stref ekonomicznych
- najwięcej do wałbrzyskiej SSE (42), legnickiej
(36), łódzkiej (29) i krakowskiej (27).
Największa liczba terenów w Bazie Greenfield znajduje się w województwie dolnośląskim (199), wielkopolskim (161) i zachodniopomorskim (142).
Pod względem powierzchni działek najwięcej
jest ofert do 5 ha (647ofert), a najmniej dużych
terenów powyżej 100 ha (76 ofert). Największa
działka w posiadaniu 1 właściciela (ANR) znajduje się w Kamieniu Pomorskim (województwo
zachodniopomorskie). Teren o powierzchni 600
ha można powiększyć o działki prywatnych
właścicieli nawet do 1000 ha.
Baza Grienfield dostępna jest pod adresem:
www.paiz.gov.pl/greenfields.
(PAIiIZ)
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Plastik z odpadów z rzeźni
W najbliższej przyszłości plastik
może pochodzić z nietypowego źródła - z odpadów z rzeźni. Europejscy
naukowcy rozwijają nowe technologie produkcji biodegradowalnych
tworzyw sztucznych z odpadów
pochodzenia zwierzęcego, bez wykorzystania paliw kopalnych.
Mimo, iż założenia projektu ANIMPOL
brzmią niewiarygodnie, jego powodzenie
nie tylko zredukowałoby naszą zależność od
ropy, ale również powstrzymało degradację
środowiska oraz uplasowało Unię Europejską
w czołówce dynamicznie rozwijającego się
przemysłu produkcji bioplastiku.
Obecnie, większość odpadów z rzeźni i
z zakładów utylizacji zwierząt jest spalana,
co oznacza, że niektóre potencjalnie bardzo
użyteczne substancje chemiczne, ulatniają
się wraz z dymem. Naukowcy pracujący nad
projektem ANIMPOL, chcą przede wszystkim
wykorzystać lipidy złożone i bogate w węgiel
cząsteczki polimerów, znajdujące się w tych
odpadach.
Rocznie, w całej Europie, przemysł rzeźniczy
produkuje pół miliona ton lipidów. Przewod-

niczący projektu ANIMPOL dr Martin Koller
z Uniwersytetu w Graz, w Austrii, podkreśla
fakt, że natura daje nam polimery za darmo.
Dlaczego je więc spalamy?
Wkrótce biotechnologia przemysłowa
znajdzie się w centrum innowacyjnych procesów przemysłowych, chociażby ze względu
na potencjał w zakresie redukcji wysokich
stężeń toksycznych rozpuszczalników, które
są niezbędne w obecnym, konwencjonalnym
pozyskiwaniu bioplastików.
Dr Koller stwierdza, że żyjemy w tzw. „wieku
plastiku”. W ubiegłym roku, bazując na paliwach kopalnych, wyprodukowano globalnie

250 milionów ton plastiku. Ta sytuacja uzależnia tysiące przedsiębiorstw od wahań cen ropy,
prowadzi do szybszego wyczerpania zasobów
naturalnych i powoduje problemy związane z
utylizacją plastiku.
„Wszyscy eksperci są zgodni co do faktu,
iż w przyszłości wzrośnie znaczenie biopolimerów” - mówi dr Koller. „Należy zatem
zadać pytanie czy chcemy je importować spoza
Europy”.
W ostatnich latach naukowcy z Azji i Ameryki Południowej poczynili znaczne postępy w
badaniach nad biopolimerami pozyskiwanymi
z surowców dostępnych na tamtych kontynentach.
Rozpoczęty w styczniu 2010 roku projekt
ANIMPOL polega na ogólnoeuropejskiej
współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi
i partnerami przemysłowymi w siedmiu krajach.
Jednym z jego głównych celów jest stworzenie
zakładu produkcyjnego, który wykorzystując
wspólnie opracowane procesy, będzie wytwarzać bioplastik z odpadów pochodzenia
zwierzęcego. Projekt, który polega również
na zbadaniu, w jaki sposób odpady zwierzęce
mogą być efektywniej wykorzystywane jako
biopaliwo, został częściowo sfinansowany
przez Unię Europejską uzyskując 3 miliony
euro dotacji.

BEZPŁATNE KONSULTACJE
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I PRZYGOTOWYWANIA RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH NA ŚRODOWISKO

Ośrodek
Enterprise Europe Network
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
zapraszają
przedsiębiorców na indywidualne, bezpłatne konsultacje eksperckie w zakresie
przygotowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
Zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu konsultacji
pod nr telefonu 41 368 02 78 lub e-mail: een@siph.com.pl
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Rynki zagraniczne

Oferty kooperacyjne z zagranicy
Prezentujemy wybrane oferty współpracy międzynarodowej. W sprawie
uzyskania danych teleadresowych, złożenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert oraz pozostałych zagranicznych ofert współpracy
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.
1. 20111106001

1. 20111205044
SERBIA
Mała firma, specjalizująca się w tłoczeniu
metalowych części, szuka pośredników w
krajach UE.
2. 20111212004
WŁOCHY
Firma, zajmująca się recyklingiem metali
szlachetnych i podzespołów elektrycznych
poszukuje, kupców i sprzedawców obwodów
elektrycznych, telefonów komórkowych i
baterii.

8. 20111206014
TURCJA
Firma, specjalizująca się w produkcji aluminiowych akcesoriów do mebli, drzwi rozsuwanych, wentylacji, poszukuje nowych rynków
zbytu oraz oferuje usługi podwykonawstwa dla
producentów mebli.
9. 20111214046
GRECJA
Firma specjalizująca się w produktach chemii
budowlanej (farby, produkty izolacyjne itp.)
poszukuje usług pośrednictwa handlowego.
Oferuje podwykonawstwo i outsourcing.

3. 20111207036
RUMUNIA
Producent niestandardowych zbiorników
ciśnieniowych oraz spawanych konstrukcji
stalowych, lider w obróbce stali i innych nowoczesnych stopów, poszukuje pośredników
handlowych, a także chciałby zakupić surowce
do swojej produkcji.

10. 20111215008
CYPR
Firma, specjalizująca się w dystrybucji mebli łazienkowych, ceramicznych akcesoriów
łazienkowych, akcesoriów do kuchni, płytek
podłogowych i ściennych oraz wyposażenia
używanego w hydraulice, centralnym ogrzewaniu i klimatyzacji, oferuje usługi pośrednika.

4. 20111207011
PORTUGALIA
Firma, specjalizująca się w produkcji
kompletnych linii do pakowania owoców
i warzyw o pojemności 30t do p / h; palet,
pralek, suszarek, opolerowań i palet wypełniających; podnośników platformowych wg
własnego wyboru, nośników rolkowych; a
także innych produktów w zakresie owoców i warzyw, poszukuje pośrednictwa
handlowego.

11. 20111213008
TURCJA
Firma, produkująca i sprzedająca perlit,
termoizolującą gładź szpachlową oraz zaprawę
budowlaną, a także budująca zakłady produkujące perlit oraz gładź szpachlową, poszukuje
pośredników handlowych oraz oferuje usługi
podwykonawstwa.

5. 20111215001
TURCJA
Firma, specjalizująca się w produkcji ubrań
dla kobiet, mężczyzn i dzieci, poszukuje dystrybutorów w krajach europejskich.
6. 20111214047
HISZPANIA
Palarnia kawy poszukuje usług pośrednictwa
handlowego (importerów lub dystrybutorów)
w Europie.
7. 20111215055
TURCJA
Firma, specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje usług pośrednictwa i franczyzy.
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12. 20111130042
CHORWACJA
Firma, specjalizująca się w budowie i montażu drewnianych domów, poszukuje partnerów
handlowych i produkcyjnych.
13. 20111227029
SERBIA
Firma, specjalizująca się w przetwórstwie
drewna, poszukuje partnerów zainteresowanych
zakupem części przedsiębiorstwa.
14. 20111129028
CHORWACJA
Największy chorwacki producent wysokiej
jakości bawełnianych materiałów adamaszkowych, przeznaczonych na obrusy i pościel,
poszukuje partnerów handlowych i do joint
venture. Firma oferuje usługi transportowe i
współpracę franczyzową.

15. 20111220038
FRANCJA
Firma z sektora MSP poszukuje producenta
toreb, które umieszcza się na dwukołowych wózkach i używa do zakupów w supermarketach.
Pojemność toreb powinna wynosić od 30 do 40
litrów. Wymagania: przystępna cena, duży wybór
kolorów. Dodatkowo torby powinny być wykonane z wodoodpornego materiału. Wielkość
miesięcznych zleceń będzie zaczynała się od 100
sztuk, następnie zwiększana będzie do 1000.
16. 20111211007
CHORWACJA
Wiodąca chorwacka firma odzieżowa poszukuje partnerów handlowych.
17. 20111207002
TURCJA
Producent maszyn dziewiarskich, linii przesyłowych do lycry, przędzy itp., poszukuje
dystrybutorów w krajach Europy.
18. 20111216022
NIEMCY
Firma, specjalizująca się w konsultingu IT,
zarządzaniem danymi, jakością danych oraz
analityką biznesową poszukuje partnerów w
krajach UE i na całym świecie poszukuje partnerów do współpracy.
19. 20111213007
SŁOWENIA
Firma, zajmująca się rozwojem usług IT
w firmach produkcyjnych oraz instytucjach
finansowych, oferuje podwykonawstwo oraz
outsourcing.
20. 20111206023
NIEMCY
Firma specjalizuje się w usługach mobilnego
odwadniania oraz oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Dzięki stosowaniu
nowoczesnych systemów oraz optymalnej technologii oferuje szerokie spektrum zastosowań.
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53, III piętro, 25-002 Kielce
tel./fax: 0048 41 368 02 78
e-mail: een@siph.com.pl,
www.siph.com.pl

Przedsiębiorczość świętokrzyska

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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Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach

ZAPRASZA na
WARSZTATY
INNOWACYJNOŚCI
MIEJSCE:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
Kielce, ul. Sienkiewicza 53
TERMIN:
28 lutego 2012 r.

enterprise europe

ADRESACI:
Przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego
CELE:
•
•
•
•
•

Uczestnik potraﬁ:
wykorzystywać narzędzia wspomagające kreatywne myślenie i podejmowanie decyzji
budować środowisko pracy sprzyjające tworzeniu innowacji
świadomie podejmować ryzyko
produktywnie współpracować w zespole
przy użyciu narzędzi rozwiązywać rzeczywiste problemy

ZGŁOSZENIA:
termin naboru zgłoszeń upływa 20 lutego 2012, liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

KONTAKT: een@siph.com.pl , tel 41 368 02 78

