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Spotkanie w Krajowej Izbie Gospodarczej

Czy o tym wiecie?

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w siedzibie Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie odbyło się I posiedzenie
reaktywowanego po kilkuletniej przerwie Komitetu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w którym wzięło
udział około 30 osób z różnych firm i organizacji.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich było reprezentowane przez dyrektora Biura Studiów i Analiz SEP
Kol. Henryka Gładysia. Spotkanie prowadziła
Przewodnicząca Komitetu MŚP – Bożena LublińskaKasprzak, będąca równocześnie Prezesem Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wysłuchano
prezentacji i wystąpień: podsekretarza stanu w
Ministerstwie Gospodarki Dariusza Bogdana,
wiceprezesa KIG – Tadeusza Donocika, prezes PARP
Bożeny Lublińskiej. W Polsce wśród wszystkich firm
MŚP aż 96% stanowią firmy najmniejsze, tj. 1-2
osobowe (tzw. ,,mikro”), 3% to firmy małe (do 10
pracowników), a tylko 1% stanowią firmy średnie.
Zaprezentowano najnowsze badania PARP w zakresie
takich zagadnień jak: zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, społeczna odpowiedzialność
biznesu, przedsiębiorczość kobiet i upadłość firm.
Kolejnymi mówcami byli: ponownie Tadeusz
Donocik, który mówił o II Europejskim Kongresie
MŚP zaplanowanym w dniach 24 – 27 września 2012 r.
w Katowicach, Grzegorz Piwowar wiceprezes Banku
PEKAO SA omówił wyniki badań nad stanem
polskich MŚP. Następnie odbyła się ogólna dyskusja
ukierunkowana na problemy ograniczenia barier
w rozwoju MŚP, kwestii biurokracji oraz problemy
upadłości firm i przedsiębiorczości kobiet.
Dyskutowana była również planowana tematyka
II Europejskiego Kongresu MŚP, gdzie jednym
z tematów będzie infrastruktura a MŚP, w tym problematyka transportu drogowego, kolejowego, wodnego
i lotniczego – współczesne sposoby przewozu towarów.
W ramach dyskusji przedstawiciel SEP Kol. Henryk
Gładyś zaproponował, aby do tematyki II Kongresu
MŚP dołączyć tematykę transportu dotyczącego
energetyki, a więc przesyłu energii elektrycznej, gazu
i ciepła, tym bardziej, że jednym z elementów tej
tematyki jest problem ochrony środowiska.
W końcowej części obrad omówiono sprawy
organizacyjne. Ustalono terminy kolejnych spotkań
w 2012 r., planowanych na czerwiec, wrzesień
i listopad. Stanowiska wypracowane przez Komitet
MŚP będą przekazywane do Prezesa KIG. Następnie
po krótkim podsumowaniu przewodnicząca Komitetu
MŚP – Bożena Lublińska-Kasprzak zamknęła obrady.

Czy wiecie gdzie jest najstarsze, nieprzerwanie
dzialające kino na świecie? Otóż jest to Kino „Pionier”
w Szczecinie. Oficjalnie działa od 26 września 1909
roku. Zostały jednak ostanio znalezione jeszcze starsze
dokumenty potwierdzające jego dłuższą o dwa lata
historię. Twórcą kina i jego pierwszym właścicielem
był Otto Blauert, który bardzo szybko sprzedał je
Albertowi Pietzke. Od 1999 r. współwłaścicielami kina
są: Jerzy Miśkiewicz oraz Wacław Szewczyk.
Kino wielokrotnie zmieniało swą nazwę: „Weltkinotheater”, „Odra” i ostatecznie od 1950 r. nosi obecną
nazwę „Pionier”. W sierpniu 2005 r. szczecińskiemu
Pionierowi został przyznany tytuł najstarszego
nieprzerwanie działającego kina na świecie. Odpowiedni certyfikat został wystawiony przez Guinness
World Records. Odwiedzenie kina „Pionier” było
krótkim przerywnikiem podczas I dnia wizyty prezesa
SEP w Szczecinie poświęconej przygotowaniom do
XXXVI Walnego Zjazdu SEP.

Henryk Gładyś dyrektor Biura Studiów i Analiz SEP

Fot. 1. Od lewej na dolnym zdjęciu: Jerzy Miśkiewicz, Kol., Kol. Kazimierz
Pawlicki, Jerzy Barglik, Adam Borguński.
fot. Andrzej Dylak
Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez członka Zarządu
Oddziału Szczecińskiego SEP Kol. Andrzeja Dylaka
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