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ŁSSE najlepszą strefą dla MŚP w Europie po raz drugi!
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, po raz drugi z rzędu, otrzymała tytuł najlepszej specjalnej
strefy ekonomicznej dla sektora MŚP w Europie. Tytuł przyznany został przez prestiżowe brytyjskie
wydawnictwo fDi Magazine (Grupa Financial Times) w rankingu fDi Global Free Zones of the Year
2015.
Na koniec 2014 roku, 43% inwestorów w ŁSSE to sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba firm
z sektora MŚP w porównaniu do roku 2013 wzrosła o 13%.
Oprócz tytułu, ŁSSE została również wyróżniona w czterech innych obszarach swojej działalności:
reinwestycje w 2014 r., strefowe plany inwestycyjne, szkolenie umiejętności oraz strategia i zaangażowanie
we współpracę polsko-chińską.
Od początku 2014 r. wydano 43 zezwolenia, z czego 25 projektów to reinwestycje. „Ta statystyka bardzo
nas cieszy, ponieważ oznacza to, że inwestorzy dobrze czują się w strefie i to właśnie tu chcą rozwijać
swój biznes” – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu ŁSSE S.A. Zaufanie Inwestorów Strefowych
zostało docenione w rankingu, a ŁSSE wyróżniona za reinwestycje.
fDi Magazine wyróżnił również plany inwestycyjne ŁSSE. Dotyczy to m.in. dwóch terenów inwestycyjnych
(Lućmierz i Łódź, ul. Stokowska), które zostały uzbrojone i w pełni wyposażone dzięki funduszom z UE.
W planach ŁSSE S.A. ma wybudowanie nowej powierzchni biurowej. Biurowiec będzie miał na celu
spełnienie wymagań i potrzeb firm innowacyjnych, a jednocześnie będzie wpisywał się wyjątkowy
charakter miejsca, czyli XIX-wieczny zespół budynków pofabrycznych. Doceniono również projekt „S8Inwestycje nam po drodze” wdrożony wraz z trzema innymi SSE. Strefy planują wspólne działania, dzięki
którym wzdłuż trasy szybkiego ruchu S8 powstaną hale magazynowe i tereny inwestycyjne idealne dla
sektora MŚP.

RANKING FDI 				
STRONA 2-3
TARGI EXPO REAL, MAKIETA
		
STRONA 4
BUSINESS MIXER				STRONA 5
ŁSSE NA EUROPEJSKIM FORUM GOSPODARCZYM/		
STRONA 6
ŁSSE PODCZAS DNIA PRZEDSIĘBIORCY			
NORDKALK/EGIPCJANIE/LICEALIŚCI W ŁSSE 		
STRONA 7
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY			
STRONA 8
PROGRAM PARTNER 				
STRONA 9-11
		

Szkolenie umiejętności to kolejny aspekt działalności ŁSSE S.A. doceniony w rankingu. „Chcemy, aby
firmy mogły zatrudniać jak najlepiej wykwalifikowane osoby ze skrojonymi na miarę umiejętnościami” –
komentuje Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A. – „Dlatego też powołaliśmy do życia Strefę HR, która
odbywa się w formie cyklicznych spotkań w naszej siedzibie, gdzie poruszamy najważniejsze tematy
z zakresu HR, szkolnictwa zawodowego i edukacji dla biznesu”. W 2015 r. Łódzka SSE zainicjowała
stworzenie Łódzkiego Klastra Edukacyjnego skupiającego samorządy, instytucje szkolnictwa zawodowego
oraz przedsiębiorców. Jego zadaniem jest dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnej
gospodarki.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy, ŁSSE S.A. zintensyfikowała współpracę polsko-chińską. „Wspieramy
to, co wyróżnia nasz region, a kolejowe połączenie cargo Łódź-Chengdu na pewno do takich atrybutów
należy” – mówi Tomasz Sadzyński. ŁSSE S.A. organizuje szkolenia dla przedsiębiorstw z regionu
zainteresowanych eksportowaniem produktów do Chin, a także gości liczne delegacje chińskie składające
się z władz rządowych, samorządowych i przede wszystkich przedsiębiorców, którzy zainteresowani są
współpracą z polskimi firmami. Działania polsko-chińskie to kolejne wyróżnienie przyznane przez fDi
Magazine.
„Inwestorzy szukają już nie tylko zachęt inwestycyjnych, ale przede wszystkim dobrze wykwalifikowanych
pracowników, infrastruktury, przyjaznego otoczenia biznesowego, możliwości rozwoju biznesu oraz
otwartości władz lokalnych. Właśnie to, w połączeniu z pomocą publiczną, gwarantuje napływ projektów
inwestycyjnych dla regionu i specjalnych stref ekonomicznych. Dlatego cały czas szukamy wyróżników”.
– mówi Tomasz Sadzyński. – „A za tym sukcesem stoi oczywiście cały zaangażowany Zespół Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.”.
W rankingu znalazły się również inne polskie SSE: Katowicka, Wałbrzyska, Pomorska oraz Starachowicka.
Gratulujemy!
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ŁSSE na targach Expo Real
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. już po raz czwarty była obecna na
targach Expo Real w Monachium, tym razem wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi.
W dniach 5-7 października, targi Expo Real odwiedziło ponad 37 000 uczestników
z 74 krajów z całego świata. Polscy odwiedzający i wystawcy po raz kolejny
uplasowali się w grupie najliczniej reprezentowanych.
„Rynek niemiecki jest dla nas bardzo ważny. Inwestorzy z tego kraju stanowią
około 20% wszystkich przedsiębiorców w ŁSSE. Jako jedyna strefa ekonomiczna
w Polsce mamy stałą przedstawicielkę na kraje niemieckojęzyczne i bardzo
aktywnie uczestniczymy we wszelkich wydarzeniach gospodarczych u naszych
zachodnich sąsiadów w ciągu całego roku. Targi EXPO REAL są dla nas miejscem
ważnych spotkań, promocji terenów inwestycyjnych i budowania dobrych relacji.
Każdy kolejny rok – a jesteśmy już obecni na tej imprezie ze stoiskiem czwarty raz
z rzędu – to możliwość przedstawienia ŁSSE jako wyjątkowego miejsca do inwestycji
i tworzenia nowych miejsc pracy dla naszego miasta oraz regionu” – podsumowuje
Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu ŁSSE S.A.
W tym roku, wśród głównych produktów prezentowanych podczas targów były
dwa uzbrojone niedawno tereny inwestycyjne – Łódź, ul. Stokowska oraz Zgierz,
Lućmierz, a także koncepcja biurowca, który ŁSSE S.A. planuje wybudować na
terenie historycznego Kompleksu 3 (ul. Tymienieckiego 22/24), obok Fabryki
Grohmana. W tym celu powstała makieta terenu odzwierciedlająca budynki ceglane
oraz teren zielony, a także pozostałe zakłady tu ulokowane. Cząstka Księżego Młyna,
wzorowo wykonana przez łódzką firmę WJTeam, przyciągała uwagę uczestników
tegorocznych targów, a od teraz również odwiedzających siedzibę ŁSSE S.A.
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5
Business Mixer Łódzkiej SSE
Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejną edycję Business Mixera Łódzkiej SSE, który odbędzie się
3 grudnia w Fabryce Grohmana, ul. Tymienieckiego 22/24.
Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu w wyjątkowym miejscu! Podczas spotkania każdy uczestnik
weźmie udział w serii bezpośrednich spotkań. Jest to idealna szansa, aby zaprezentować firmę, wymienić się
wizytówkami, zawrzeć nowe kontakty i znaleźć odpowiednich kooperantów, dostawców i klientów.
Partnerami trzeciej edycji wydarzenia są: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Business Centre Club, FrancuskoPolska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa.
Sponsorem Głównym wydarzenia jest Grupa Nowy Styl.
Sponsorzy Wspierający: Bank Pekao SA, ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k., Grupa
Masterlease, Chudzik i Wspólnicy - Kancelaria Prawna, Dascher.

Zarejestruj się na wydarzenie!
Dowiedz się więcej o wydarzeniu

Zobacz relację z poprzedniej edycji!
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O inwestowaniu w jednym miejscu
28 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Dzień Przedsiębiorcy. W wydarzeniu udział wzięli
m.in. Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki oraz Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki.
W programie tegorocznego Dnia Przedsiębiorcy znalazły się m.in. konferencje i seminaria dotyczące promocji
polskiej gospodarki zagranicą oraz prelekcje dotyczące możliwości wsparcia przedsiębiorców poprzez środki
unijne. W ramach imprezy przedsiębiorcy mieli także możliwość konsultacji biznesowych z ekspertami. Swoje
stoisko na Stadionie Narodowym miały m. in. Ministerstwo Gospodarki, Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centra
Obsługi Inwestorów oraz Specjalne Strefy Ekonomiczne. Na wydarzeniu nie zabrakło również Łódzkiej SSE,
której przedstawiciele udzielali przedsiębiorcom informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności
gospodarczej w strefie, możliwości korzystania z pomocy publicznej oraz przybliżali procedurę ubiegania się
o zezwolenie na działalność w strefie. Podczas Dnia Przedsiębiorcy swoją nową odsłonę zaprezentował Portal Promocji
Eksportu, który obsługiwany będzie przez Ministerstwo Gospodarki i PAIiIZ.
Odwiedź portal

Komunikacja międzypokoleniowa
28 września na zaproszenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podczas VIII Europejskiego Forum
Gospodarczego swoje wystąpienie „Lider Przyszłości” zaprezentował Mateusz Grzesiak.
Mateusz Grzesiak to jeden z najbardziej utalentowanych trenerów rozwoju osobistego w Polsce. Z jego wsparcia
korzystają biznesmeni, gwiazdy i dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wysłuchało go ponad 14 mln
ludzi, a w prowadzonych przez niego szkoleniach uczestniczyło prawie 15 tysięcy osób. W ramach przeprowadzonych
podczas Forum warsztatów „Lider Przyszłości” uczestnicy dowiedzieli się między innymi: jak skutecznie komunikować
się z zespołem uwzględniając różne oczekiwania odbiorców reprezentujących pokolenia X, Y, Z, jak uniknąć niespójności
w komunikacji, na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie dawania informacji zwrotnej oraz jak utrzymać jakość komunikacji
na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej o coachu
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GoAfrica: rozmowy stref z Polski i Egiptu
14 października odwiedzili nas goście z Egiptu.
Na czele delegacji stali: Abdelaziz Elsherif, Radca Handlowy Ambasady Arabskiej
Republiki Egiptu w Polsce oraz gen. Mohamed Refaat, Szef Wolnej Strefy Ekonomicznej
Kanału Sueskiego. ŁSSE S.A. na spotkaniu reprezentował Stanisław Witaszczyk,
Wiceprezes ŁSSE S.A. oraz Bartosz Rzętkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu
Pozyskiwania Inwestora, a Regionalną Izbę Gospodarczą Pan Janusz Michalik,
Dyrektor Zarządzający. Obie strony miały okazję zapoznać się z funkcjonowaniem stref
i porozmawiać o nawiązaniu bliższej współpracy. Po prezentacjach goście z Egiptu
odwiedzili fabrykę kosmetyków Delia w Konstantynowie Łódzkim.

Sławno: początek budowy fabryki
Nordkalk rozpoczął inwestycję w Podstrefie Sławno ŁSSE S.A.
9 października wmurowano kamień węgielny pod nowy zakład Nordkalk Sp. z o.o.
w Podstrefie Sławno ŁSSE. Grupa Nordkalk jest wiodącym producentem wyrobów
na bazie kamienia wapiennego w Europie Północnej. Produkty ze Sławna będą
wykorzystywane w drogownictwie, budownictwie, hutnictwie, przemyśle cukrowniczym,
szklarskim, a także ochronie środowiska oraz rolnictwie. Grupa zatrudnia ponad 1000
pracowników w 9 krajach. W Sławnie inwestor zadeklarował nakłady inwestycyjne na
poziomie blisko 21 mln PLN oraz zatrudnienie przynajmniej 30 pracowników.

7

8

RANKING FDI 				
STRONA 2-3
TARGI EXPO REAL, MAKIETA
		
STRONA 4
BUSINESS MIXER				STRONA 5
ŁSSE NA EUROPEJSKIM FORUM GOSPODARCZYM/		
STRONA 6
ŁSSE PODCZAS DNIA PRZEDSIĘBIORCY			
NORDKALK/EGIPCJANIE/LICEALIŚCI W ŁSSE 		
STRONA 7
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY			
STRONA 8
PROGRAM PARTNER 				
STRONA 9-11
		

Zostań Sponsorem nowej płyty Bogusława Meca!
Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza do objęcia mecenatem oraz wsparcia finansowego albumu fonograficznego ze znanymi kompozycjami Bogusława
Meca w nowych aranżacjach Wojtka Górala oraz kompozycjami nigdy niepublikowanymi.
Bogusław Mec - polski piosenkarz, artysta, plastyk i komozytor, klasyk polskiej muzyki rockowej. Życie zawodowe związał z Łodzią. Ze względu na walory głosowe i repertuar
często określano go jako „mistrza ballady”. Zadebiutował w 1970 roku na Łódzkiej Giełdzie Piosenki. Rok później został laureatem koncertu Debiuty podczas festiwalu w Opolu.
Jednym z jego największych przebojów jest nostalgiczna piosenka „Jej portret”. Artysta koncertował z Czesławem Niemenem, śpiewał w duetach m.in. z Anną Jantar i Ireną
Jarocką. Współpracował także z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, dzięki czemu miał możliwość grać z najlepszymi muzykami w kraju.
Planowany album fonograficzny będzie wydawnictwem wyjątkowym i rodzinnym. Nowe aranżacje przygotuje Wojtek Góral – znany muzyk i przyjaciel rodziny.
Projektem graficznym zajmuje się córka Bogusława Meca – Luiza, a nad całością czuwa żona - Jolanta. Będzie to połączenie kilku gatunków muzycznych: soul, pop
i rock. Usłyszymy brzmienia wielu wspaniałych muzyków. Na płycie usłyszeć będzie można również wyjątkowe wypowiedzi Bogusława Meca.
Dołącz do nas! Kontakt: Beata Reizler, Kierownik Działu Fonografii,
tel. 602 291 867, e-mail: Beata.Reizler@polskieradio.pl
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PKF w rankingu „Najlepsze firmy audytorskie 2014 roku”
Firma PKF Consult w XIV rankingu z 30.03.2015 „Najlepszych firm audytorskich 2014 roku” wydawanym przez dzienniki Rzeczpospolita oraz Gazetę Giełdy Parkiet
zajmuje miejsce 5. tuż za tzw. „wielką czwórką”.
Według kryterium „Najbardziej aktywne firmy audytorskie na rynku NewConnect” PKF utrzymuje miejsce 1, natomiast pod względem kryterium aktywnościna giełdzie
ogółem, PKF poprawa swoją pozycję i plasuje się na miejscu 2.
W zestawieniu rankingowym wskazującym najlepsze firmy audytorskie badające spółki giełdowe w 2014 roku PKF Consult zajmuje miejsce czwarte.

Więcej o firmie
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NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWE PRZEPISY PODATKOWE!
CO NAS CZEKA W 2016 ROKU?
KPMG oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna organizują śniadanie podatkowe, na którym zostaną przedstawione zmiany
w przepisach podatkowych planowane od 2016 r. oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorców.
Podczas spotkania omówione zostaną, m.in.:
- zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT,
- planowane zmiany w VAT,
- nowe przepisy z zakresu cen transferowych,
- planowane zmiany w ordynacji podatkowej oraz pomysły na nowe podatki.
Śniadanie podatkowe odbędzie się 9 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Rejestracja odbywa się przez

formularz zgłoszeniowy

ODRĘBNA EWIDENCJA DLA KAŻDEGO ZEZWOLENIA W SSE?
Zmieniło się stanowisko ministra finansów dotyczące łącznej ewidencji podatkowej dla dochodów osiąganych
z działalności prowadzonej na podstawie kilku zezwoleń.
Do tej pory minister finansów pytany czy posiadając kilka zezwoleń możliwe jest prowadzenie jednej łącznej ewidencji
podatkowej, odpowiadał twierdząco. Praktyka ta została jednak ostatnio zakwestionowana.
W swojej argumentacji minister odwołał się do przedmiotowego charakteru zezwolenia, które odnosi się wyłącznie do
prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej na terenie konkretnej SSE. Zmiana podejścia organów w tym zakresie,
może wywołać poważne skutki w obszarze rozliczeń podatkowych podmiotów strefowych.
Zachęcamy do monitorowania niniejszej kwestii i ewentualnego przygotowania się na zmianę linii orzeczniczej w tym zakresie.
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Jak zostać dobrym rekruterem w mediach społecznościowych? Czy istnieją pytania,
których rekruter nie powinien zadawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Te oraz inne zagadnienia dotyczące procesu rekrutacji, w ramach specjalnego cyklu filmów, przygotowali eksperci Grupy Progres,
partnera Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz serwisu GoldenLine, aby wesprzeć kandydatów w poszukiwaniu zatrudnienia,
a rekruterów inspirować w procesie poszukiwania właściwego kandydata.
Zachęcamy do obejrzenia dwóch najnowszych odcinków przygotowanych specjalnie z myślą o sektorze B2B oraz systematycznego
odwiedzania oficjalnego kanału Grupy Progres na portalu YouTube: http://bit.ly/grupaprogres, gdzie już niebawem zamieszczone zostaną
kolejne odcinki cyklu.
Miłego oglądania!

Jak zostać dobrym rekruterem
w mediach społecznościowych?

Czy istnieją pytania, których rekruter nie powinien
zadawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Szkolenia językowe dla firm
Jeśli… często podróżujesz po świecie, reprezentujesz firmę za granicą, prowadzisz korespondencję, konwersacje lub prezentacje
w językach obcych, chcesz wiedzieć czy Twoi pracownicy posługują się językiem obcym na poziomie, który deklarują lub przeprowadzić
dla nich kurs językowy… to potrzebujesz BRITISH CENTRE.
BRITISH CENTRE to istniejąca od 1993 r. firma szkoleniowa zajmująca się prowadzeniem kursów i audytów językowych dla klientów
indywidualnych i korporacyjnych oraz przeprowadzaniem egzaminów międzynarodowych. Od początku istnienia nasze kursy ukończyło
ponad 50000 słuchaczy, a pracownicy 300 przedsiębiorstw podnieśli swoje kompetencje językowe.
Pozycję lidera językowego potwierdzają również liczne nagrody, w tym najważniejsza otrzymana w 2014 roku Nagroda Gospodarcza
Województwa Łódzkiego.
Nasza przedstawicielka Pani Sylwia Nowakowska-Jaros z przyjemnością odpowie na Państwa pytania pod numerem telefonu 602 109 250
lub w trakcie osobistego spotkania.

Więcej informacji

