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Powitanie nowych Inwestorów

Zezwolenie odbiera Dave Deane z Fujitsu

Co najmniej 455 nowych miejsc pracy stworzy 10
Inwestorów, którzy 12 czerwca odebrali zezwolenia na
inwestycje w Łódzkiej SSE.
W obecności Pana Tomasza Jędrzejczaka - Sekretarza
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Pawła
Bejdy - Wicewojewody Łódzkiego, władz samorządowych,
partnerów ŁSSE S.A. oraz pozostałych Inwestorów,
zezwolenia wręczono 10 firmom: Digital One BPO
Sp. z o.o., Organika Car S.A., Fujitsu Technology Solutions
Sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o., Logiq Rożko Sp. J., Logistyka 24 Sp. z o.o.,

Cedrob S.A., Paradyż Sp. z o.o., Meyer Tool IGT Sp. z
o.o., Kapella Sp. z o.o.
Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A., podkreślił, że
wśród inwestorów są różne firmy - od małych,
kreatywnych agencji po duże międzynarodowe koncerny.
Zaznaczył, że ten sukces, to wynik współpracy pomiędzy
ŁSSE, samorządowcami oraz inwestorami, o czym
świadczyć może duża liczba reinwestycji w Łódzkiej SSE.

Wręczenie nagród im. Henryka Grohmana

Tegoroczni laureaci: (od lewej) Jerzy Janicki , Sławomir
Fater i Marcin Kulesza

12 czerwca, już po raz trzeci, przyznano również
nagrody im. Henryka Grohmana.
W tegorocznej edycji, nagroda w kategorii „Inwestor Mecenas” trafiła do firmy Atlas za galerię Atlas Sztuki lidera galerii wystawienniczych w Polsce. Gościli tu
zarówno wybitni współcześni polscy twórcy jak i reprezentanci światowej czołówki.
Kolejna nagroda w tej kategorii trafiła do Ceramiki
Tubądzin, która została wyróżniona przez ŁSSE S.A. za
kreatywną współpracę z Akademią Sztuk Pięknych
w Łodzi w zakresie projektowania płytek ceramicznych.
Statuetkę w kategorii „Ważne dla Łodzi” odebrał
Sławomir Fater - dyrektor Centrum Kształcenia

Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi za
niezłomną siłę łączenia, budowania otwartych relacji
i zaufania między edukacją zawodową i biznesem.
Działalność i aktywność szkoły jest niezwykle ważnym
atutem miasta Łodzi docenionym już przez niejednego
Inwestora ŁSSE S.A.
Henryk Grohman od 3 lat jest patronem CSR Łódzkiej
SSE. Był nie tylko wybitnym fabrykantem, ale i kolekcjonerem dzieł sztuki. W poprzednich edycjach nagrody
otrzymali : Jerzy Czubak, Witold Warzywoda, Marzena
Bomanowska, Ceramika Paradyż, Ireneusz Kowalewski
oraz Jacek Kłak i Irmina Kubiak.
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Współpraca ŁSSE S.A. i ANR w Łodzi
W trakcie uroczystości wręczenia zezwoleń zostało
podpisane porozumienie pomiędzy ŁSSE S.A.
a Agencją Nieruchomości Rolnych w Łodzi.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ŁSSE S.A. i ANR

Współpraca pomiędzy instytucjami polegać będzie na
wspólnych działaniach informacyjno – promocyjnych
w zakresie nieruchomości i terenów inwestycyjnych, w tym
m.in.: udział w targach i imprezach organizowanych przez
Strony, podczas których prezentowane są tereny
inwestycyjne ANR oraz Strefy, przygotowywanie
katalogów oraz innych wydawnictw o charakterze

informacyjno-promocyjnym służącym sprzedaży
nieruchomości, organizowanie spotkań z potencjalnymi
inwestorami oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
wspieranie inicjatyw mających na celu wsparcie
sprzedaży nieruchomości lub terenów inwestycyjnych.
List intencyjny podpisali: Tomasz Sadzyński, Prezes
ŁSSE S.A. oraz Adam Macierewicz, Z-ca Dyrektora
ANR w Łodzi.

Cosmetic Valley - misja firm francuskich w Łodzi
W dniach 10-12 czerwca Łódź odwiedzili przedstawiciele francuskiego klastra Cosmetic Valley
złożonego z 800 firm z branży kosmetycznej.

Prezentacja Aleksandry Suszczewicz, z-cy dyrektora ds.
promocji i marketingu, dot. możliwości inwestycyjnych
w ŁSSE

Gości powitał w Łodzi Tomasz Sadzyński - Prezes Zarządu
ŁSSE S.A. oraz Marc Boudin - Dyrektor Alliance Francaise.
Podczas wizyty, firmy zapoznały się z potencjałem
inwestycyjnym dla sektora w Regionie Łódzkim i Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także miały możliwość
nawiązania kontaktu i współpracy z Inwestorami ŁSSE
z branży kosmetycznej, medycznej i farmaceutycznej.
Delegacja, z Panem Jean Luc Ansel, dyrektorem Cosmetic

Valley, odwiedziła siedzibę ŁSSE S.A. w celu omówienia
szczegółów działalności klastra.
W Regionie Łódzkim funkcjonuje ponad 50 firm
kosmetycznych i farmaceutyczno-medycznych (m.in.
Venita, Fresenius Kabi, ACP Pharma, Delfarma,
Pharmena). - Dzięki atrakcyjnym warunkom udało nam
się zachęcić do inwestycji w Łódzkiej SSE 15 firm
z sektora farmaceutyczno-kosmetycznego m.in. Sandoz,
Procter&Gamble, Medana, Mabion, Adamed, Aflofarm,
Sensilab (d. Polfa Łódź) czy Pelion – mówi Tomasz
Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A. – Łącznie Inwestorzy
utworzyli ponad 3,5 tys. miejsc pracy.
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Międzynarodowa edukacja w Łodzi
British International School of the University of Łódź,
której Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest
Partnerem i współzalożycielem, przyjmuje zapisy na
rok szkolny 2014/2015. Od września br. do szkoły
podstawowej będą również przyjmowane dzieci
narodowości polskiej.

British International School of the University of Łódź

Szkoła prowadzi działalność edukacyjną dla młodzieży
międzynarodowej w języku angielskim, zgodnie z English
National Curriculum. Program nauczania obejmuje
wszystkie etapy edukacji angielskiej dla dzieci i młodzieży

Pikniki u Grohman’a
W każdą sobotę lipca, w godzinach 15-19, zapraszamy
na teren ŁSSE przy ul.Tymienieckiego 22/24, na
rodzinny piknik z muzyką na żywo. Wstęp wolny!
W kolejne soboty wystąpią:
5 lipca - Lea Swingers RomantuQues
12 lipca - Beata Przybytek Quartet
19 lipca - Kent Sanger’s Obsessions Octet
26 lipca - Apartus Quartet
W przypadku deszczu koncerty odbędą się o godz. 16
w sali konferencyjnej fabryki Grohmana.

w wieku od 3 do 18 lat. British International School of the
University of Łódź przygotowuje młodzież do zdawania
wszystkich głównych egzaminów brytyjskiego systemu
szkolnictwa takich jak SAT, IGCSE, AS i A levels.
Szkoła została otwarta m.in. z myślą o dzieciach
Inwestorów ŁSSE. Nauka rozpoczęta w tej szkole, może
być kontynuowana w wielu innych placówkach na całym
świecie, które realizują program nauczania zgodnie
z English National Curriculum.
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90-lecie Banku Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego został utworzony
rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 maja 1924 r. na
drodze fuzji Państwowego Banku Odbudowy,
Polskiego Banku Krajowego i Zakładu Kredytowego
Miast Małopolskich. W dniu 31 maja został ogłoszony
statut BGK oraz termin rozpoczęcia działalności:
4 czerwca 1924 r.
Od początku istnienia, BGK wspiera społecznogospodarcze programy rządowe oraz programy
samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie
Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje,

jak i jest pomysłodawcą wielu programów służących
rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem
rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach
którego organizuje długoterminowe finansowanie
projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji
o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej
i interesów państwa. Prowadzi programy wspierania
eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system
poręczeń i gwarancji.

Zezwolenia strefowe ważne do końca funkcjonowania SSE
Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać
wypracowany limit zwolnienia z CIT do końca
funkcjonowania SSE w Polsce, czyli aż do końca 2026
roku.
Podstawę prawną stwarza uzasadnienie do wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca
2014 r., sygn. II GSK 136/13., który wydając decyzję
kierował się zasadą, iż określenie terminu ważności
w pozwoleniu jest ograniczeniem swobody działalności
gospodarczej. Tymczasem zezwolenia zawierające termin
ważności wydawano do ok. 2009-2010 r.
„W praktyce mamy tu do czynienia z zakwestionowaniem

legalności dat ważności we wszystkich wydanych od
2001r. zezwoleniach. Otwiera to firmom drogę do pełnego
wykorzystania wypracowanego zwolnienia z CIT,
z którego teraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać do
końca funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, czyli zgodnie z obecnym stanem prawnym
jeszcze przez 12 lat. Jest to o tyle kluczowe, że
w większości przypadków nie było możliwe wykorzystanie całej wypracowanej ulgi podatkowej
w wyznaczonym terminie” – wyjaśnia Rafał Pulsakowski
z PwC.
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Czas pracy i uprawnienia rodzicielskie
po nowelizacjach Kodeksu Pracy z 2013 r.
W dniu 13 maja 2014 r. ŁSSE we współpracy
z kancelarią Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni
sp.p. zorganizowała szkolenie: „Czas pracy i uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji Kodeksu Pracy
z 2013 r.”
Szkolenie prowadzili radcowie prawni z kancelarii Chudzik
i Wspólnicy: dr Iwona Więckiewicz- Szabłowska,
specjalistka prawa pracy oraz Noemi Chudzik, LL.M.
–partner Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.

Podczas szkolenia omówione zostały zmiany
wprowadzone nowelizacją do Kodeksu Pracy z 2013 r.
w zakresie uprawnień rodzicielskich oraz korzystnych dla
pracodawców możliwości rozliczenia czasu pracy.
W czasie spotkania poruszono m.in. kwestię możliwości
wydłużenia okresu rozliczeniowego oraz wprowadzenia
ruchomego czasu pracy.

dr Iwona Więckiewicz - Szabłkowska i Noemi Chudzik

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w SSE

Monika Palmowska, Dyrektor, Dział Podatkowy KPMG

4 czerwca z inicjatyty Partnera KPMG w ŁSSE odbyło
się spotkanie dla inwestorów dotyczące aspektów
prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmiany pomocy
publicznej na lata 2014-2020.
Podczas spotkania, inwestorzy ŁSSE S.A. dyskutowali
m.in. o podatku odroczonym według polskich zasad
rachunkowości oraz według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, kalkulacji
dostępnej pomocy publicznej i najczęstszych błędach
i pułapkach z nią związanych, pomocy publicznej
w perspektywie finansowej 2014-2020, ryzyku odpowie-

dzialności karnej osób zobowiązanych do zajmowania się
sprawami majątkowymi firmy za przestępstwo nadużycia
zaufania/niedopełnienia obowiązku.
Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2014 roku zmieniają się
regulacje prawne dotyczące Mapy Pomocy Publicznej
w Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zgodnie
z przewidywaną zmianą, wysokość pomocy publicznej
zostanie średnio zmniejszona o 15 punktów
procentowych.
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Srebrne Szpalty Roku dla ŁSSE!
21 maja br. w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła
się uroczysta gala Szpalt Roku 2014 organizowana
przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej.

Nagrodzony pakiet materiałów informacyjnopromocyjnych

Głównym celem konkursu Szpalty Roku jest upowszechnienie wysokich standardów content marketingu
w Polsce poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych
projektów. W tym roku, jury w składzie Jacek Wasilewski przewodniczący jury, Paweł Sanowski, Jacek Prześluga,
Aleksander Sala, Dominik Kaznowski, Jacek Piotrowski
oraz Rościsław Szwedow wybierało najlepsze projekty
w kategoriach: magazyny dla pracowników, magazyny dla
klientów i partnerów biznesowych B2B, magazyny dla
klientów i partnerów biznesowych B2C, elektroniczna
komunikacja oraz wydania jednorazowe. W tegorocznej
edycji konkursu wzięło udział 150 projektów.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zgłosiła do
konkursu (w kategorii: Wydania jednorazowe - Publikacja o
firmie) pakiet materiałów informacyjno - promocyjnych,
który składa się z trzech pojedynczych katalogów
dedykowanych partnerom biznesowym ŁSSE. Projekt
został nagrodzony tytułem Srebrne Szpalty.

„Srebrne Szpalty” dla ŁSSE

Katalog wizerunkowy to podsumowanie działalności
okołobiznesowej ŁSSE. W 2013 roku ŁSSE otrzymała tytuł
fDi IPA Innovation przyznany przez prestiżowy brytyjski fDi

Magazine (Grupa Financial Times). Materiał prezentuje
działania oraz wydarzenia, za które zostaliśmy
dostrzeżeni i nagrodzeni na świecie, i dzięki którym
uznani zostaliśmy za najbardziej innowacyjną specjalną
strefę ekonomiczną na świecie. Folder zawiera zdjęcia
oraz opisy działalności na rzecz promocji Regionu
Łódzkiego, aktywności CSR i odwołania do tradycji
fabrykanckiej Łodzi i rodziny Grohmanów. Czytelnik
w łatwy i przejrzysty sposób poznaje ostatnie trzy lata
z życia strefy oraz zespół, który na to pracował.
Celem folderu Tereny Inwestycyjne jest promocja
terenów oraz samorządów, z którymi ŁSSE współpracuje.
Materiał ten, podobnie jak mapa interaktywna ŁSSE
(mapa.sse.lodz.pl), tworzony jest we współpracy
z samorządowcami. Każdy teren zawiera aktualną
mapkę oraz informacje techniczne dotyczące miejsca.
Folder stanowi czytelny „przewodnik” po terenach
inwestycyjnych i kierowany jest przede wszystkim do
potencjalnych inwestorów ŁSSE.
Informator o Inwestorach i Partnerach ŁSSE pokazuje
jakie firmy obdarzyły ŁSSE zaufaniem. Jego głównym
celem jest zacieśnianie relacji z partnerami oraz
inwestorami ŁSSE, a także promocja ich działalności
w kraju i zagranicą, gdzie materiał jest dystrybuowany.
W połączeniu z katalogiem wizerunkowym, w którym
zawarte są wypowiedzi kilku wiodących inwestorów
ŁSSE, materiał umacnia wizerunek Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej jako godnego zaufania i profesjonalnego partnera biznesowego.

