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S8 połączyła strefy i samorządy
Blisko 400 gości wzięło udział w konferencji „S8-Inwestycje nam po drodze”, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, która została zorganizowana przez cztery specjalne strefy ekonomiczne Łódzką, Wałbrzyską,
Warmińsko-Mazurską i Suwalską

Fot. Paweł Nowak/Materiały ŁSSE S.A.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Cezary Gabryjączyk, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej
Izby Kontroli, Andrzej Owczarek, Senator RP, Jolanta Chełmińska, Wojewoda
Łódzki, Marszałkowskie i Wicemarszałkowie województw wzdłuż S8 (Bogdan
Dyjuk, Wicemarszałek Woj. Podlaskiego, Leszek Ruszczyk, Wicemarszałek
Woj. Mazowieckiego, Witold Stępień, Marszałek Woj. Łódzkiego, Cezary Przybylski, Marszałek Woj. Dolnośląskiego), a także przedsiębiorcy oraz samorządowcy.
- Dziś spotykamy się w symbolicznym miejscu, tak mniej więcej w połowie drogi
między Wałbrzychem a Suwałkami. W regionie gdzie krzyżują się największe
autostrady A1 i A2, i mieście, które czekało od lat na S8 i nadal czeka na S14.
Nic zatem dziwnego, że połączyło nas hasło „inwestycje nam po drodze” – rozpoczął Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.
- Dobra i rozległa sieć drogowa to podstawa sukcesu każdej inwestycji.
Dlatego podejmujemy starania, aby trasy ekspresowe stały się synonimem pozytywnego klimatu gospodarczego w regionach, przez które przebiegają – podkreśliła
w swoim wystąpieniu Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki.
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Podczas wydarzenia, podpisane zostały dwa porozumienia: pomiędzy czterema SSE o wsparciu inwestycyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomiędzy Marszałkami pięciu województw wzdłuż S8 o wspólnej
promocji i wspieraniu lokalnych inicjatyw związanych z trasą.
Każde z porozumień podpisali również Pani Minister Ilona Antoniszyn-Klik, Pan Minister Cezary Gabryjączyk, Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska. Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK, został żartobliwie poproszony, aby skontrolować prawidłowość procedury.
S1, S3, S6, S7, S8, S69 to drogi, przy których Specjalne Strefy Ekonomiczne będą oferowały grunty pod inwestycje dla sektora MŚP. Przed władzami samorządowymi oraz specjalnymi
strefami ekonomicznymi ulokowanymi wzdłuż tras szybkiego
ruchu stoi ważne zadanie. Muszą one podjąć spójne działania
komunikacyjno-promocyjne oraz inwestycyjne, dzięki którym
uda się pozyskać nowe projekty inwestycyjne, a co za tym idzie,
stworzyć nowe miejsca pracy. Głównym celem konferencji
była prezentacja, na przykładzie S8 - drogi ekspresowej pięciu województw i czterech specjalnych stref ekonomicznych,
jakie dobre praktyki zostały już wdrożone przez samorządowców
i jaki potencjał gospodarczy niesie za sobą sąsiedztwo trasy Wrocław-Łódź-Białystok.

Relacja, prezentacje, porozumienia, list Prezydenta RP >

Fot. Paweł Nowak/Materiały ŁSSE S.A.
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III Międzynarodowe
Forum Producentów i Dostawców AGD za nami!
Najważniejsze wydarzenie branży AGD przeniosło się do Województwa
Łódzkiego! Na III Międzynarodowe Forum Producentów i Dostawców AGD
w Europie przyjechało ponad 150 przedstawicieli sektora z Polski i Europy.
Wydarzenie odbyło się 20 maja we wnętrzach pięknie zrewitalizowanego Hotelu
Fabryka Wełny w Pabianicach.

Fot. Paweł Nowak/Materiały ŁSSE S.A.

Jak co roku Müller - Die lila Logistik Polska, pomysłodawca i organizator wydarzenia, zaprosił do dyskusji na temat rozwoju polskiej branży AGD wielu znakomitych gości z Polski i zagranicy, m.in.: Grażynę Henclewską, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Hannę Zdanowską, Prezydent Miasta Łodzi,
Andrzeja Sadowskiego, Prezydenta Centrum im. Adama Smitha, prof. dr hab.
inż. Piotra Kulę, Prorektora ds. Innowacji na Politechnice Łódzkiej, Prof. Peter
Klaus z D.B.A./Boston University, Jos Marinus, Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego, Fabio Pommella, Site Industrial Director & President of
Management Board w Indesit Company Polska, Konrada Pokutyckiego, Prezesa
Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.
Dzięki temu uczestnicy Forum mogli przyjrzeć się branży AGD z różnej perspektywy – począwszy od uwarunkowań gospodarczych w Polsce i na świecie,
poprzez globalne trendy, a kończąc na procesach i inwestycjach, które stymulują
ten segment rynku. Najczęściej dyskutowane kwestie dotyczyły inwestycji w badania i rozwój oraz technologii, które zmieniają dotychczasowe reguły gry.
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III Międzynarodowe Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego dostarczyło gościom
bardzo wielu informacji na temat trendów, szans
i wyzwań jakie stoją przed branżą AGD w Polsce
i na świecie. Branża AGD rozwija się w Polsce bardzo
dobrze, ale to nad czym nadal należy pracować to budowanie właściwego wizerunku polskiego sektora AGD
zwłaszcza poza granicami Polski. Jest to ważne przede
wszystkim dlatego, że dziś ten sektor to nie tylko produkcja, ale również BPO, R&D i inne usługi wynikające
ze struktury organizacyjnej firmy w Europie i na świecie.
W tym roku w Międzynarodowym Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego wzięło
w nim udział ponad 150 przedstawicieli reprezentujących najważniejsze w Polsce firmy z sektora AGD
i z ich otoczenia biznesowego. Organizatorem Forum
była firma logistyczna Müller - Die lila Logistik Polska,
a wśród partnerów wydarzenia byli: Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A., Ministerstwo Gospodarki,
PAIiZ, CECED Polska, Cushman & Wakefield oraz Otto
Polska.

Więcej na stronie ŁSSE >

Fot. Paweł Nowak/Materiały ŁSSE S.A.
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Strefowe perspektywy dla kształcenia zawodowego w Łódzkiem
Łódzki Klaster Edukacyjny ma inicjować i wzmacniać współpracę szkół zawodowych z firmami. Najbardziej aktywni w tym obszarze przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i uczniowie zostali uhonorowani statuetkami Ministra Gospodarki.
27 kwietnia w siedzibie ŁSSE S.A odbyła się konferencja pt. „Strefowe perspektywy dla kształcenia zawodowego
w Łódzkiem”. Jej współorganizatorami była ŁSSE S.A. i Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Jednym z głównych punktów konferencji było podpisanie porozumienia na rzecz utworzenia Łódzkiego Klastra
Edukacyjnego, którego zadaniem będzie wspieranie kształcenia zawodowego w regionie i dostosowanie go do
potrzeb lokalnej gospodarki.
Podpisy pod aktem założycielskim złożyli m.in.: Agnieszka Buła-Kopańska, dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzka, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego i członkowie Zarządu Województwa: Artur Bagieński
i Joanna Skrzydlewska, a także Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Łodzi, Anna Milczanowska, Prezydent
Radomska oraz Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty, a także reprezentanci trzech przedsiębiorstw – Haering Polska Sp. z o.o., FON-SKB Sp. z o.o. Sp
k.a. oraz Interprint Polska Sp. z o.o. Nie zabrakło także dyrektorów łódzkich szkół zawodowych.
Następnie, w imieniu Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Dyrektor Agnieszka Buła-Kopańska wraz z Zarządem ŁSSE S.A. i Łódzkim Kuratorem Oświaty wręczyli statuetki i dyplomy dla najbardziej
aktywnych przedsiębiorców ŁSSE, wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego oraz współpracujących z nimi
placówek kształcenia zawodowego, a także uczniów, którzy dodatkowo otrzymali nagrody pieniężne ufundowane
przez Zarząd ŁSSE S.A.

Więcej o konferencji i nagrodzonych >

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego szkolnictwo zawodowe, który swoją
premierę miał podczas konferencji. Materiał został przygotowany przez słuchaczy
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi.
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Speed Business Mixery w ŁSSE
W marcu br. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A. już po raz drugi zorganizowała Speed Business
Mixer we współpracy z Międzynarodowymi Izbami
Gospodarczymi oraz Sponsorami. Blisko 200 firm
z 9 województw Polski, przedstawiciele wielu branż,
od budownictwa, produkcji, logistyki, BPO i IT po firmy
doradcze, kancelarie prawne oraz HR w siedzibie ŁSSE
wymieniali się wizytówkami oraz nawiązywali kontakty
biznesowe.
Kolejna edycja Speed Business Mixer’a już jesienią.
Szczegóły wkrótce, ale już dziś zapraszamy!

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia:

Fot. BSS

Szkolenie ŁSSE S.A. i BSS
W dniu 13 maja Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z Inwestorem, Business Support
Solution, zorganizowała Inspiracje Biznesowe na temat korzyści podatkowych związanych z prowadzeniem działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Wystąpienie prowadził Doradca podatkowy i Tax Manager BSS - Krzysztof Wiśniewski. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w ciekawej dyskusji. Było to kolejne wydarzenie z cyklu śniadań biznesowych organizowanych przez BSS, jednak pierwszy raz we współpracy z ŁSSE. Business Support Solution S.A. specjalizuje się w outsourcingu procesów biznesowych.
Od 2010 roku jest Inwestorem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podczas spotkania firma BSS przedstawiła nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny aspekt prowadzenia działalności
w SSE, poparty zarówno wiedzą jak i własnym doświadczeniem.
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zaproszenie
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III Forum Regionów Polska Chiny już 28-29 czerwca w Hotelu andel’s.
Na forum obecność potwierdziło 150 przedstawicieli z miast i prowincji Państwa Środka m.in. Pekinu, Liaoning, Jilin, Szanghaju, Guangdong, Syczuanu, Tianjin, Ningbo
i Shenzhen.
Swoich przedstawicieli do Łodzi przyślą również kraje będące sygnatariuszami porozumienia 16+1 (format zaproponowany przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zakładający współpracę regionalną między krajami Europy Środkowo Wschodniej i Chinami)
Organizowane w Łodzi Forum będzie doskonałą okazją do zaprezentowania efektów
współpracy pomiędzy regionami Polski i Chin w zakresie administracji publicznej, biznesu, transportu, nowoczesnego zarządzana miastem i regionem, turystyki oraz edukacji będzie również doskonałą okazją do promocji biznesu.

Poza częścią merytoryczną organizatorzy przewidzieli również czas na rozmowy B2B
między polskimi a chińskimi przedsiębiorcami.
Organizatorami Forum są Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd
Miasta Łodzi, CPAFFC. Partnerem Strategicznym wydarzenia została Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Program wydarzenia oraz rejestracja >

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2015
Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego po raz szósty wspólnie organizują Konkurs „Nagroda
Gospodarcza Województwa Łódzkiego”.

zaproszenie

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu
łódzkiego.
NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie

łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku
polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz
cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą.
Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek
regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący
i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2015 r.
Zachęcamy do udziału!
Więcej o konkursie >
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Pikniki u Grohman’a
Już niedługo rozpoczynamy 3. edycję Pikników u Grohman’a! Zapraszamy w każdą sobotę lipca w godzinach
15.00-19.00 na teren ŁSSE S.A., ul. Tymienieckiego 22/24 na rodzinny piknik z muzyką na żywo. Wstęp wolny!
W tym roku wystąpią:
4 lipca – Anna Hamela
11 lipca – Grohman Ensemble
18 lipca – Michelangelo Esemble
25 lipca – Lubliner Klezmorim
W przypadku deszczu koncerty odbędą się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Fabryki Grohmana.

Łódzki Rajd Przedsiębiorców
Już kolejny raz mamy zaszczyt zachęcić Państwa do udziału w Łódzkim Rajdzie
Przedsiębiorców organizowanym przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową. Wydarzenie odbędzie się już 13 czerwca, start od godz. 10.30 spod Urzędu Miasta.
Wydarzenie to aktywny sposób spędzenia czasu wolnego, integracja z pozostałymi uczestnikami, ciekawe zadania, świetna zabawa, ale przede wszystkim wsparcie Fundacji Gajusz,
która prowadzi hospicjum dla dzieci.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., jako uczestnik poprzedniej edycji, i w tym
roku chętnie wystawia swoją drużynę. „Rajd jest świetną okazją do integracji łódzkiego
środowiska gospodarczego. I nie liczy się w nim wynik, prędkość, czy marka samochodu,
ale dobra zabawa przy kolejnych zadaniach i szczytny cel na mecie. Dlatego warto wziąć
w nim udział!” - zachęca Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu ŁSSE S.A.

Więcej o Rajdzie >
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Razem promujmy Łódzkie!
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zachęca do wzięcia udziału w konkursie „pro-jek-TY!”.
Mieszkańcy tworzą portal o regionie, promujący ciekawe miejsca oraz rozwiązania z Łódzkiego.
Serwis promujelodzkie.pl zbiera dobre pomysły z całego
województwa. Dzięki niemu można łatwo nagłośnić swoje
działania i pochwalić się sukcesami. Dobre pomysły będą
najlepszą promocją regionu. A autorzy najlepszych otrzymają zestawy nagród inspirowane filozofią design thinking.
Wejdź na stronę www.promujelodzkie.pl, krótko opisz temat, wrzuć zdjęcia i dołącz do ekipy, która dzieli się dobrymi

pomysłami! Ciekawe wpisy wygrywają. Dziel się pomysłami
i promuj Łódzkie.
Jakie projekty mogę zgłosić? Pożyteczna instytucja? Wydarzenie kulturalne? Ciekawa budowa? Pomysłowy szlak?
Innowacyjny produkt? Inspirujące spotkanie? Fantastyczne
miejsce? Znany człowiek? Wszystko jest możliwe, bo design thinking łączy ludzi i dyscypliny. Zgłaszać można same
koncepcje, jak i już zrealizowane projekty. Zarówno przez
firmy czy instytucje, jak i indywidualne czy oddolne inicjatywy obywatelskie. Spośród wszystkich zgłoszonych wpisów
dwadzieścia najlepszych zostanie nagrodzone zestawami
upominków. Konkurs potrwa do 15 czerwca 2015 roku.

Wakacje dla dzieci z Uniwersytetem Łódzkim - Warsztaty RoboCAMP

Uniwersytet Łódzki zaprasza na warsztaty RoboCAMP podczas wakacji letnich
2015 r., w Łodzi na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 149/153.
Są to pięciodniowe, kreatywne zajęcia z programowania i budowy modeli robotów dla
dzieci w wieku 6-8 lat oraz 9-14 lat. Zajęcia odbywają się w formie półkolonii.
Wakacje z RoboCAMP z Uniwersytetem Łódzkim to:
- 35 godzin zajęć dydaktycznych z robotyki oraz programowania w godz. 9:00-16:00.

- Możliwość dodatkowej opieki nad dziećmi w świetlicy w godz. 7:00-18:00.
- Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie oraz napoje, w tym obiad.
- Praca w 2-3 osobowych zespołach dobieranych według wieku.
- Nowoczesne pomoce naukowe, komputery, zestawy LEGO Mindstorms EV3 i WeDo.
- Wykwalifikowana kadra - lektorzy i opiekunowie.
- Pokaz osiągnięć dzieci dla rodziców - na zakończenie zajęć w piątek.
- Dyplom ukończenia kursu - certyfikat RoboCAMP oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
Informacja u koordynatora programu w Łodzi: Akcelerator Technologii Fundacja UŁ Maria Głowacka: tel. 42 635 49 84 lub 669 561 710 ciat@uni.lodz.pl,
Ewa Postolska: tel. 42 635 49 84 lub 508 390 708 oraz na www.ciat.uni.lodz.pl
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Efektywna polityka szkoleniowa – wyzwania biznesowe dla HR
Czy zdarza się Państwu realizować działania rozwojowe
nieefektywne biznesowo? Jak często po udanym szkoleniu
nie odnotowujecie Państwo żadnych pozytywnych rezultatów w pracy pracowników? Czy w Państwa organizacji
procesy rozwojowe wspierają partnerstwo miedzy HRem
a biznesem?
Tego typu pytania zadają sobie przedsiębiorstwa, dla których
skuteczność realizowanych działań rozwojowych jest kluczowa
w podnoszeniu efektywności organizacji.

Jako współorganizatorzy wraz z firmą RESPECT zapraszamy
na jedyną konferencję w Łodzi, którą chcemy zainicjować dialog pomiędzy HR a biznesem służący wdrażaniu najlepszych
praktyk wysokoefektywnej polityki szkoleniowej. Wydarzenie
odbędzie się 11 czerwca w Fabryce Grohmana, siedzibie ŁSSE
S.A. (ul. Tymienieckiego 22/24).

Szczegółowy program konferencji >

Exit Interview, czyli warto umieć się żegnać z pracownikiem
Rynek pracy zmierza w kierunku rynku pracownika.
Dla pracodawców oznacza to konieczność silniejszej walki
o pozyskanie nowych kandydatów oraz zatrzymanie dotychczasowych pracowników.
Jednym z narzędzi w tym pomocnych jest Exit Interview, czyli
rozmowa z pracownikiem odchodzącym z firmy. Nie każdy pracodawca jest jednak do niej przekonany. Zamiast pytań badających dokładniej decyzje pracownika, pojawia się retoryczne pytanie „po co pytać, skoro to już koniec?” Nic bardziej mylnego.
– Wprowadzenie Exit Interview do standardu działań świadczy o dojrzałości biznesowej organizacji. To wartościowe narzędzie, które jednak nie jest proste do prawidłowego przepro-

wadzenia – komentuje Agnieszka Jędrejek, Starszy Specjalista
w firmie doradztwa personalnego ManpowerGroup. – Od prowadzącego rozmowę doświadczenie to wymaga otwartości
i sporego stopnia empatii. Ważne jest tu umiejętne zarządzania
relacją oraz opanowanie w przyjmowaniu nie zawsze konstruktywnej krytyki. Klucz do sukcesu to odpowiedni dobór prowadzącego rozmowę menadżera, który stworzy atmosferę otwartości oraz zadba, by odchodząca osoba czuła się swobodnie
i komfortowo. Tylko wtedy Exit Interview przyniesie oczekiwany
rezultat, którym jest dokładne przeanalizowanie powodów decyzji pracownika, a następnie wyciągnięcie z nich wniosków na
przyszłość – wyjaśnia przedstawiciel ManpowerGroup.
Więcej na stronie ŁSSE >
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3 Red Dots dla grupy Kinnarps!
Krzesło Embrace marki Kinnarpsa oraz Frame i Clip
marki Materia, należącej do grupy Kinnarps, zdobyły
prestiżową nagrodę Red Dot Design Award 2015.
Red Dot Award jest międzynarodową nagrodą przyznawaną w trzech kategoriach – wzornictwa produktów,
wzornictwa środków komunikacji oraz wzornictwa projektów- przez Design Zentrum Nordrhein Westfalen.
Red Dot Award to jedna z najbardziej prestiżowych nagród
w świecie designu, która postrzegana jest jako uhonorowanie

wyjątkowego wzornictwa i najwyższej jakości projektu.
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali
w dniu 29 czerwca w Essen w Niemczech. Po zakończeniu
uroczystości wszystkie zwycięskie produkty będzie można
obejrzeć w Muzeum Red Dot Design – również w Essen. Muzeum to jest chętnie odwiedzane przez entuzjastów designu
z całego świata, którzy przybywają tu w poszukiwaniu inspiracji oraz najnowszych branżowych trendów.
Więcej na stronie ŁSSE >

Dochód związany ze zleceniem części procesów do kooperantów spoza SSE podlega zwolnieniu
Można liczyć, iż tak jednoznaczne stanowisko sądów
przełoży się w przyszłości na zmianę podejścia organów
podatkowych do kwestii kwalifikowania kooperacji podmiotów strefowych z podmiotami spoza SSE.
Wyrokiem z dnia 12.03.2015 r., WSA w Łodzi będąc związanym wykładnią przedstawioną przez NSA w wyroku
z dnia 19.11.2014 r. uchylił negatywną dla podatnika interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w temacie kwalifikacji jako działalności strefowej zakupu usług
od kooperantów spoza SSE. Sprawa dotyczyła spółki,
która w ramach działalności strefowej nabywała usługi od kooperantów. Poniesione wydatki na zakup usług spółka chcia-

ła ujmować w kosztach uzyskania przychodów działalności
strefowej.
NSA w swoim orzeczeniu z listopada 2014 r. uznał, że nie ma
konieczności wydzielenia organizacyjnego działalności pozastrefowej w sytuacji gdy proces produkcyjny prowadzony
jest na terenie SSE, a jedynie w jego trakcie spółka korzysta
z usług podmiotów działających poza terenem strefy. Podmioty zewnętrzne, tzw. kooperanci, nie korzystają bowiem
ze zwolnienia podatkowego z tego tytułu. Oznacza to,
że „zewnętrzna” część procesu produkcyjnego jest w rzeczywistości opodatkowana podatkiem dochodowym uiszczanym
przez kooperantów podmiotu strefowego.

Więcej na stronie ŁSSE >

