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Rekordowe półrocze w ŁSSE

O NAJNOWSZYCH ZEZWOLENIACH
PRZECZYTASZ NA STRONACH 4 i 5

Jeszcze nigdy w 17-letniej historii Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. nie wydano w pół roku aż 36
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
19 projektów złożyli obecni Inwestorzy.

Inwestorów, tylko z tych pierwszych sześciu miesięcy,
o zainwestowaniu w ciągu kilku najbliższych lat
w Polsce 21,6 mld złotych. W efekcie powstanie ponad
20,5 tysiąca nowych miejsc pracy.

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki

Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.

-Inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę jako
najatrakcyjniejszą lokalizację dla nowych projektów
w Europie Środkowo-Wschodniej. - mówi Janusz
Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Dzięki temu coraz więcej firm otwiera u nas swoje zakłady
i rozwija działalność gospodarczą. Potwierdza to pierwsze
półrocze 2014 roku, które jest najlepszym półroczem
w historii funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych. To w ogóle najlepsze pół roku w historii
polskiej gospodarki ostatnich 25 lat. Mamy deklaracje

- Do 30 czerwca wydaliśmy w Łódzkiej SSE rekordowe 36
zezwoleń - mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.
- Inwestorzy zadeklarowali utworzenie 2378 nowych
i utrzymanie 5810 miejsc pracy. Przedsiębiorcy
zamierzają ponieść łącznie ponad 1,5 miliarda złotych
nakładów inwestycyjnych. To co bardzo nas cieszy, to
fakt, że aż 19 projektów chcą zrealizować obecni
Inwestorzy. To świadczy o tym, że przedsiębiorcy czują
się w strefie dobrze i zbudowaliśmy wzajemne zaufanie,
tak potrzebne przy realizacji projektów biznesowych.
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Teren ŁSSE w Lućmierzu gotowy dla Inwestorów
W czerwcu br. zakończono uzbrajanie terenu
inwestycyjnego ŁSSE w Lućmierzu, gminie Zgierz.
Budowę zrealizowano przy wsparciu finansowym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego.
W ramach projektu na działce powstał wodociąg,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, oraz usunięto kolizyjny
odcinek napowietrznej linii energetycznej, który uniemożliwiał zagospodarowanie terenu na cele ŁSSE.
Zbudowano także układ drogowy z jezdnią o nawierzchni
asfaltowej szerokości 7m i chodnikami jednostronnymi
o szerokości 2m, wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dla
potencjalnych Inwestorów przeznaczone jest 10,5 ha

terenu, z możliwością wydzielenia obszaru pod konkretny
projekt inwestycyjny.
-Dobrze przygotowany teren inwestycyjny to jedno
z głównych kryteriów, na podstawie których Inwestor
podejmuje decyzję co do inwestycji w danym miejscu –
mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE- Jesteśmy
także na ukończeniu drugiego projektu, który polega na
uzbrojeniu terenu przy ul. Stokowskiej w Łodzi.
Teren inwestycyjny w Lućmierzu znajduje się przy drodze
krajowej nr 91, 4km od autostrady A2 i węzła Emilia, gdzie
w przyszłości połączą się trasy A2 i S14 (zachodnia
obwodnica Łodzi). Szczegóły dotyczące oferty znajdują
się na stronie:

Pierwszy rok działalności szkoły międzynarodowej już za nami!

Zakończenie roku szkolnego Źródło: British International
School of the University of Łódź

British International School of the University of Łódź,
którą w lipcu ubiegłego roku utworzył Uniwersytet
Łódzki we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą
Ekomiczną S.A., okazała się wielkim sukcesem.
W ciągu zaledwie 10 miesięcy ilość uczniów wzrosła
z 46 do 63.
Szkoła zapewnia edukację dzieci (w wieku od 3 do 18 lat)
w systemie brytyjskim. Jest to jedyna szkoła w województwie, która przeprowadza egzaminy brytyjskie IGCSE
(odpowiednik egzaminów gimnazjalnych ) oraz AS i A
Levels (polska matura ). Wszystkie lekcje są prowadzone
w języku angielskim przez międzynarodową kadrę.

„Międzynarodowa” nie tylko z nazwy
Szkoła powstała m.in. z myślą o dzieciach zagranicznych
Inwestorów ŁSSE. Obecnie na zajęcia uczęszczają
uczniowie z Hiszpanii, Indii, Japonii, Rumunii, Wielkiej
Brytanii, USA, Francji i Włoch. Od września br. do szkoły
podstawowej i przedszkola będą również przyjmowane
dzieci narodowości polskiej. Na zajęcia dodatkowe,
zarówno sportowe jak i przedmiotowe, mogą dołączyć
uczniowie polskich gimnazjów i liceów. Będą mieli
również możliwość zdawania brytyjskich egzaminów
szkolnych uprawniających do studiowania na całym
świecie.
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24 nowe
zezwolenia
w ŁSSE

PODSTREFA ŁĘCZYCA

PODSTREFA KUTNO
Pini Polonia Uno Sp. z o.o.
Sirmax Polska Sp. z o.o.
NewCold Sp. z o.o.

W maju i czerwcu kolejne 22 firmy otrzymały
w sumie 24 zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej w ŁSSE. W poszczególnych podstrefach zainwestują:
Podstrefa Łódź: Delia Cosmetics Distribution Sp. z
o.o., wartość inwestycji 12,5 mln zł (do końca 2022 roku),
15 nowych miejsc pracy (do końca stycznia 2018 r.), 74
utrzymane do końca stycznia 2021 r., Drahtzug Stein
Łódź Sp. z o. o., wartość inwestycji 828 tys. zł (do końca
2016 r.), 14 nowych miejsc pracy (do końca 2016 r.), 392
utrzymane przez okres co najmniej 5 lata, Barry
Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o. o., wartość
inwestycji 95,7 mln zł (do końca 2016 r.), 80 nowych
miejsc pracy (do końca 2016 r.),172 utrzymane przez
okres 5 lat, IMA Solution Sp. z o.o., wartość inwestycji 45
mln zł (do 30 czerwca 2018 r.), 250 nowych miejsc pracy
(do 30 czerwca 2018 r.).

PODSTREFA SIERADZ

PODSTREFA
RAWA MAZOWIECKA
PODSTREFA WIELUŃ

grupa MAGO S.A.

Baker Hughes
Poland Sp. z o.o.

PODSTREFA TOMASZÓW
MAZOWIECKI

Union Industries
Polska Sp. z o.o.
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Podstrefa Koluszki: SuperDrob Zakłady DrobiarskoMięsne S.A., wartość inwestycji 140 mln zł (do końca
2018 roku), 650 nowych miejsc pracy (do końca 2018
roku).
Podstrefa Konstantynów Łódzki: trzecie zezwolenie
Coko-Werk Polska Sp. z o.o., wartość inwestycji 22 mln
zł (do końca 2019 roku), 12 nowych miejsc pracy (do
końca 2017 r.), 258 utrzymanych przez okres co najmniej
5 lat, SISA Polska Sp. z o.o., wartość inwestycji 4 mln zł
(do końca 2015 r.), 15 nowych miejsc pracy (do końca
2015 r.), 20 utrzymanych przez okres co najmniej 3 lat.
Podstrefa Kutno: Pini Polonia Uno Sp. z o.o. wartość
inwestycji 103,5 mln zł (do końca 2017 roku), 200 nowych
miejsc pracy (do końca 2017 roku), Sirmax Polska Sp. z
o.o., wartość inwestycji 12,5 mln zł (do końca 2017 roku),
10 nowych miejsc pracy (do 31.08.2016 r.) 60
utrzymanych przez 5 lat, NewCold Sp. z o.o., wartość
inwestycji 120 mln zł (do 1 lipca 2016), 30 nowych miejsc
pracy.
Podstrefa Łęczyca: De Heus Sp. z o.o., wartość
inwestycji 25 mln zł (do końca 2015 r.), 30 nowych miejsc
pracy (do końca 2018 r.) utrzymanych na tym poziomie
przez 4 lata, trzy inwestycje HTL-STREFA S.A., łączna
wartość inwestycji 26,7 mln zł (do końca 2017 r.), 32 nowe
miejsca pracy (do końca 2016 r.), 809 utrzymanych przez

okres co najmniej 5 lat.
Podstrefa Ozorków: czwarta inwestycja Interprint
Polska Sp. z o.o., wartość inwestycji 33,5 mln zł (do końca
2019 roku) 15 nowych miejsc pracy (do końca 2016 roku),
200 utrzymanych przez co najmniej 5 lat.
Podstrefa Radomsko: Union Industries Polska Sp. z
o.o., wartość inwestycji 132,5 mln zł (do końca 2022 roku),
40 nowych miejsc pracy (do końca 2016 r.), Press Glass
S.A., wartość inwestycji 50 mln zł (do końca 2017 r.), 200
nowych miejsc pracy (do końca 2017 r.).
Podstrefa Rawa Mazowiecka: druga inwestycja MGL Sp.
z o.o., wydatki inwestycyjne 5,5 mln zł (do końca 2017
roku), 10 nowych miejsc pracy (do końca 2017 r.), 116
utrzymanych przez 5 lat, Baker Hughes Poland Sp. z o.o.,
wartość inwestycji 214,5 mln zł (do 30 czerwca 2018 r.),
120 nowych miejsc pracy (do 31 marca 2019 r.) utrzymanych do 31 marca 2023 roku.
Podstrefa Sieradz: Cornette Underwear sp. z o.o. sp. k.,
wartość inwestycji 0,5 mln zł (do końca 2015 r.), 70 nowych
miejsc pracy, 226 utrzymanych przez okres co najmniej 3
lat, trzecie zezwolenie Medana Pharma S.A., wartość
inwestycji 222 mln zł (do końca 2024 r.), 15 nowych miejsc
pracy (do końca 2020 r.), 358 utrzymanych 2025 r.

Podstrefa Sławno: Nordkalk Sp. z o.o., wartość
inwestycji 20,9 mln zł (do 30 czerwca 2017 r.), 30 nowych
miejsc pracy (do 30 czerwca 2017 r.), 49 utrzymanych
przez 4 lata.
Podstrefa Tomaszów Mazowiecki: druga inwestycja
WAGRAN Sp. z o.o., wartość inwestycji 3,5 mln zł (do
końca 2016 r.), 15 nowych miejsc pracy (do końca 2016
r.), 73 utrzymane do końca 2019 r.
Podstrefa Wieluń: druga inwestycja Wielton S.A.,
wartość inwestycji 30 mln zł (do końca 2017 r.), 30
nowych miejsc pracy (do końca 2017 r.) 1187
utrzymanych przez 5 lat.

ŻYCZYMY POWODZENIA
I ZACHĘCAMY DO
KOLEJNYCH INWESTYCJI
WIĘCEJ NA SSE.LODZ.PL
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Polska
w rankingach
Nasz kraj wciąż utrzymuje się na wysokich miejscach
w prestiżowych, międzynarodowych zestawieniach.

krajów EŚW w oparciu o 21 czynników. Najwyżej
punktowane czynniki w regionie EŚW to: członkostwo
danego kraju w UE, zalety pracowników (kwalifikacje,
zaangażowanie i produktywność), a także jakość
kształcenia akademickiego i dostępność lokalnych
poddostawców. Czynniki te należą do najbardziej
premiowanych zarówno w przypadku całego regionu
EŚW, jak i Inwestorów działających tylko w Polsce.

UNCTAD

Raport AHK
Polska zajęła pierwsze miejsce w badaniu atrakcyjności
inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
przeprowadzonym wśród ponad 1400 Inwestorów
niemieckich w 16 krajach regionu. Tym samym utrzymała
ubiegłoroczną pozycję lidera, wywalczoną po raz pierwszy
w 2013 r. Jest to dziewiąta edycja badania przeprowadzanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) wraz z piętnastoma
innymi niemieckimi izbami bilateralnymi.
Inwestorzy niemieccy oceniali atrakcyjność inwestycyjną

Polska utrzymała się w ścisłej czołówce najbardziej
perspektywicznych lokalizacji na świecie dla inwestycji zagranicznych, a nawet poprawiła swoją pozycję wynika z World Investment Report 2014 przygotowanego
przez UNCTAD.
Według badania przeprowadzonego przez UNCTAD
wśród szefów globalnych korporacji, Polska należy do
najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych na
świecie w latach 2014-2016. Z miejsca 14, które
zajmowała przez dwa lata z rzędu, Polska awansowała
na trzynaste. W pierwszej dwudziestce znalazło się tylko
pięć krajów europejskich, a Polska jest jedynym z Europy
Środkowo-Wschodniej.

EY
Polska zajęła w badaniu Atrakcyjności Inwestycyjnej
Europy 1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej,
jako najbardziej atrakcyjny kraj w regionie. W badaniu
percepcji Inwestorów, o 20 punktów procentowych
wyprzedziliśmy drugie w rankingu Czechy. Nasz kraj,
z liczbą 13 862 miejsc pracy stworzonych dzięki
Bezpośrednim Inwestycjom Zagranicznym, plasuje się
również na 1. miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej
i 3. na kontynencie ogółem, pod względem liczby miejsc
pracy stworzonych dzięki Bezpośrednim Inwestycjom
Zagranicznym.
Polska jest druga w Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli
chodzi o liczbę projektów w ramach Bezpośrednich
Inwestycji Zagranicznych (107 projektów). Nasz kraj
przyciąga duże przedsięwzięcia - zajmujemy 2. miejsce
w Europie, za Serbią, pod względem liczby miejsc pracy
na 1 projekt w ramach Bezpośrednich Inwestycji
Zagranicznych (129,6).
Polska jest też liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby inwestycji w branży Research
& Development - głównie dzięki dużym firmom informatycznym.
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Dwa „Pikniki u Grohman’a” już za nami.
Przed nami dwa kolejne!

Pierwszy z czterech lipcowych „Pikników u Grohman’a”
zorganizowanych na terenie ŁSSE

Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. trwa druga edycja letnich „Pikników u Grohman’a”.
Na pierwszym pikniku zagrali dla nas Les Swingers RomantiQues - jedyny zespół w Polsce grający cygański jazz.
Podczas kolejnego spotkania zagrała "Beata Przybytek
Quartet".
Zapraszamy w kolejne lipcowe soboty
19 lipca gwiazdą imprezy będzie Kent Sangster's
Obsessions Octet. Zespół składa się z klasycznego

kwartetu smyczkowego i kwartetu jazzowego, a uprawia
kameralny jazz.
Na zakończenie tegorocznego cyklu "Pikników..." 26 lipca
zagra Apertus Quartet. Repertuar zespołu obejmuje
zarówno klasyczne kwartety smyczkowe, jak i utwory
inspirowane jazzem, czy muzyką ludową.
Artyści występować będą dwukrotnie: o godz. 15.30 i 17.
W przypadku złej pogody koncerty przeniesione zostaną
do sali konferencyjnej, w takim przypadku rozpoczną się
o godzinie 16. Wstęp wolny.

Przemysłowa Inwestycja Roku 2014
Redakcja serwisu Tereny Inwestycyjne Info
przygotowała pierwszą edycję konkursu "Przemysłowa Inwestycja Roku", którego celem jest wyróżnienie najlepszych inwestycji przemysłowych
zakończonych bądź rozpoczętych w 2014 roku.
Nagrodzone zostaną najważniejsze inwestycje, które
wpłynęły na unowocześnienie i rozwój gospodarczy
Polski, oraz te, których realizacja nie naruszyła równowagi
ekologicznej. Wyróżnienia przyznawane będą pierwszym
trzem miejscom w siedmiu kategoriach:
- Polska Inwestycja Roku,
- Zagraniczna Inwestycja Roku,
- Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej,

-Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
- Inwestycja Roku MŚP (mniej niż 250 pracowników),
- Ekologiczna Inwestycja Roku,
- Innowacyjna Inwestycja Roku.
Inwestycje zgłaszać można do 16 grudnia 2014 roku.
Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu złożona
z Serwisu TII, agencji i instytucji rządowych, organizacji
pozarządowych oraz organizacji biznesu reprezentujących przedsiębiorców.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
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ŁSSE S.A. kolejny rok Partnerem konkursu
Mam Pomysł na Biznes (Młodzi w Łodzi)

Wręczenie nagrody w konkursie „Mam Pomysł Na Biznes”
Od lewej: Stanisław Witaszczyk, Izabela Kochan

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczych
postaw wśród młodych ludzi, których chcemy
zachęcić do wiązania swojej przyszłości z Łodzią. To
doskonała trampolina do osiągnięcia własnych
marzeń biznesowych.
W tegorocznej edycji ŁSSE S.A. wyróżniła Panią Izabelę
Kochan za Studio iKochan, które oferuje profesjonalne
usługi w zakresie projektowania szerokiej gamy wyrobów
tekstylnych. Każdy wzór jest wykonywany na zamówienie
Klienta i ściśle dopasowany do jego potrzeb. Przy proje-

ktowaniu brane są pod uwagę: założenia stylistyczne,
technologia produkcji oraz takie aspekty jak docelowa
grupa odbiorców, przeznaczenie wyrobu oraz jego
sposoby użytkowania. Pani Izabela jest absolwentką
Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. W trakcie studiów
zdobywała wiedzę techniczną i umiejętności projektowe
zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii. Nagrodę wręczył
Stanisław Witaszczyk, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A.
Zapraszamy na stronę internetową Pani Izabeli Kochan.

Wyzwania HR w Łodzi

Konferencja „Wyzwania HR”

Za nami już trzecia w tym roku edycja konferencji
„Wyzwania HR”, która odbyła się 26 czerwca 2014 roku
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Konferencja „Wyzwania HR” to najważniejsze forum
wymiany doświadczeń i obserwacji z dziedziny
zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Spotkanie
sprzyja integrowaniu społeczności HR w regionie oraz
budowaniu praktycznych relacji między jego uczestnikami
– praktykami HR oraz ekspertami i menedżerami
kształtującymi politykę personalną w firmach. To
unikatowa w regionach możliwość poznania dobrych
praktyk stosowanych przez najlepszych specjalistów na
rynku. Podczas konferencji „Wyzwania HR” uczestnicy

wzięli udział w sesjach tematycznych prowadzonych
przez uznanych ekspertów HR, którzy prezentowali
najlepsze praktyki, a także najnowsze trendy i rozwiązania oraz opowiadali o wyzwaniach, jakie stoją przed
działami HR.
Spotkanie w Łodzi, otworzył, swoją autorską prezentacją
o sztuce komunikacji, Tomasz Kammel.
Więcej informacji na temat cyklu konferencji „Wyzwania
HR” znajduje się na stronie:
,

