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Lućmierz i Łódź: Nowe tereny inwestycyjne
czekają na przedsiębiorców
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wzbogaciła
swoją ofertę o dwa nowe, atrakcyjne tereny
inwestycyjne. Zakończyło się uzbrajanie kompleksów
przemysłowych położonych w Lućmierzu (gmina
Zgierz) oraz w Łodzi przy ul. Telefonicznej.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków
pochodzących z funduszy UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013, a jej łączna wartość wyniosła 14 054 589
zł (w tym 5 300 293 zł dofinansowania).

–Obecnie liczy się nie tylko lokalizacja, ale także
odpowiednie przygotowanie terenu – mówi Tomasz
Sadzyński, prezes ŁSSE. – Odpowiednia infrastruktura
techniczna to jedno z głównych kryteriów, na podstawie
których przedsiębiorca podejmuje decyzję o inwestycji
w danym miejscu. Dzięki temu w możliwie najkrótszym
czasie może rozpocząć realizację swojego przedsięwzięcia, nie tracąc czasu na przygotowanie projektów
przyłączy i rozpatrzenie decyzji przez dostawców mediów.

Działki dla dużych i małych firm

Na potencjalnych inwestorów czekają w pełni uzbrojone,
wyposażone w media i niezbędną infrastrukturę tereny,
zlokalizowane w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych. W ramach projektu m.in. usunięto z nich
kolizyjne napowietrzne linie energetyczne – zostały one
zastąpione instalacją podziemną o wysokich parametrach.
Na obu działkach powstał także układ drogowy wraz
z odwodnieniem i oświetleniem.

W nowopowstałych kompleksach przemysłowych
dostępne są działki od 1 do ponad 12 ha. W zależności
od indywidualnych potrzeb możliwe jest wydzielenie
obszaru pod konkretny projekt inwestycyjny.
W Lućmierzu dostępne jest łącznie 10,5 ha terenu
zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 91, 4km od
autostrady A2 i węzła Emilia, gdzie w przyszłości połączą
się trasy A2 i S14 (zachodnia obwodnica Łodzi).
Drugi kompleks o łącznej powierzchni 12,25 ha znajduje
się w Łodzi przy ul. Telefonicznej (wjazd od ulicy
Stokowskiej), w pobliżu planowanego przecięcia
autostrady A1 i ul. Brzezińskiej oraz około 15 km od
skrzyżowania autostrad A1 i A2 w Strykowie.
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Łódź Game Summit
W dniu 5 listopada w Hali Expo po raz drugi odbył się
„Łódź Game Summit”. Tegoroczna edycja dedykowana była twórcom gier komputerowych.
Podczas wykładów i warsztatów goście mogli dowiedzieć
się jak przygotować się do wejścia na rynek produkcji gier
komputerowych oraz gdzie szukać pieniędzy na
stworzenie własnego projektu. Aleksandra Suszczewicz,
Z-ca Dyrektora ds. Promocji i Marketingu przedstawiła
możliwości i korzyści z prowadzenia działalności
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie porozumienia

w sprawie utworzenia Łódzkiego Klastra Gamedev związku firm produkujących gry komputerowe i video oraz
aplikacje mobilne. W inicjatywie biorą udział firmy: Blue
Brick, Unit 9, Lentimax, Invedo, Teyon, Wasteland
Interactive, Incuvo, Urząd Miasta Łodzi oraz Łódzka
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zainicjowała
powstanie Klastra. Dodatkowo porozumienie podpisali
przedstawiciele władz Regionu Łódzkiego i Łodzi,
Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii
Sztuk Pięknych i Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. Celem inicjatywy jest stworzenie platformy
współpracy pomiędzy firmami.

Konferencja Polsko-Japońska

Aleksandra Suszczewicz, Z-ca Dyrektora ds. Promocji i marketingu opowiada o możliwościach inwestycyjnych w ŁSSE

23 października na Wydziale EkonomicznoSocjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się
konferencja pn. „2014 - Nowe Perspektywy dla Japonii
Kooperacja V4”, której partnerem była Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

między przedsiębiorcami z Regionu Łódzkiego i Kraju
Kwitnącej Wiśni.

Konferencja została zorganizowana w ramach „Roku
Wymiany V4+Japonia”, ustanowionym decyzją premierów
Japonii, Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Głównym celem wydarzenia było głębsze poznanie i zrozumienie wzajemnych interesów społeczno-ekonomicznych oraz aktywizacja kontaktów biznesowych

ź"Nauka, innowacje, badania", moderator - Prof. Marek
Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego
ź"Globalne i regionalne aspekty wzrostu gospodarczego", moderator - Pan Katsuyuki Kambara,
Dyrektor NSK Europe Ltd., Warsaw Liaison Office
ź"Wymiana kulturalna", moderator - Dr hab. Jolanta
Młodawska-Bronowska, prof. UŁ

Program konferencji obejmował trzy bloki tematyczne:
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ŁSSE w Chengdu: Targi i wizyta w International Container Logistics Park
W dniach 22-23 października przedstawiciele Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wraz z WPHI
w Pekinie, Biurem Regionalnym Województwa
Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu oraz Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczyli
w China - EU Business and Technology Transfer Fair
w Chengdu (CEB&TT).

Stacja załadunkowa połączenia kolejowego Chengdu-Łódź

Targi skupiały się na takich sektorach jak: IT, ochrona
środowiska, biotechnologia oraz odnawialne źródła
energii.
Przy okazji wizyty w stolicy Prowincji Syczuan przedsta-

wiciele ŁSSE mieli okazję zwiedzić International
Container Logistics Park, którego częścią jest terminal
będący stacja załadunkową połączenia kolejowego
Chengdu-Łódź. Operatorem, działającego już prawie
dwa lata, regularnego połączenia kolejowego z Chin do
Polski jest spółka YHV INTERMODAL Logistics Co., Ltd
(w skład której wchodzi łódzka firma Hatrans Logistics).
Od tego roku możliwe jest również przewożenie
towarów w kierunku odwrotnym czyli z Łodzi do
Chengdu. Czas transportu wynosi 14 dni, a jego dużą
zaletą jest o połowę niższa cena przewozu w porównaniu
z transportem lotniczym.

Wirtualna wycieczka po zabytkowych przestrzeniach
Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po XIX-wiecznym
kompleksie fabrycznym Ludwika Grohmana. W trakcie
spaceru można zobaczyć obecny Kompleks Centrum
ŁSSE, oraz zajrzeć do wnętrz zrewitalizowanej Fabryki
Grohmana i dawnej hydroforni.
Spacer prowadzi przez teren byłego posiadła Grohmana,
ograniczonego ulicami Tymienieckiego, Kilińskiego,
Magazynową oraz Fabryczną, który jest matecznikiem
ŁSSE. Wzdłuż drogi biegnącej wokół dawnego zbiornika
przeciwpożarowego, dziś stawu, znajdują się zakłady
produkcyjne Inwestorów strefowych oraz siedziba
Zarządu ŁSSE S.A. Na terenie Kompleksu Centrum

można zobaczyć także m.in. budynek Hydrofornii,
pieczołowicie odnowioną stróżówkę, Fabrykę
Biedermanna (zrewitalizowana siłami G.W. & Crystal
Fashion Włodzimierz Gronowalski Sp. jawna – Inwestora
ŁSSE) oraz park z alejkami spacerowymi,
w którym w każdą sobotę lipca odbywają się Pikniki u Grohmana.
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Już tylko miesiąc na zgłoszenie inwestycji do Konkursu “Przemysłowa
Inwestycja Roku”!
Został ostatni miesiąc na zgłoszenie inwestycji
rozpoczętej bądź zakończonej w 2014 roku do
Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”!
Kapituła Konkursu dokona wyboru Laureatów w siedmiu
kategoriach: Polska Inwestycja Roku, Zagraniczna
Inwestycja Roku, Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej,
Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
Inwestycja Roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (mniej
niż 250 pracowników), Ekologiczna Inwestycja Roku,
Innowacyjna Inwestycja Roku.

Celem Konkursu jest nagrodzenie inwestycji
przemysłowych rozpoczętych bądź zakończonych
w 2014 r.,które znacząco wpłynęły na unowocześnienie
i rozwój gospodarczy Polski. Projekt promuje przedsiębiorczość, innowacyjność, postawy proinwestycyjne oraz
proekologiczne. Konkurs jest również szansą dla spółek
na zaznaczenie swojej pozycji na rynku.
Formularz Zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu, oraz
więcej informacji o Konkursie znajduje się na Serwisie
www.terenyinwestycyjne.info
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zaproszenie na kongres POLANDAFRICA 2014
W dniach 27-28 listopada Łódź po raz kolejny stanie
się centrum kontaktów i współpracy polskoafrykańskiej.
Kongres i towarzyszące mu "Dni Afryki w Łodzi" to okazja
do umocnienia polsko-afrykańskich relacji. W Instytucie
Europejskim spotkają się goście z Afryki i sympatycy
polsko-afrykańskiej współpracy biznesowej.
Listopadowe
spotkanie POLANDAFRICA 2014
odbędzie się z udziałem najwyższych przedstawicieli
władz polskich oraz rządów afrykańskich i będzie forum
dyskusji bieżących zagadnień biznesowych, najlepszych

praktyk oraz strategii dla rosnących możliwości
wzajemnej współpracy.
Program Kongresu obejmuje ogólne sesje plenarne
oraz ogólne i sektorowe sesje biznesowe - w ramach
których odbędą się dyskusje panelowe ekspertów,
spotkania bezpośrednie i kuluarowe umożliwiające
nawiązanie unikalnych kontaktów dla rozwoju biznesu
na linii Afryka-Polska, oraz biznesowe rozmowy B2B
i B2G.
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6
„100 dni z życia foto/grafika”
- wernisaż wystawy
Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
zaprasza na wernisaż wystawy Piotra Wypycha „100
dni z życia foto/grafika”.
Wernisaż odbędzie się 5 grudnia w Fabryce Grohmana
ŁSSE (Tymienieckiego 22/24) o godzinie 14. Wystawa
organizowana jest w związku z 20-leciem pracy artysty
grafika/fotografika dr. Piotra Wypycha.
Piotr Wypych urodził się 5 września 1969 r. w Piotrkowie
Trybunalskim. Od najmłodszych lat interesował się sztuką,

przyrodą oraz historią. W 1989 roku rozpoczął pracę
w Wydziale Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, jako inspektor leśnik – zajmując się
lasami niepaństwowymi. W 1990 roku zdał egzaminy do
Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydział Grafiki
– specjalizacja grafika projektowa. W 1995 roku obronił
dyplom w Pracowni Projektowania Książki – temat pracy:
Ilustrowany atlas owadów mających znaczenie
gospodarcze w leśnictwie. Aneks do pracy dyplomowej
w Katedrze Fotografii, temat: fotografia krajobrazowa
„ojczysta” znad Pilicy.

Zaproszenie do współpracy: Fundacja KARDIORYTM
Misją Fundacji KARDIORYTM jest podejmowanie
działań na rzecz wspomagania rozwoju elektrokardiologii.
Obszary działań ujęte w statusie Fundacji obejmują:
Działalność edukacyjną – szeroko pojęta edukacja
społeczna na tematy dotyczące zdrowego trybu życia,
zapobiegania chorobom układu krążenia oraz
postępowania w nagłych sytuacjach zagrażających
zdrowiu czy życiu.
Działalność naukową – organizacja szkoleń
poświęconych tematyce kardiologii, skierowanych
zarówno do specjalistów jak i dla lekarzy Podstawowej

Opieki Zdrowotnej. Finansowanie uczestnictwa młodych
lekarzy w sympozjach naukowo – szkoleniowych oraz
wsparcie stypendialne dla najbardziej zdolnych
pracowników naukowych.
Medycynę sportową – otoczenie specjalistyczną opieką
lekarską osób amatorsko uprawiających sport.
Uświadamianie konsekwencji źle zaplanowanej
aktywności fizycznej.
Akcje społeczne – organizacja przedsięwzięć
o charakterze sportowo-edukacyjnym (maratony, wyścigi
kolarskie) promujące działania Fundacji.
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PwC o zmianach w przepisach strefowych
30 października w Fabryce Grohmana ponad 80.
przedstawicieli Inwestorów ŁSSE S.A. wzięło udział
w seminarium „Najnowsze zmiany w przepisach
strefowych – drobna korekta czy wielka rewolucja?”
zorganizowanym przez ŁSSE S.A. i firmę partnerską
PwC.
Spotkanie dedykowane było dyrektorom finansowym,
głównym księgowym oraz specjalistom w zakresie
rozliczeń podatkowych obecnych jak i przyszłych
inwestorów ŁSSE.
Podczas seminarium dyskutowano o nowym obliczu po-

mocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych,
w kontekście zmian w ogólnych regulacjach unijnych
obowiązujących od 1 lipca 2014 r. oraz tych najnowszych
w zakresie przepisów strefowych. Omówione zostały
m.in. nowe kryteria rozszerzania granic SSE oraz
najważniejsze zmiany dotyczące działalności na terenie
SSE, które obejmują również obecnych Inwestorów SSE.
W przypadku pytań dotyczących zmian w przepisach
SSE, zachęcamy do kontaktu z firmą PwC:
Rafał Pulsakowski
e-mail: rafal.pulsakowski@pl.pwc.com

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy
Polityka szkoleniowa jest strategicznym obszarem
HR'owym w organizacji. Odpowiednio realizowana
wpływa systemowo i celowo na rozwój kompetencji
pracowników, co pozwala na osiąganie zakładanych
celów biznesowych organizacji.
Dzięki Ogólnopolskim Badaniom Benchmarków
Efektywności Polityki Szkoleń, mogą Państwo do 30
listopada, bezpłatnie dokonać oceny efektywności oraz
jakości kluczowych procesów szkoleniowych w Państwa
firmie. Po badaniu otrzymają Państwo raport z wynikami tej
oceny i rekomendacjami do doskonalenia swojej polityki
szkoleniowej. Kolejnym wyróżnikiem raportu jest obraz

firmy w porównaniu do benchmarków rynkowych
(branżowych i sektorowych).
Badanie TDI pomoże ocenić Państwa efektywność
inwestycji w kapitał ludzki, otrzymać wskazówki do
poprawy i udoskonalenia procesów szkoleniowych,
porównać wyniki z innymi firmami na rynku,
a w szczególności z konkurencją oraz porównać wyniki
w czasie, precyzyjnie wyznaczyć cele dla strategii
szkoleniowej i monitorować zakres ich realizacji.
Zapraszamy do badania
www.badanietdi.pl/wez-udzial-w-badaniu
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Pokolenie Y: Wyzwanie dla pracodawców
Przedstawiciele Pokolenia Y są wykształceni,
doskonale znają języki obce i nowe technologie.
Z drugiej strony bywają zbyt pewni siebie, mają spore
wymagania wobec pracodawcy, nie wahają się zmienić
miejsca zatrudnienia z dnia na dzień.
Co robić, aby zapobiec odejściom z firmy młodych
specjalistów, tak istotnych dla rozwoju organizacji? Jakie
systemy i metody zastosować, aby najmłodsi pracownicy
związali się z firmą na dłużej?
Kluczem do sukcesu jest poznanie specyficznych
uwarunkowań i potrzeb reprezentantów tej generacji.

Dopiero wyjaśnienie narosłych wokół tego tematu
nieporozumień, zburzenie mitów i wyciągnięcie
rzetelnych wniosków może być podwaliną dobrze
opracowanych programów retencji.
Obserwacje, które czynimy na co dzień pokazują, jaka
jest rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami młodych ludzi
a rzeczywistością, z którą stykają się w codziennej pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z raportami
ManpowerGroup: www.manpowergroup.pl

Alert podatkowy PKF: użytkowanie samochodów służbowych w celach
prywatnych - zmiana w przepisach od 1.01.2015 r.
Jedną z najważniejszych dla podatników nowości
uchwalonych przez Sejm w dniu 23 października jest
ułatwienie określenia skutków podatkowych
związanych z wykorzystywaniem przez pracowników
samochodu służbowego do celów prywatnych
poprzez wprowadzenie jednolitego - umiarkowanego,
jeśli chodzi o wysokość ryczałtu.
Nowe regulacje mają skończyć problemy przedsiębiorstw
i podatników, a także próby omijania prawa, dzięki temu, że

zaproponowany w znowelizowanym akcie prawnym
ryczał będzie relatywnie niski.
Obecnie ustawa przekazana jest Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Nowe przepisy mają obowiązywać
od 1 stycznia 2015 roku.

