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2nd Speed
Business Mixer
za nami!
19 marca w Fabryce Grohmana Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. odbył się 2nd Speed
Business Mixer organizowany we współpracy
z Międzynarodowymi Izbami Gospodarczymi oraz
Sponsorami.
Podczas wydarzenia blisko 200 firm wzięło udział w serii
bezpośrednich spotkań wraz z innymi przedsiębiorcami
przy okrągłych stolikach. Znaleźli się wśród nich
przedstawiciele instytucji otoczenia biznesowego z Łodzi,
Inwestorzy i Partnerzy Łódzkiej SSE, firmy członkowskie
Izb Partnerskich. Była to idealna szansa, aby
zaprezentować firmę, wymienić się wizytówkami, zawrzeć
nowe kontakty oraz opowiedzieć zarówno o poszukiwanych, jak i dostarczanych usługach.

2nd Speed Business Mixer. Fot. Paweł Nowak / ŁSSE S.A.

Speed Business Mixer w Łódzkiej SSE to wydarzenie, na
którym w jednym miejscu pojawia się około 200 firm z całej
Polski reprezentujących liczne branże: budownictwo, HR,
logistyka, IT, BPO, produkcja, kancelarie prawne, firmy

doradcze oraz instytucje biznesowe z Łodzi.
Po sukcesie pierwszej edycji, która odbyła się w marcu
ubiegłego roku, Łódzka SSE postanowiła na stałe wpisać
wydarzenie w kalendarz.
- Podczas pierwszej edycji spotkaliśmy się z ogromnym
zainteresowaniem praktycznie wszystkich branż, jak
również bardzo pozytywnym odbiorem wydarzenia przez
naszych gości – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
– Pierwsza i druga edycja w liczbach, to około 200 firm
w części mixerowej, oraz ponad 300 gości podczas sesji
networkingowej. Taka forma nawiązywania kontaktów
biznesowych była już w Łodzi praktykowana, ale nie taką
skalę. Tego dnia, Łódź odwiedziły firmy z dziewięciu
województw. Dlatego, od 2015 roku, dzięki pomocy
i zaangażowaniu Międzynarodowych Izb
Gospodarczych, ŁSSE S.A. organizować będzie dwie
edycje rocznie – wiosenną i jesienną.
Gościem Honorowym 2nd Speed Business Mixera
był Jego Ekscelencja, Ajay Bisaria, Ambasador Indii,
który odwiedził tego dnia Łódź po raz pierwszy.
W szczytnym celu
Ta edycja Business Mixer'a to nie tylko biznes, ale
również kultura. Idąc w ślad za naszym patronem działań
CSR – Henrykiem Grohmanem, Łódzka SSE stara się
zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w sztukę. Po
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części mixerowej odbyła się licytacja grafik z cyklu „Magia
łódzkich fabryk” dr Alicji Habisiak-Matczak - absolwentki
Wydziału Grafiki i Malarstwa i pracownika dydaktycznego
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi. Zebrane środki autorka prac przekazała dla
Fundacji Połączeni Pasją na budowę Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Licytację poprowadził
Włodzimierz Adamski – aktor teatralny i filmowy.
Za hojne serce i wsparcie Fundacji dziękujemy:
- Pani Katarzynie Czajce, Falck Medycyna Sp. z o.o.
- Panu Michałowi Haze, Mikomax
- Panu Marcinowi Siech, Cybercom Poland Sp. z o.o.
- Panu Pawłowi Brzezińskiemu, Your Catering Group.
Partnerami tej edycji wydarzenia byli: Belgijska Izba
Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza,
Indyjsko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa, Japońska
Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka
Izba Przemysłowo-Handlowa i Skandynawsko-Polska
Izba Gospodarcza.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Medialnym
Telewizji Toya oraz wydawnictw: Outsourcing&More,
outsourcingportal.pl, Biznes Polska, Dziennik Łódzki.
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Kutno: pierwsza
inwestycja belgijskiej
grupy spożywczej
Vandemoortele Polska Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie
na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej S.A.
Vandemoortele Polska Sp. z o.o. należy do
Vandemoortele, europejskiej Grupy zajmującej się
produkcją i sprzedażą produktów spożywczych,
w szczególności mrożonych wyrobów piekarniczych,
margaryn, tłuszczy i olejów jadalnych. Projekt inwestycyjny
Spółki zakłada utworzenie nowego zakładu produkcyjnego
w Kutnie, w którym produkowane będzie głównie mrożone
pieczywo.

Podstrefa ŁSSE Kutno. Źródło: UM Kutno

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść
wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125 mln zł
(do końca 2017 r.) oraz zatrudnić przynajmniej 61
pracowników (do końca 2019 r.).
- Specjalne strefy ekonomiczne, od początku ich
ustanowienia, są skutecznym instrumentem przyciągania
inwestycji – mówi Janusz Piechociński, Wicepremier,
Minister Gospodarki. – Specjalne strefy ekonomiczne dają
możliwość lokowania projektów innowacyjnych, mających
istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej

gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy. Firmy
z dużym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania SSE
w Polsce, dlatego cieszą mnie kolejne inwestycje
w Regionie Łódzkim.
- Przez prawie 18 lat istnienia w Łódzkiej SSE S.A.
wydaliśmy 275 zezwoleń, a inwestorzy zrealizowali
inwestycje o łącznej wartości ponad 12 mld zł, dzięki
którym powstało ponad 32 tysiące miejsc pracy –
podsumowuje Tomasz Sadzyński, prezes ŁSSE S.A.
W rankingu Global Free Zones of the Year 2014,
przygotowanym przez fDi Magazine z grupy Financial
Times, Łódzka SSE S.A. została uznana za najlepszą
strefę dla MŚP w Europie.
324,5 ha terenów pod nowe inwestycje
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna obecnie posiada
ponad 300 ha atrakcyjnych działek inwestycyjnych.
W tym roku Strefa uzbroiła dwa nowe tereny położone
w Lućmierzu (gmina Zgierz) oraz w Łodzi przy
ul.Telefonicznej. W Lućmierzu dostępne jest łącznie
10,5 ha terenu zlokalizowanego przy drodze krajowej
nr 91, 4 km 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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Rok Szkoły Zawodowców
Zespół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
promował szkolnictwo zawodowe w Łowiczu,
Radomsku, Koluszkach, Płocku i Warszawie.

Spotkanie w Łowiczu pn. „Rola szkolnictwa zawodowego
w kontekście współpracy szkół z pracodawcami oraz ŁSSE”.

Najważniejsze wydarzenie odbyło się 16 marca w Łowiczu.
„Rola szkolnictwa zawodowego w kontekście współpracy
szkół z pracodawcami oraz Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną”- to tytuł spotkania, w którym wzięła udział
Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji
Narodowej.
W trakcie spotkania w Gimnazjum nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Łowiczu Pani Minister z samorządowcami,

Jubileusz AHK Polska
2015 jest rokiem jubileuszu 20-lecia AHK Polska. 27
kwietnia 2015 r. roku izba rozpoczyna obchody
jubileuszowe XX Walnym Zgromadzeniem Firm
Członkowskich w Hotelu Intercontinental i Galą 20lecia w Teatrze Narodowym w Warszawie.
W kolejnych miesiącach roku akcenty jubileuszowe będą
miały imprezy w różnych regionach Polski i Niemiec,
w tym: czerwcowe spotkanie polsko-niemieckie w Kolonii,
lipcowy piknik letni w Poznaniu, Turniej Golfa
w Siemianowicach Śląskich (sierpień), wrześniowe
spotkania i debaty gospodarcze w Gdańsku i Wrocławiu

nauczycielami i pracodawcami rozmawiała o szkolnictwie zawodowym – jego promocji wśród gimnazjalistów.
– Bardzo ważna jest współpraca pracodawców ze
szkołami zawodowymi – powiedziała Joanna KluzikRostkowska- Zależy mi, aby pracodawcy też
współtworzyli i recenzowali podstawy programowe do
nauki zawodów – dodała. Szefowa resortu edukacji
podkreśliła, że ważne jest współdziałanie z lokalnymi
władzami przy pozyskiwaniu informacji jakich
specjalistów potrzebuje dany region i w jakich zawodach
należy kształcić.

oraz grudniowe Spotkanie Świąteczne w Monachium.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK
Polska) jest nie tylko największą bilateralną Izbą
w Polsce, ale również jedną z najbardziej wpływowych
Niemieckich Zagranicznych Izb PrzemysłowoHandlowych (AHK) na świecie. AHK Polska reprezentuje
interesy około 1000 firm członkowskich i od kilkunastu lat
działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków
gospodarczych.
Członkostwo w Izbie to: zaproszenia na liczne spotkania
biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości
promowania swojej firmy wśród pozostałych członków
Izby oraz liczne dodatkowe usługi.
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6
Ulgi i dotacje

15 kwietnia 2015 r. odbędzie się seminarium
współorganizowane przez KPMG i Łódzką Specjalną
Strefę Ekonomiczną S.A. pt. „Ulgi i dotacje,
aktualności podatkowe oraz kontrole w działalności
strefowej”.
Podczas wydarzenia poruszone zostaną między innymi
kwestie związane z:
źmożliwościami dofinansowania działalności prowadzonej
w ramach SSE,
źnowymi zasadami funkcjonowania podmiotów
w specjalnych strefach ekonomicznych – omówienie

Fundusze unijne
na lata 2014-2020
Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata
2014-2020 otworzył przed Polską nowe możliwości
rozwoju dzięki rekordowej sumie 82,5 mld euro
w ramach polityki spójności.
Istotna część tej sumy skierowana jest do przedsiębiorców, w tym w szczególności do podmiotów małych
i średnich.
Publikacja KPMG pt. „Fundusze unijne na lata 2014-2020

nowych obowiązków oraz zasad postępowania,
źaspektami kontroli podmiotów strefowych przez organy
skarbowe i podatkowe – omówienie podejścia organów
skarbowych i podatkowych, obszarów podlegających
kontroli i weryfikacji,
źnowościami w stanowiskach organów podatkowych
i sądów administracyjnych – najciekawsze stanowiska
pojawiające się w orzecznictwie i interpretacjach.
Seminarium poprowadzą eksperci KPMG z wieloletnią
praktyką.
Zapisów na wydarzenie prosimy dokonywać za
pośrednictwem formularza :

– przewodnik dla przedsiębiorców” wskazuje wybrane
źródła wsparcia działalności gospodarczej z uwzględnieniem czterech kluczowych obszarów:
1. Badania i rozwój
2. Innowacje
3. Energetyka i ochrona środowiska
4. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw
W ramach wskazanych wyżej obszarów przewodnik
prezentuje przykłady projektów, które mogą zostać
wsparte środkami pochodzącymi z funduszy
europejskich. Publikacja zawiera także wskazówki, jak
zaplanować ubieganie się o dotacje.

Strona 2 i 3 - 2nd Speed Business Mixer za nami!
Strona 4 - Kutno: pierwsza inwestycja belgijskiej grupy spożywczej
Strona 5 - Rok Szkoły Zawodowców / Jubileusz AHK Polska
Strona 6 - Program Partner: KPMG
Strona 7 - Program Partner: Respect / Kinnarps

Respect zaprasza na
ogólnopolskie badanie
Rozpoczęła się kolejna IV edycja Ogólnopolskiego
Badania Benchmarków Efektywności Polityki
Szkoleniowej. Głównym organizatorem jest PSTD,
a Respect jest Partnerem Merytorycznym.

Dla inwestorów ŁSSE mamy szczególny pakiet benefitów
z udziału w badaniu:
źBezpłatny Raport podsumowujący wyniki oceny
efektywności polityki szkoleniowej w organizacji wraz
z benchmarkiem ogólnorynkowym
źBezpłatny Raport benchmarkowy dla łódzkiej SSE
źBezpłatne konsultacje wyników Raportu i rekomendacje
naszych ekspertów podczas indywidualnego spotkania.

Celem badania jest ocena efektywności i jakości
kluczowych procesów szkoleniowych w organizacjach,
a tym samym analiza skuteczności polityki szkoleniowej
firm.

Nowość w ofercie Kinnarps na
wiosnę 2015: Capella – ruch przede
wszystkim
Nowa seria foteli obrotowych o nazwie Capella to
ukłon w stronę swobody ruchu. Sercem foteli Capella
jest innowacyjny mechanizm FreeMotion™, który
sprawia, że siedząc na fotelu, nasze ciało nadal się
porusza, poniekąd bezwiednie, dzięki czemu
zapewniamy sobie tzw. siedzenie aktywne.
Fotele Capella zostały wyposażone w najnowszy patent
firmy Kinnarps – system Free Float™ nowej generacji,
który sprawia, że siedzenie i oparcie fotela poruszają się
niezależnie od siebie, dostosowując się do postawy

i ruchów osoby siedzącej na fotelu. Mechanizm ten
nazywa się FreeMotion™ i sprawia, że nasze ciało
pozostaje w ciągłym ruchu, co jednak nie jest dla nas
odczuwalne, ponieważ ruchy, które wykonujemy, są
bardzo niewielkie – choć ciągłe. Dzięki temu siedzimy
aktywnie, a fotel wcale nie wydaje się być niestabilny.
Fotel Capella został zaprojektowany przez Johana
Larsvalla ze szwedzkiej pracowni Idesign mieszczącej
się w Sztokholmie. Idesign to uznana marka w branży
projektanckiej, zwłaszcza w kontekście projektów dla
środowisk pracy, zaś sam Johan Larsvall współpracuje z
Kinnarps już od jakiegoś czas, czego efektem było wiele
świetnych projektów foteli ergonomicznych z oferty
Kinnarps.

