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Wicepremier Janusz Piechociński
i Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski w ŁSSE
W dniu 27 marca br. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. miało miejsce spotkanie
Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Janusza
Piechocińskiego i przedstawicieli specjalnych stref
ekonomicznych w Polsce z Prezesem Najwyżej Izby
Kontroli, Krzysztofem Kwiatkowskim.
Jednym z powodów spotkania były trzy raporty
przygotowane przez NIK po kontrolach przeprowadzonych
w SSE. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski podsumował,

że wnioski są budujące, a bilans funkcjonowania SSE
pozytywny.
Wicepremier natomiast przypomniał, że rząd przyjął
ostatnio projekt założeń o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych. Wprowadzają one ułatwienia
w prowadzeniu firm na obszarze SSE. Jest to ważny krok,
który zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki.

Ponad 300 gości na 1st Grand Speed Business Mixer
6 marca w zrewitalizowanej fabryce Ludwika
Grohmana w Łodzi odbył się 1st Grand Speed
Business Mixer. Spotkanie było okazją do nawiązania
nowych kontaktów biznesowych. Organizatorami
wydarzenia były Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, MCKB oraz grupa Raben.
1st Grand Speed Business Mixer odbył się w formie serii
bezpośrednich spotkań, umożliwiających uczestnikom
poznanie nowych partnerów biznesowych: kontrahentów,

dostawców i klientów, a tym samym pozwalających
poszerzyć możliwości rozwoju lub zaoferować swoje
usługi nowym branżom i rynkom. Nawiązywanie nowych
kontaktów między przedsiębiorcami i rozmowy
ekspertów były kontynuowane podczas wieczornej sesji
networkingowej.
GŁÓWNY SPONSOR:
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Wizyta Tala Harmelina,
Attaché Handlowego Ambasady Izraela
Prezentacja potencjału branży medycznej
i farmaceutycznej Województwa Łódzkiego oraz
omówienie możliwości współpracy naszego regionu
z Izraelem – to główny cel wizyty w Łodzi Tala Harmelina,
Attaché Handlowego Ambasady Izraela w Polsce w dniu
11 marca br.
Podczas wizyty w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, Bartosz Rzętkiewicz, Z-ca Dyrektora
Departamentu Pozyskiwania Inwestora, przedstawił
gościom możliwości inwestycyjne dla branży w ŁSSE.

Zaprezentował także szereg dodatkowych działań
i inicjatyw, które ŁSSE oferuje swoim inwestorom (m.in.
współpraca w zakresie szkolenia zawodowego
pracowników, czy szkołę międzynarodową British
International School of the University of Lodz). Delegacja
odwiedziła również Łódzki Park Naukowo –
Technologiczny, a wizytę swą zakończyła spotkaniem
z Witoldem Stępniem, Marszałkiem Województwa
Łódzkiego.

Wizyta japońskich dziennikarzy w Łodzi
W dniach 13-15 marca br. Łódź i Łódzką Specjalną Strefę
Ekonomiczną odwiedzili przedstawiciele firmy Silver
Stone, wydawcy magazynu o Polsce pt. „RISING Polska”.
Celem wizyty w Łodzi była prezentacja miasta jako stolicy
mody (Fashion Week Poland) i designu oraz potencjału
inwestycyjnego Regionu Łódzkiego dla japońskich firm
i inwestorów.
W trakcie wizyty przewidziano m.in. spotkanie w Strefie
w celu zaprezentowania oferty inwestycyjnej oraz

w Łódzkim Regionalnym Parku NaukowoTechnologicznym. Dodatkowo goście mieli okazję
spotkać się z przedstawicielami Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.
Odwiedzili również łódzkie muzea: włókiennictwa,
kinematografii oraz Miasta Łodzi. Ponadto goście
zapoznali się z postacią Jana Karskiego, znanego
łodzianina, w związku z setną rocznicą urodzin oraz
promocją jego biografii w Japonii.
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ŁSSE w raporcie
poświęconym CSR
Na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 kwietnia
ogłoszono Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce
2013. Dobre praktyki”.

Nagroda im. Henryka Grohmana
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, wzorując się
na postawie Henryka Grohmana, chce wspierać artystów
oraz zachęcać przedsiębiorców do inwestowania
w sztukę, mecenatu oraz wdrażania społecznej
odpowiedzialności biznesu. Od 2012 roku przyznajemy
nagrodę imienia naszego patrona w kategoriach:
Inwestor-Mecenas oraz Ważne dla Łodzi.
Pikniki u Grohmana

Publikacja przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu prezentuje 403 dobre praktyki CSR, czyli
działania, programy lub projekty realizowane przez firmy,
które pogrupowane są zgodnie z obszarami wymienionymi
w normie ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka,
praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne,
uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie
oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.
Miło nam poinformować, że w raporcie znalazły się dwie
praktyki zgłoszone przez Łódzką Specjalną Strefę
Ekonomiczną: ustanowienie nagrody im. H. Grohmana
oraz Pikniki u Grohmana, których pierwsza edycja odbyła
się w lipcu 2013 roku.

Piknik u Grohmana jest inicjatywą Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej skierowaną do mieszkańców Łodzi.
W cztery lipcowe soboty firma zorganizowała otwarte
pikniki z muzyką na żywo. Wydarzenia organizowane były
we współpracy z fundacją Q4Q. Główne cele pikników to:
integracja łodzian; wejście w przestrzeń miejską do tej
pory zamkniętą dla działań artystycznych; pokazanie
stolicy regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie;
poszerzenie oferty kulturalnej miasta.
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Kongres "Wojsko Polskie szansą
dla przedsiębiorczości”

Międzynarodowe Forum Rozwoju
Biznesu Futurallia 2014

Apel
o pomoc

Serdecznie zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju
kongres gospodarczy pn. "Wojsko Polskie szansą dla
przedsiębiorczości", który odbędzie się w dniach 13-14
maja br. w centrum konferencyjno-wystawienniczym Expo
- Łódź. Organizatorem wydarzenia jest Łódzka Izba
Przemysłowo - Handlowa.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza na
Międzynarodowe Forum Rozwoju Biznesu Futurallia 2014.

Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin apeluje
o pomoc finansową przy budowie pomnika
upamiętniającego w Łodzi Polskie Legiony.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z różnych
branż i ma na celu połączenie ich działalności
z zapotrzebowaniem służb logistycznych polskiego
wojska. W tym celu do Łodzi przyjadą przedstawiciele
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiedzialni za
procedury zakupowe, z którymi będzie można nawiązać
bezpośredni kontakt. Na spotkaniu będzie można się
również dowiedzieć jak wygląda specyfika zamówień
wojskowych i gdzie szukać ofert dla swojej branży.

Na tegoroczną edycję targów, która odbędzie się w Lyonie
w dniach 4-6 czerwca, zarejestrowało się już ponad 120
firm z 44 krajów. Organizatorzy Forum gwarantują
uczestnikom udział w 16 spotkaniach.
Kontakt: Regionalna Izba Gospodarcza
40-084 Katowice
tel. 32 35 111 82
e-mail: zagranica@rig.katowice.pl
Oficjalna strona: www.futuralliarhonealpes2014.fr

Dokładnie sto lat temu powołano Legiony i pomysłodawcy
chcieliby właśnie w tym roku wmurować kamień węgielny
pod ów pomnik. Związek Legionistów Polskich i Ich
Rodzin nie dysponuje żadnymi środkami umożliwiającymi
sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Liczy na hojność
sponsorów.
Ewentualne wpłaty można przelać na następujące konto
w Skok Stefczyka oddział w Łodzi
nr 60 7999 9995 0651 8449 1544 0001
z dopiskiem „Pomnik Legionów”.
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Wirtualna Akademia CXO
- cykl webinariów PwC dla Zarządów
Webinarium to nieodpłatne, wirtualne spotkanie ze
specjalistami PwC, prowadzone w czasie
rzeczywistym online. Czas trwania spotkania nie
przekracza godziny. Aby wziąć udział, wystarczy
komputer z dostępem do internetu. Podczas
webinarium mogą Państwo śledzić wyświetlaną
prezentację oraz słuchać komentarzy pracowników
PwC, zadawać pytania prowadzącym na czacie oraz
pobrać udostępnione dodatkowe materiały
merytoryczne.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy odwiedzić
stronę www.pwc.pl/akademiaCXO i wybrać interesujące
Państwa spotkanie. Udział w webinarium jest nieodpłatny
i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony
uczestników.

PwC i ŁSSE: Wiatr zmian, czyli co czeka SSE i dlaczego warto
spieszyć się z inwestycjami
W dniu 12 marca br. w Muzeum Kinematografii odbyło
się spotkanie pn. „Wiatr zmian, czyli co czeka SSE
i dlaczego warto spieszyć się z inwestycjami”
organizowane przez firmę doradczą PwC oraz Łódzką
Specjalną Strefę Ekonomiczną. W spotkaniu udział
wzięli inwestorzy oraz przedstawiciele ŁSSE.
Seminarium poprowadził jeden z liderów Zespołu Pomocy
Publicznej PwC, Rafał Pulsakowski, który specjalizuje się

we wsparciu przedsiębiorstw starających o pomoc
publiczną na nowe inwestycje produkcyjne, wdrożenie
innowacyjnych technologii, tworzenie centrów usług
nowoczesnych oraz realizację projektów badawczych.
Na bieżąco współpracuje również z licznym gronem
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie
SSE wspierając ich w optymalnym wykorzystaniu
zwolnień podatkowych.
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Alert podatkowy Deloitte
Po ponad rocznym oczekiwaniu, mamy pierwszy
wyrok NSA dotyczący charakteru prawnego daty
obowiązywania zezwoleń.
W wyroku z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. akt II GSK 136/13)
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych (SSE) wydawane po
dniu 1 stycznia 2001 r. powinny obowiązywać do końca
okresu, na który została ustanowiona dana strefa (tj.
zgodnie z obecnym stanem prawnym, do dnia 31 grudnia

2026 r.) i to nawet wówczas, gdy w zezwoleniach tych
wskazana była inna data ich obowiązywania. NSA nie
znalazł podstaw prawnych do wskazywania w zezwoleniu
terminu jego obowiązywania.
W najbliższym czasie NSA zajmie się dwoma podobnymi
sprawami (w jednej z tych spraw pełnomocnikiem strony
skarżącej jest mec. Katarzyna Niedźwiadek z kancelarii
Deloitte Legal).

Mobilny Program Partner na nowej stronie ŁSSE
Na początku marca uruchomiliśmy nowy serwis
internetowy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Poza odświeżonym layoutem wprowadziliśmy także
szereg udogodnień dla odwiedzających naszą stronę,
w tym mobilną wersję Programu Partner.
Od teraz wszystkie reklamy naszych Partnerów
wyświetlane są nie tylko na ekranie komputerów, ale także
na wielu urządzeniach mobilnych oraz tych o mniejszej
przekątnej ekranu.

