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Podsumowanie 2014 roku i plany na nowy rok
Rok 2014 był dla ŁSSE rekordowy. Łącznie wydano 36
zezwoleń (dotąd najwięcej zezwoleń w historii ŁSSE
S.A. wydano w 2010 roku – 25). Inwestorzy zadeklarowali ponad 1,5 mld zł nakładów inwestycyjnych,
utworzenie 2378 nowych miejsc pracy oraz utrzymanie
5810 dotychczasowych.

W 2014 wydano rekordowe 36 zezwoleń

- To co bardzo nas cieszy, to fakt, że aż 19 projektów chcą
zrealizować obecni Inwestorzy – mówi Tomasz
Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A. - To świadczy o tym, że
przedsiębiorcy czują się w strefie dobrze i zbudowaliśmy
wzajemne zaufanie, tak potrzebne przy realizacji
projektów biznesowych.
Nowe kompleksy przemysłowe
W 2014 r. ŁSSE S.A. zakończyła uzbrajanie dwóch
kompleksów przemysłowych położonych w Lućmierzu
(gmina Zgierz) oraz w Łodzi przy ul. Telefonicznej. Na
potencjalnych inwestorów czekają w pełni uzbrojone,
wyposażone w media i niezbędną infrastrukturę tereny,
zlokalizowane w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych.

Duży nacisk w nowym roku położony będzie na szkolnictwo.
Na wsparcie może liczyć m.in. szkoła międzynarodowa

ŁSSE najlepszą strefą dla MŚP
Według fDi Magazine (Grupa Financial Times) w rankingu
Global Free Zones of the Year 2014 ŁSSE uznana została
za najlepszą strefę dla MŚP w Europie! - Wierzę, że ten
sukces oparty jest na wielu czynnikach: zachęty finansowe

i wyższa pomoc publiczna dla sektora MŚP, zaangażowany i efektywny zespół, kultura pracy i opieka
dedykowanego pracownika zapewniana inwestorom
strefowym - dodaje Sadzyński.
Plany na 2015
W dalszym ciągu ŁSSE S.A. kontynuować będzie - we
współpracy z innymi polskimi strefami ekonomicznymi
i Ministerstwem Gospodarki - działania w zakresie
rozwoju szkolnictwa zawodowego, tak aby szkoły jak
najlepiej kształciły na potrzeby konkretnych przedsiębiorców. Na dalsze wsparcie promocyjne i organizacyjne
może liczyć także British International School of the
University of Łódź, która kształci dzieci menedżerów
pracujących w Regionie Łódzkim.
Kontynuowane będą działania w obszarze klastrów, jak
choćby w informatycznym: ICT Polska Centralna Klaster,
ale włączy się także w klaster dotyczący gier
komputerowych Gamedev. W planach jest utworzenie
klastra edukacyjnego i logistycznego.
ŁSSE S.A. zamierza zorganizować przynajmniej dwa
biznes mixery i forum firm z sektora AGD. W obszarze
CSR kontynuowane będą Pikniki u Grohmana i po raz
czwarty przyznana zostanie nagroda im. Henryka
Grohmana.
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Co się zmieniło
w przepisach?
Pod koniec ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła
nowe przepisy dotyczące warunków prowadzenia
działalności w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Co to oznacza dla przyszłych i obecnych
inwestorów ŁSSE?
Zmiany wynikają z nowelizacji przepisów Unii Europejskiej
dotyczących przyznawania pomocy publicznej. Na tej
podstawie doprecyzowano definicję nowej inwestycji,
a zmianie uległo pojęcie dużego projektu inwestycyjnego.
Zmieniła się także procedura notyfikacji projektów
w Komisji Europejskiej, jednak dotyczy to wyłącznie
największych inwestorów. Wśród wszystkich zmian
z pewnością najbardziej odczuwalne dla przedsiębiorców
było obniżenie pułapu dostępnej pomocy publicznej na
terenie większości województw. W nowym prawodawstwie
pojawiły się także zapisy ułatwiające prowadzenie
działalności w ramach strefy.
Ułatwienia dla przedsiębiorców
Na korzyść uległy zmianie zapisy dotyczące obejmowania
gruntów prywatnych statusem SSE. Po pierwsze,
inwestorzy będą mogli rozpocząć działalność
w ramach zezwolenia jeszcze przed wejściem w życie
rozporządzenia o zmianie granic Strefy. Na tę decyzję

czekało wielu przedsiębiorców, którym zależało na
szybkiej realizacji danego projektu. Warunkiem jest
spełnienie efektu zachęty i jego akceptacja przez
Ministerstwo Gospodarki.
Po drugie, tymczasowemu zmniejszeniu uległy
warunki dotyczące rozszerzenia SSE na grunty
prywatne, w oparciu o kryterium stopy bezrobocia. Do 31
grudnia 2016 roku przedsiębiorca, który zamierza realizować inwestycję na wybranym przez siebie terenie,
będzie musiał ponieść niższe niż dotychczas nakłady
inwestycyjne lub utworzyć mniej miejsc pracy (Przykład:
przy stopie bezrobocia wyższej od średniej krajowej
i niższej niż 130% średniej krajowej - minimalne nakłady
obniżono z 138 do 97 mln zł, a liczbę miejsc pracy z 200
do 140). Dotychczasowe minimalne wielkości nakładów i
zatrudnienia były na tyle wysokie, że stanowiły dla
niektórych inwestorów barierę nie do pokonania.
Rozwiązanie antykryzysowe
Przedsiębiorcy działający w ramach ŁSSE, którzy
napotkają problemy w realizacji warunków zezwolenia,
mają możliwość obniżenia określonego w zezwoleniu
minimalnego zatrudnienia o maksymalnie 20%. Do tej
pory taką możliwość mieli wyłącznie przedsiębiorcy,
którzy otrzymali zezwolenie po sierpniu 2008 roku, czyli
po „wybuchu” kryzysu gospodarczego. Ma to ochronić
inwestora przed przejściowymi kłopotami, które mogłyby
spowodować cofnięcie zezwolenia. Bardziej elastyczne
podejście ma na celu ochronę dotychczas zatrudnionych
pracowników.

Większe oczekiwania wobec zarządzających strefą
Zmiany w przepisach zwiększają również katalog zadań
stawianych przed zarządzającymi strefami. Zgodnie z nową
ustawą są oni zobowiązani do współpracy ze szkołami
ponadgimnazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich
oferty edukacyjnej i programu do zapotrzebowania
pracodawców.
-W tym obszarze Łódzka Strefa ma już wypracowane
kierunki działań –mówi Bartosz Rzętkiewicz, Z-ca
Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora, który w ŁSSE
odpowiada za edukację -Od kilku lat aktywnie
współpracujemy m.in. z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii, a w 2012 wraz
z Politechniką Łódzką powołaliśmy do życia ICT Polska
Centralna Klaster – dodaje Rzętkiewicz.

Mapa pomocy publicznej w Polsce obowiązująca od lipca 2014

Strona 2 - Podsumowanie 2014 roku i plany na nowy rok
Strona 3 - Nowe przepisy dotyczące ŁSSE
Strona 4 - Nieruchomości: Łódź / Rawa Mazowiecka
Strona 5 - Warto wiedzieć
Strona 6 - Program Partner

Teren ŁSSE w Łodzi na Stokach
czeka na inwestorów
Pod koniec ubiegłego roku został oddany do użytku
nowy kompleks przemysłowo-usługowy przy ul. Telefonicznej w Łodzi (wjazd od ul. Stokowskiej). Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
W ramach projektu teren został wyposażony w niezbędne
media. Powstał m.in. wodociąg, kanalizacja sanitarna
i deszczowa oraz wewnętrzny układ drogowy z placem
manewrowym. Atutem nieruchomości jest znajdujący się

na sąsiedniej działce rozdzielczy punkt zasilania (RPZ),
który pozwala na znaczne zwiększenie dostępnej mocy
energii elektrycznej, zgodnie z potrzebami przyszłego
inwestora. Przez teren przechodzi także kabel
światłowodowy.
Lokalizacja kompeksu zapewnia mu doskonałe skomunikowanie ze skrzyżowaniem autostrad A1 i A2 w Strykowie
oraz powstającym skrzyżowaniem A1 z ul. Brzezińską.
Kontakt w sprawie nieruchomości:
Agnieszka Sobieszek, agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl
Rafał Karolczak, rafal.karolczak@sse.lodz.pl

Pośrednictwo: teren inwestycyjny w Rawie Mazowieckiej
W katalogu nieruchomości oferowanych w ramach
pośrednictwa ŁSSE znajduje się teren inwestycyjny
o powierzchni 23 726 m2, objęty statusem specjalnej
strefy ekonomicznej oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycyjny w Rawie Mazowieckiej

Nieruchomość położona jest w Rawie Mazowieckiej,
w odległości kilku kilometrów od drogi ekspresowej S8
i drogi krajowej DK72. Działka posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej, linii energtycznej i sieci
wodociągowej. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
produkcyjną oraz składowo-magazynową.

-Jest to jedna z najlepszych nieruchomości znajdujących
się w naszej ofercie- uważa Magdalena Plecińska,
Z-ca Dyrektora Departamentu Obsługi Inwestora
ŁSSE - Działka wyposażona jest w niezbędne przyłącza,
a zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego
przyspiesza proces inwestycji. Nie bez znaczenia jest
oczywiście status ŁSSE, który zapewnia możliwość
skorzystania z ulg podatkowych -dodaje Plecińska.
Kontakt w sprawie nieruchomości:
Paweł Klimczak, pawel.klimczak@sse.lodz.pl
Pełna oferta na www.sse.lodz.pl
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Biegowe Mistrzostwa
Polski Firm
Fundacja Vena Sport i ŁSZS zapraszają do udziału
w Firmowych Mistrzostwach Polski w Biegach
Rozstawnych (sztafety 8x800 m. kobiet i mężczyzn).
Zawody odbędą się 26 kwietnia 2015 r. o godz. 12 na ul.
Piotrkowskiej w Łodzi podczas międzynarodowego
finału Vena Cross Festiwal.

Źródło: www.venasport.pl

Organizatorzy zapewniają dla przyjezdnych ekip
zakwaterowanie w łódzkich hotelach, posiłki oraz pobyt na
basenach Aquaparku Fala. Każdy uczestnik zawodów
otrzyma także pakiet startowy (upominki od sponsorów

i organizatorów) oraz okolicznościowy medal i koszulkę.
Każda z firm startujących w zawodach otrzyma tytuł
sponsora Vena Cross Festiwal i może liczyć na promocję
logotypu firmy na wszystkich materiałach promocyjnych
oraz w informacjach rozsyłanych do mediów. Imprezę
wsparła już Fundacja Wyszehradzka, stworzona przez
rządy Czech, Węgier, Słowacji i Polski.
Wpisowe wynosi 3.500 zł netto od drużyny.
Sztafety należy zgłosić do końca marca na adres:
venasport@venasport.pl lub pod nr. tel. 693 414 394.

Politechnika Łódzka: Łódź Solar Team szuka sponsorów
Łódź Solar Team to grupa studentów Politechniki
Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego mających jeden cel
– udział w międzynarodowym wyścigu World Solar
Challenge 2015 (październik 2015) w Australii.
Przygotowania do startu polegają na zbudowaniu
samochodu zasilanego energią elektryczną generowaną
promieniami słonecznymi. Założeniem jest powstanie
wygodnego, miejskiego samochodu, który spełnia wymogi
prawne niezbędne do wprowadzenia go do użytku
codziennego.
W tej chwili zespół szuka sponsorów.

Więcej informacji na: www.lodzsolarteam.pl
Kontakt:
Łódź Solar Team
Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
ul. Stefanowskiego 1/15
90-024 Łódź
Koordynator projektu:
Łukasz Gładysz
+48 661 275 171
lodzsolarteam@gmail.com
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6
PwC i Google
nawiązują współpracę biznesową
PwC i Google Inc. ogłosiły nawiązanie współpracy
biznesowej w celu świadczenia nowych, innowacyjnych usług firmom na całym świecie.
W ramach porozumienia, od firmy Google przedsiębiorstwa uzyskają innowacje, platformy technologiczne
i nowe możliwości wykorzystania zasobów Internetu; od
PwC dogłębne doświadczenie branżowe, szeroki zakres
usług biznesowych i nowatorskie spojrzenie na biznes,
poczynając od strategii aż po wdrożenie proponowanych
rozwiązań. PwC i Google pomogą spółkom skuteczniej

współpracować, lepiej wykorzystywać dostępne
technologie i informacje oraz szybciej dostosować się do
zmieniającego się otoczenia biznesowego.
„Dla naszych klientów najważniejsze jest zdobywanie
danych i wiedzy istotnej dla ich biznesu oraz
wykorzystanie tych informacji dla budowania przewagi
konkurencyjnej. Obecnie jest to ważniejsze niż
kiedykolwiek przedtem” – powiedział Mike Burwell,
wiceprezes PwC ds. transformacji – „Współpracując
z Google możemy zaoferować klientom wiedzę
i kwalifikacje obu firm w jednym miejscu”.

CHCESZ WIĘCEJ ZARABIAĆ? Ucz się języków w BRITISH CENTRE!
Od ponad 20 lat BRITISH CENTRE prowadzi kursy
języków obcych na wszystkich poziomach
zaawansowania dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Zajmujemy się również kompleksową obsługą firm
i instytucji w zakresie szkoleń oraz audytów językowych ich
pracowników. Od 2014 roku realizujemy szkolenia
finansowane z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO w ramach, którego środki mogą być
przeznaczone na kształcenie pracowników i pracodawców.
Od 2013 mamy status Autoryzowanego Centrum
Egzaminacyjnego Cambridge English Language

Assessment – najstarszych, najbardziej znanych i powszechnie uznawanych egzaminów językowych. Oprócz
certyfikatów z języka angielskiego, można u nas uzyskać
międzynarodowy certyfikat językowy BULATS
z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.
Pracowników firm Inwestorów i Partnerów Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapraszamy na nasze
kursy – czekają na Państwa specjalne rabaty cenowe!
Więcej informacji dotyczących BRITISH CENTRE
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
www.british-centre.pl

