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Słownik pojęć
Branże dominujące dla ŁSSE – branże priorytetowe i rokujące, o których mowa
w Strategii.
Cel – to, co chcemy osiągnąć.
Ewaluacja – pozwala na ocenę skuteczności, efektywności i trwałości zaplanowanych oraz
wdrażanych działań.
Klaster - należy utożsamiać nie tylko i wyłącznie z procesem komplementarnej produkcji
i współpracy kilku, bądź kilkunastu partnerów skoncentrowanych w bliskiej przestrzeni. To
również wymiana doświadczeń, wzmacnianie know-how danej branży poprzez ścisłą
współpracę, edukacja i przygotowanie pracowników oraz komplementarne wykorzystanie
potencjału mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.
Klient – odbiorca produktów i usług świadczonych przez ŁSSE S.A.
JST – jednostka samorządu terytorialnego.
Miernik – miara określająca wielkość, jakość lub wartość przedmiotu lub zjawiska,
a w szczególności określająca stopień realizacji celu.
Monitoring – proces polegającym na bieżącej analizie postępów w osiąganiu zakładanych
celów, weryfikacji przedsięwzięć w obszarze danego celu/działania, ocenie ich wpływu na
działalność Spółki oraz prezentacji rekomendacji płynących z wniosków oceny na przyszłość.
Partner – podmiot zainteresowany działaniem ŁSSE S.A.
Ryzyko - wpływ niepewności na cele. Ryzyko jest wyrażane, jako kombinacja następstw
zagrożenia (zdarzenia) i związanego z nim prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
Start-up - przedsiębiorstwo w początkowej fazie rozwoju; mała firma związana z branżą
nowych technologii (Polskie Startupy, Raport 2015). Najbardziej rozpowszechnioną definicję
stworzył Steve Blank – autor „Podręcznika budowy startupu”, według niego startup to
tymczasowa organizacja, która poszukuje rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu
biznesowego. Eric Ries, inny popularny wśród początkujących przedsiębiorców autor
i przedsiębiorca, w swojej książce „Lean Startup”, twierdzi, że startup to organizacja, która
tworzy produkty i usługi w warunkach skrajnej niepewności.
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CZĘŚĆ I
1. Wstęp
Strategia Rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (dalej Strategia) jest
kluczowym dokumentem strategicznym Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (dalej
ŁSSE, ŁSSE S.A. albo Strefa). Strategia wyznacza długofalowe kierunki rozwoju ŁSSE S.A.
oraz wskazuje działania, których realizacja przyczyni się do rozwoju obszarów priorytetowych
dla Strefy. Tworzona jest nie tylko dla ŁSSE S.A., ale również i przede wszystkim dla partnerów
i przedsiębiorców funkcjonujących na obszarach podlegających jej właściwości terytorialnej.
Niniejszy dokument składa się z dwóch części.

Część I

Pierwsza część dokumentu zawiera analizę SWOT ŁSSE, opis ekosystemu jej funkcjonowania
i dotychczas podejmowanych inicjatyw, wizję i misję Spółki oraz cele strategiczne
i szczegółowe.
Część druga to analiza trendów związanych z priorytetowymi obszarami działań strategicznych.
Zostały w niej zawarte również działania realizujące dane cele strategiczne
i szczegółowe oraz ich mierniki, wartości realizacji w ujęciu czasowym wraz z przypisaną
komórką odpowiedzialną. Pod każdym z celów szczegółowych przedstawiono opis działań.
Ponadto załącznikiem nr 1 do Strategii jest Zbiorcze zestawienie systemu realizacji Strategii
ŁSSE S.A. Załącznik nr 2 do Strategii stanowi Prognoza finansowa określająca przychody
i koszty realizacji poszczególnych działań i celów dla Spółki. Prognoza jest dokumentem
o charakterze ogólnym w stosunku do rocznych planów finansowych i będzie weryfikowana
w oparciu o poziom wykonania tych planów.
Sformułowanych w dokumencie celów strategicznych, szczegółowych oraz działań nie należy
traktować jako zbioru zamkniętego. Niniejsza Strategia została ukształtowana
w określonych warunkach oraz na określonym etapie rozwoju Strefy, które są zmiennymi
dynamicznymi. Dlatego osiąganie założonych celów wymaga systematycznego monitorowania
wewnętrznych zmian i zewnętrznych uwarunkowań jej rozwoju. Aby proces ten przebiegał
w uregulowany i kontrolowany sposób, Zespół zaproponował koncepcję systemu wdrażania,
monitorowania i ewaluacji Strategii. Zostały również określone ogólne ryzyka zewnętrzne lub
zdarzenia, mające wpływ na powodzenie realizacji strategicznych kierunków działań Strefy.
Dynamiczna sytuacja gospodarki światowej, nowa perspektywa programowo-finansowa UE na
lata 2014-2020 oraz rosnąca konkurencja w pozyskiwaniu inwestorów ze strony nowych krajów
powodują, że konieczne staje się opracowanie dokumentu strategicznego, który umożliwi
Strefie dalsze tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości
i powstawania nowych miejsc pracy. Konieczność wypracowania nowej strategii wynika także
z uwidocznionych w ostatnich latach potrzeb firm i partnerów Strefy, a tym samym
z potrzeby utrzymania atrakcyjności inwestycyjnej Strefy. Wśród nich najistotniejsze to:


dostosowanie i rozwój oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców (determinowanych
np. przez prognozy demograficzne),
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realna współpraca biznes-szkoła wyższa, również na płaszczyźnie projektów B+R,
oferty nieruchomości ze statusem specjalnej strefy ekonomicznej dostępne
z infrastrukturą oraz w różnych formach (najem powierzchni magazynowych, biurowych,
zakup, dzierżawa) i elastycznych modułach (wielkość działki, powierzchni itp.),
dedykowane wsparcie dla MŚP i start-upów.

Okres funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce został wydłużony do 2026 r., co stworzyło
szansę pełnego wykorzystania potencjału ŁSSE S.A. Okres realizacji Strategii został
wyznaczony na lata 2016-2025, tak, aby zweryfikować przydatność nowo wypracowanej oferty
ŁSSE jeszcze przed upływem terminu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.
Strategia jest równolegle narzędziem,
gospodarowania posiadanymi zasobami.

1.1.

które

wyznacza

ogólne

ramy

racjonalnego

Analiza SWOT

Na potrzeby wypracowanej Strategii, Zespół Strefy przeprowadził analizę SWOT. Dotyczy ona
kapitału ludzkiego, jej oferty inwestycyjnej i współpracy ŁSSE S.A. z podmiotami zewnętrznymi.
Analiza została dokonana na podstawie danych własnych, wywiadów z partnerami,
przedsiębiorcami oraz inwestorami. Opiera się na silnych stronach i szansach Strefy oraz
identyfikuje słabe strony i zagrożenia dla jej rozwoju.
Wśród mocnych strony znalazły się:






obecność w regionie i Strefie znanych marek, szczególnie z branż: AGD, BPO, IT,
farmacji, produkcji spożywczej oraz materiałów budowlanych
wypracowane kontakty na linii edukacja zawodowa – biznes oraz ŁSSE – szkoły wyższe
lokalizacja ŁSSE w centrum Polski
wysokie oceny ŁSSE w niezależnych rankingach oraz dobry wizerunek i prestiż oparty
na zaufaniu uczestników życia gospodarczego
rozbudowane relacje i kontakty pracowników ŁSSE z przedsiębiorcami instytucjami
w kraju i zagranicą.

Z kolei bariery w rozwoju zarówno samej Strefy, a tym samym w rozwoju społecznogospodarczym obszaru, na którym działamy stanowią w szczególności:








brak ofert nieruchomości spełniającej oczekiwania rynku, w szczególności MŚP (brak hal
magazynowo - produkcyjnych oraz powierzchni biurowych na terenach publicznych
w Strefie, brak nieruchomości wielkoobszarowych „w jednym kawałku”)
niewielka ilość terenów będących własnością Strefy oraz wysokie koszty przygotowania
terenów (wysoka cena ich sprzedaży)
szeroko rozumiane niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców
brak wizji dla specjalnych stref ekonomicznych w Polsce po 2026 roku
wizerunek Strefy jako narzędzia wsparcia dla dużych i zagranicznych firm
mocno ograniczone uprawnienia ŁSSE do korzystania z funduszy europejskich.

Poniżej pełna analiza SWOT.
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Silne strony

Słabe strony

Kapitał ludzki
kompetentna i doświadczona kadra
trudności w pracy projektowej
doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich na cele
mocno ograniczone uprawnienia ŁSSE do korzystania z funduszy
statutowe spółki
europejskich
ciągłe doskonalenie kompetencji
ograniczony budżet na rozwijanie kompetencji pracowników
pracowników (szkolenia i kursy, targi, fora, wydarzenia branżowe)
kontakty są przypisane do konkretnych osób nie do ŁSSE
rozbudowane relacje i kontakty
(koncepcja wspólnej i aktualnej bazy kontaktów); brak strategii
pracowników ŁSSE z przedsiębiorcami
współpracy z podmiotami typu izby, stowarzyszenia branżowe,
i instytucjami w kraju i zagranicą
podmioty międzynarodowe/ zagraniczne
Oferta inwestycyjna
ograniczona jedynie do zwolnienia podatkowego forma pomocy
publicznej, mała różnorodność narzędzi wsparcia wynikająca
z obowiązującego ustawodawstwa
lokalizacja ŁSSE w centrum Polski
bardzo niski wskaźnik pokrycia Łodzi i okolic lokalnymi planami
i obszar jej funkcjonowania
zagospodarowania przestrzennego
niekorzystna struktura demograficzna Łodzi na tle innych miast
Polski (szybsze starzenie i wyludnianie się Łodzi, mniejsza
dzietność)
bliska odległość do Warszawy – Łódź oferuje tańsze nieruchomości
bliska odległość do Warszawy – odpływ wykwalifikowanego
oraz niższe koszty pracy
kapitału ludzkiego (niechęć ludzi do pracy za niskie stawki)
profesjonalnie przygotowane oferty inwestycyjnej (bieżąca aktualizacja
brak wdrożonej zasady One Stop Shop
ofert – Site Check List)
kompleksowa i sprawna obsługa inwestorów; dobra współpraca
trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce
z inwestorami, także po zrealizowaniu inwestycji (opieka
(wysokie koszty, biurokracja, niejasne ustawodawstwo, niespójne
poinwestycyjna – spotkania integracyjne, szkolenia i konferencje
decyzje administracyjne, różne interpretacje przepisów)
dedykowane inwestorom, oferty firm partnerskich)
brak wizji dla stref po 2026 (atrakcyjność ofert stref traci
przedłużenie funkcjonowania stref do 2026 r.
praktycznie na znaczeniu w 2020 roku)
obecność w regionie znanych marek, szczególnie z branż: AGD, BPO,
brak bazy dostawców i kooperantów dla potencjalnych inwestorów
IT, farmacja, spożywcza (zachęta dla firm kooperujących)
szeroka oferta usług dodatkowych (Business Mixer, Program Partner,
wydarzenia branżowe itp.)
pośrednictwo w obrocie gruntami pozastrefowymi – baza informacyjna
stosunkowo niewielkie zainteresowanie usługą pośrednictwa

o terenach

gruntami pozastrefowymi oraz duża konkurencja profesjonalnych
podmiotów gospodarczych

możliwość obejmowania statusem strefy ekonomicznej terenów
prywatnych

brak jednolitego systemu włączania do stref terenów prywatnych

pozyskiwanie nowych nieruchomości – poszerzanie oferty
inwestycyjnej o nowe tereny zarówno gminne jak i będące własnością
spółki

niewielka ilość terenów będących własnością Strefy oraz wysokie
koszty ich przygotowania wpływają na wysoką cenę sprzedaży
brak nieruchomości wielkoobszarowych na terenie Łodzi i okolic
brak hal magazynowo – produkcyjnych oraz powierzchni biurowych
na terenach publicznych, w tym dla MŚP
brak działek przystosowanych do potrzeb MŚP

szybki proces decyzyjny ze strony Zarządu ŁSSE S.A.
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
wypracowane kontakty na linii edukacja zawodowa – biznes (Klaster
trudności w pozyskiwaniu wiedzy z zakresu współpracy i potrzeb
Edukacyjny, CKU, ŁCDNiKP, kuratorium oświaty, firmy/pracodawcy itp.)
kadrowych firm
rozwój British International School of the University of Łódź (przy
niewystarczające środki szkoły, w tym na działania promocyjnowspółpracy z ŁSSE)
marketingowe
niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
wypracowane kontakty na linii ŁSSE – szkoły wyższe (UŁ, PŁ, ASP, itp.) trudności w pozyskiwaniu wiedzy z zakresu współpracy i potrzeb
kadrowych firm
dobra współpraca z Ministerstwem Rozwoju, instytucjami zarządzającymi
jednostkami samorządu terytorialnego, województwem i regionem
dobry wizerunek i prestiż ŁSSE oparty
wizerunek Strefy jako narzędzia wsparcia przeznaczonego
na zaufaniu uczestników życia gospodarczego
przede wszystkim dla dużych i zagranicznych inwestorów
wysokie oceny ŁSSE w niezależnych rankingach
doświadczenie w zakresie rewitalizacji budynków poprzemysłowych –
ograniczenia wynikające z lokalizacji na obszarze objętym
rewitalizacja biurowa w Kompleksie
ochroną konserwatorską (Kompleks 3) oraz własne (finansowe)
3 na potrzeby biurowe spółki

Zagrożenia

Szanse
Kapitał ludzki
duże centrum akademickie
relatywnie niskie koszty zatrudnienia
w regionie

zmniejszająca się liczba absolwentów uczelni technicznych
(średniego i wyższego stopnia), mała ilość i różnorodność
dobrych szkół technicznych
odpływ utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników do
ośrodków o lepszych warunkach zatrudnienia, w tym

wynagrodzenia
słaba znajomość języków obcych innych niż angielski i niemiecki
ukierunkowanie kształcenia na poziomie wyższym i średnim na
wśród absolwentów (bariera rozwoju firm z sektora BPO
rzeczywiste potrzeby rynku pracy dzięki podjęciu współpracy z uczelniami
w Łodzi), słaba znajomość języków obcych wśród uczniów szkół
wyższymi i szkołami średnimi
ponadgimnazjalnych
Oferta inwestycyjna
trudności w pozyskiwaniu nowych terenów inwestycyjnych, brak
plan wybudowania powierzchni magazynowych oraz zwiększenie oferty
wypromowanych dobrych praktyk związanych z partnerstwem
powierzchni biurowej przez ŁSSE
publiczno-prywatnym w tym zakresie
pozyskiwanie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych
słabe wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną
konkurencyjne koszty prowadzenia działalności gospodarczej (niskie
ograniczenie czasowe funkcjonowania Strefy
koszty pracy, powierzchni biurowych, magazynowych itp.)
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
Rozbieżne priorytety w zakresie promocji województwa jako
przychylność władz samorządowych
najlepszego miejsca do inwestycji
długi proces zdobywania zaufania miedzy partnerami
rozwój współpracy z uczelniami wyższymi
(pracodawca/szkoła); zbyt wolny proces dostosowywania
i technicznymi szkołami średnimi z regionu (stypendia dla studentów PŁ ,
regulacji prawnych do realnych potrzeb rynku pracy (np.
zaangażowanie w inicjatywy programu Młodzi w Łodzi)
klasyfikacja zawodów, podstawy programowe, podstawy
nauczania itd.)
wydłużające się procedury działania JST
tworzenie przez inwestorów i partnerów klas dedykowanych
w zakresie tworzenia nowych kierunków
malejące dofinansowanie Wydziałów Promocji
współpraca z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad
i Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów (mniejsza liczba
i Konsulatów (WPHI)
misji gospodarczych oraz wydarzeń promujących możliwości
inwestycyjne w kraju)
niski poziom start-upów funkcjonujących
rozwój potencjału start-upów
w dłuższej perspektywie czasowej

1.2. Ekosystem
funkcjonowania
Ekonomicznej S.A.

Łódzkiej

Specjalnej

Strefy

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest jednym z najszybciej rozwijających się
obszarów Polski oraz jedną z 14 najlepiej ocenianych na przestrzeni lat specjalną strefą
ekonomiczną1. To wyodrębniony obszar Polski o granicach określonych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej2, na
którym można prowadzić działalność gospodarczą na specjalnych, preferencyjnych warunkach
określonych w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych3.

Jedną z przesłanek utworzenia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej było przełamanie
monokultury przemysłu tekstylnego w regionie łódzkim poprzez wspieranie firm
reprezentujących inne sektory branżowe, tworzących stabilne miejsca pracy, stosujących
innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz współpracujących z już istniejącymi firmami
w regionie.

1

Raport KPMG „20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Edycja 2015”; Global Free Zones of the Year 2015 (fDi Magazine,
grupa Financial Times) - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana po raz drugi najlepszą strefą dla MŚP w Europie; FDI
Poland Investors Awards 2014 - tytuł najlepszej strefy ekonomicznej w Polsce; fDi IPA Innovation Awards 2013 (fDi Magazine, grupa
Financial Times) – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zdobyła tytuł najbardziej kreatywnej spośród stref i instytucji zajmujących
się pozyskiwaniem inwestycji oraz wykazujących się wyjątkowymi i przełomowymi działaniami w tym zakresie.
2

tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1091 z późn. zm.

3

tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 282.
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Na terenie ŁSSE dopuszczalne są następujące działalności:

produkcyjna
(wytwórcza)
oraz
(magazynowanie i przechowywanie towarów),

usługi

logistyczne

nowoczesne usługi z zakresu BPO/IT (w tym usługi rachunkowo księgowe,
informatyczne, call center),

działalność B+R (w tym działalność rozwojowa, analizy techniczne).

Podstawową korzyścią funkcjonowania inwestorów w Strefie jest możliwość skorzystania
z całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych/fizycznych - CIT/ PIT
- z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie ŁSSE aż do wyczerpania
przysługującej kwoty pomocy publicznej, lecz nie później niż do końca funkcjonowania ŁSSE
(grudzień 2026). Niemniej jednak przedsiębiorcy doceniają również takie aspekty działania
Strefy jak możliwość wyboru lokalizacji spośród atrakcyjnych działek inwestycyjnych,
bezpośredni kontakt z samorządami oraz innymi jednostkami otoczenia biznesu. Nie bez
znaczenia jest również tworząca się sieć współpracy i powiązań pomiędzy inwestorami,
kooperantami a firmami partnerskimi Strefy działającymi w kluczowych obszarach biznesowych
oraz instytucjami publicznymi, które służą wsparciem na różnych etapach inwestycji.
Dodatkowo, wzrost kompetencji i umiejętności u obecnych oraz przyszłych pracowników
stanowi jeden z najważniejszych priorytetów Strefy na najbliższe lata.
Obecnie ŁSSE pozyskuje inwestorów w dominujących branżach, tj. nowoczesne usługi dla
biznesu (BPO, SSC i IT), produkcja AGD, kosmetyków i farmacji oraz materiałów budowlanych,
przetwórstwo spożywcze. Silną branżą jest również sektor opakowań. Występowanie branż
dominujących pozwala na określenie obszarów specjalizacji Strefy, tworzenia klastrów oraz
ocenę możliwości jej konkurowania z innymi strefami w Polsce.
Dane statystyczne dotyczące Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej4 przedstawiają się
następująco:




zagospodarowanie obszaru ŁSSE – ponad 75%
liczba ważnych zezwoleń – 206
poniesione nakłady inwestycyjne (narastająco na koniec 2015 r.) – 13,6 mld zł

4

Dane wynikają z „Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2015 r., Ministerstwo
Rozwoju”
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miejsca pracy – ogółem 33719, w tym: 7761 utrzymane i 25958 nowe.
struktura zainwestowanego kapitału: Polska (32,1%), kapitał pochodzący z Polski
osiągnął najwyższą wartość spośród wszystkich stref – blisko 4,4 mld zł; Niemcy (20,5%)
oraz Holandia (11,9%) – to de facto inwestycje amerykańskie realizowane przez Spółki
celowe zarejestrowane w Holandii.

ŁSSE położona jest na obszarze trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego
i łódzkiego. Jednak zasięgiem swojego działania obejmuje głównie teren województwa
łódzkiego, które zajmuje 9 pozycję w kraju pod względem wielkości i 6 pod względem liczby
ludności. Ponad 64% ludności zamieszkuje w miastach. Największym i dominującym w regionie
miastem jest Łódź. W mieście jest skoncentrowanych ok. 50% przedsiębiorstw przemysłowych,
ponad 30% podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki oraz ponad 50% podmiotów
otoczenia biznesu.. W 2016 r. w regionie funkcjonuje 3 359, a w samej Łodzi 2042, spółek
z udziałem kapitału zagranicznego5. Porównując do lat poprzednich (w roku 2011 ta liczba
wynosiła niecałe 3 000), widoczny jest trend wzrostowy liczby spółek finansowanych przez
zagraniczny kapitał.
Atutem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są przede wszystkim dobrze skomunikowane,
położone w centralnej Polsce na przecięciu szlaków transportowych Wschód-Zachód i PółnocPołudnie tereny inwestycyjne. W okolicy Łodzi funkcjonuje jeden z największych w kraju węzłów
autostradowych. Ring drogowy otaczający miasto składa się z autostrad A1 (E75) i A2 (E30)
oraz dróg ekspresowych S8 i S14. Rozwinięta sieć transportowa obejmuje także
międzynarodowy Port Lotniczy im. Władysława Reymonta z terminalem pasażerskim i cargo
oraz kolejowy terminal kontenerowy z regularnymi połączeniami, m.in. do Chin. Geograficzne
położenie regionów objętych funkcjonowaniem ŁSSE i możliwość sprawnego dostarczenia
produktów na dowolny rynek w Europie sprzyjają rozwojowi centrów produkcyjnych
i logistycznych.
To, co pozytywnie wyróżnia Strefę, to profesjonalnie przygotowana oferta terenów, zarówno
strefowych, jak i pozastrefowych oraz sprawna obsługa inwestorów. Każdy inwestor otrzymuje
w ŁSSE swojego opiekuna, który prowadzi go przez cały proces wydania zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej. Służymy także wsparciem dla inwestorów już
działających w Strefie.
Jednym z kluczowych obszarów działalności Strefy jest aktywna współpraca
z przedstawicielami lokalnych samorządów w zakresie stałej poprawy dostępności publicznych
terenów inwestycyjnych ze statusem strefy. Strefa współfinansuje inwestycje infrastrukturalne
na terenach publicznych zlokalizowanych w obszarze jej działania. W latach 1997-2014 łączne
nakłady wyniosły ponad 150 milionów zł. Istnieje możliwość obejmowania statusem strefy
terenów samorządowych oraz prywatnych, a tym samym rozszerzanie oferty Strefy o kolejne
obszary.
Kapitał ludzki regionu łódzkiego jest jednym z największych atutów ŁSSE S.A. w kontekście
rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Łódź, jako jedno z większych
centrów akademickich w Polsce, ma szanse zaspokoić potrzeby kadrowe większości
pojawiających się w regionie inwestorów. Silną stroną są również relatywnie konkurencyjne
koszty pracy w odniesieniu do jakości dostępnych pracowników. Należy mieć jednak
5

Dane GUS na dzień 30.06.2016 r.
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świadomość zagrożeń, jakie zaczynają pojawiać się w tym obszarze. Pierwsze z nich to
niedostateczna ilość względem zapotrzebowania absolwentów szkół technicznych zarówno na
poziomie szkół wyższych, jaki i ponadgimnazjalnych. Drugie – to zbyt mała znajomość
niszowych języków obcych. Jednak podstawowym działaniem w obszarze rozwoju kadr jest
konieczność dopasowania jakości zasobów ludzkich do potrzeb kluczowych pracodawców,
w szczególności inwestorów Strefy.
Chcąc być konkurencyjnym na regionalnym rynku zatrudnienia, ŁSSE zainicjowała działania na
rzecz wsparcia i promocji szkolnictwa zawodowego w województwie. Aby jak najlepiej
dopasować kwalifikacje zawodowe pracowników z regionu do potrzeb potencjalnych
i obecnych w województwie inwestorów, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
współpracuje z instytucjami i placówkami odpowiedzialnymi za szkolnictwo, doradztwo oraz
przygotowanie zawodowe osób już pracujących oraz bezrobotnych (m.in. Centrum Kształcenia
Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Ustawicznego). Ponadto ŁSSE S.A. współpracuje z łódzkimi uczelniami wyższymi
m.in. fundując stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów Politechniki Łódzkiej.
Wpieramy również akcję „Młodzi w Łodzi” Urzędu Miasta Łodzi, której celem jest zachęcanie
młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz zwiększenie liczby kandydatów na
studia na kierunkach preferowanych przez pracodawców z regionu.
ŁSSE wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców oraz Ministerstwa
Rozwoju realizującego politykę gospodarczą kraju 6, włączyła się w inicjatywy mające na celu
animowanie klastrów i sieci powiązań. Biorąc pod uwagę powyższe, Strefa angażuje się
w działalność lokalnych klastrów.

ICT Polska Centralna Klaster
Łódzki Klaster Edukacyjny
LODZistics-Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej
Strefa jest współzałożycielem klastra ICT Polska Centralna Klaster (zainicjowanego przez
Politechnikę Łódzką). Jego główne cele to m.in. integracja środowiska podmiotów branży
informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój
rynku pracy w obszarze ICT, tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii
informacyjnych i informatycznych, w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także
rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest również koordynatorem i założycielem
Łódzkiego Klastra Edukacyjnego. Jest to jedyny w regionie łódzkim związek mający na celu
integrację szkół, firm i instytucji przygotowując dopasowaną ofertę kształcenia zawodowego do
potrzeb gospodarki. Promocja systemu dualnego, uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji
zawodowych oraz wykorzystanie przy tym nowoczesnych technik informacyjnych przyniesie
z pewnością pozytywny efekt na przestrzeni kilku następnych lat.
6

Kryterium wspierania rozwoju klastrów jest jednym z kryteriów wydawania zezwolenia na działalność na ternie strefy – na terenach
włączanych do SSE po 1 stycznia 2009 roku, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjaln ej
Strefy Ekonomicznej

13

Strefa jest także jednym z inicjatorów „LODZistics – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski
Centralnej”. Jej głównym celem jest stworzenie profesjonalnego ośrodka koordynującego rozwój
potencjału logistycznego regionu łódzkiego i dążenie do wzrostu jego międzynarodowej
konkurencyjności. Działania sieci skupią się na podniesieniu konkurencyjności firm poprzez
stymulowanie innowacyjności branży logistycznej w tym transferu technologii, rozwój dobrych
praktyk, wspólne projekty jak też zastosowanie nowoczesnych rozwiązań transportowych,
tj. przewozy intermodalne, system RFS w transporcie lotniczym czy eco-driving. Jednym
z aspektów łączącym interesariuszy będzie możliwość oddziaływania na profil szkolnictwa
zawodowego i wyższego pod kątem logistyki, co będzie stanowić wyjątkową korzyść dla
podmiotów związanych z branżą. Umożliwi to budowę pomostu łączącego kraje Unii
Europejskiej i Europy Wschodniej, w oparciu o jeden z największych klastrów logistycznych
w Europie - Logistics in Walonia.
Relacje z firmami nawiązane na początku procesu inwestycyjnego, w sposób naturalny
przeradzają się w relacje długofalowe dzięki szerokiemu wachlarzowi usług dodatkowych ŁSSE
(Strefa Edukacji, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Business Mixery).
Przez kilkanaście lat istnienia Strefa wypracowała liczne i trwałe kontakty nie tylko
z inwestorami, ale i władzami lokalnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Wizerunek i prestiż
ŁSSE S.A., bazujący na zaufaniu ze strony partnerów, wzmacniają dodatkowo inicjatywy
z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (program CSR wynikający z tradycji miejsca
i Łodzi wielkoprzemysłowej XIX w.).
Odwołując się do dziedzictwa fabrykanckiej, przemysłowej Łodzi, rodu jednego z twórców jej
potęgi i miejsca gdzie w XIX wieku „pełną parą” pracowały maszyny w jego fabrykach, na
patrona naszych działań wybraliśmy najbardziej zasłużonego z rodu Grohmanów: Henryka.
Z pochodzenia Niemca, z wyboru Polaka. Przemysłowca na światową skalę, patriotę, miłośnika
sztuk plastycznych i muzyki, kolekcjonera i donatora.
To mocna pozycja „wyjściowa”. Właściwie księga otwarta, z której należy czytać i czerpać.
Przywołując historię Łodzi przemysłowej z czasów jej świetności, korzystając z faktu, że miejsce
fabrycznego posiadła Grohmanów jest produkcyjno-parkowym obszarem, na terenie którego
ŁSSE S.A. dziś funkcjonuje, zarówno działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności, jak
i działania marketingowo-promocyjne są ze sobą spójne, odwołują się do tradycji
i przedstawiają niekonwencjonalne miejsce często w innowacyjny sposób.
Szczególnym wyróżnikiem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest jeden z celów jej
ustanowienia: (…) wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów poprzemysłowych (region
łódzki).
Zgodnie z ideą „przywracania do życia” dziedzictwa kulturowego fabrykanckiej Łodzi, Spółka
zaangażowała się w proces rewitalizacji XIX–wiecznej fabryki Grohmana, przy
ul. Tymienieckiego 22 G. Zespół zmodernizowanych pofabrycznych budynków służy obecnie
jako siedziba Spółki, przestrzeń biurowa dla firm z sektora usług dla biznesu oraz jako
konferencyjne, kulturowe i wystawiennicze centrum ŁSSE.
Wśród innych działań podjętych należy wymienić:



Nagroda im. H. Grohmana w kategoriach „Inwestor-Mecenas” i „Ważne dla Łodzi”
coroczne Pikniki u Grohmana jako działanie na rzecz rewitalizacji społecznej
i budowania współpracy ze społecznością lokalną
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wydawnictwa okolicznościowe
współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi na Księżym Młynie,
m.in. Muzeum Książki Artystycznej, Muzeum Pałac Herbsta, Pchli Targ (Fundacja
Pociąg do Łodzi).

Doświadczenie ŁSSE S.A. w rewitalizacji obszarów poprzemysłowych zostało nagrodzone m.in.
na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real
w Monachium w 2013 r., gdzie zmodernizowana fabryka Grohmana uznana została za
najlepszą i najbardziej unikalną nieruchomość komercyjną wśród 40 projektów z całego świata
w konkursie John Jacob Astor Competition.
Korzystając z wypracowanej pozycji oraz zdobytego zaufania, Strefa powinna dążyć
do skoordynowania działań mających na celu pozyskiwanie inwestorów oraz promocję regionu,
jako najlepszego miejsca do inwestowania.

2. Wizja i misja
Na potrzeby Strategii Działania i Rozwoju ŁSSE S.A. wizja została sformułowana
w następujący sposób:

WIZJA

Jesteśmy liderem zintegrowanych usług dla biznesu i wspieramy innowacyjność.
Jesteśmy partnerem dzięki profesjonalnemu i ciągle rozwijającemu się zespołowi.
Budujemy trwałe relacje: gospodarka-edukacja-tradycja przemysłowa.

MISJA

Strefa innowacyjnego rozwoju, kompetencji i współpracy partnerskiej.
Wizja określa Strefę jako LIDERA usług dla biznesu co wskazuje na konieczność ciągłej
profesjonalizacji usług. Nadaje kierunek działania jako wsparcie dla INNOWACYJNOŚCI,
co należy rozumieć nie tylko jako rozwój gospodarki innowacyjnej, ale jako ciągłe poszukiwanie
nowych rozwiązań bądź odkrywających nowe obszary aktywności w obszarze
przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego i samorozwoju. Dążenie w wyznaczonym kierunku
odbywać się będzie dzięki PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY oraz budowaniu KOMPETENCJI
i RELACJI pomiędzy różnymi obszarami aktywności przy wykorzystaniu potencjału tradycji
przemysłowej.
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Określona w ten sposób wizja jednoznacznie wskazuje na podstawowe wartości które znalazły
się w misji Strefy jako „kierunkowskazy”. Prowadzenie działań w oparciu o nie pozwoli na
efektywna realizację celów służących osiągnieciu stanu docelowego.
Dla celów identyfikacji a także promocji strategii i jej działań w ramach prac prowadzonych nad
kluczowymi obszarami rozwoju powstało hasło promocyjne, które odzwierciedla założenia wizji
i misji, obrazując jednocześnie charakter strategicznych działań Strefy.

ŁSSE SPARK
ISKRA DLA ROZWOJU
SPARK stanowi w dużej mierze akronim opisanych powyżej wartości.
Strefa Partnerstwa, Rozwoju, Kompetencji – iskra, impuls rozwojowy dla regionu.
Takie rozumienie hasła obrazuje otwartość na współpracę, aktywność oraz dążenie do
profesjonalizacji. Wszystkie działania przyczyniające się do realizacji wizji i osiągania celów
strategicznych i szczegółowych mają prowadzić do ożywienia, dawać iskrę do rozwoju
gospodarczego i społecznego.
Sformułowane w Strategii wizja i misja oraz realizujące je cele i działania są spójne z innymi
dokumentami strategicznymi na poziomie kraju, regionu oraz Unii Europejskiej, m.in.:










Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu
Polska 2030 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Trzecia Fala Nowoczesności
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo
Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2020
Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju
Regionalna Strategia Innowacyjności WŁ LORIS 2030
Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+
Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych z 2009 r.
Plan Rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

3. Cele strategiczne i szczegółowe
Dla urzeczywistniania zakreślonej wizji i misji Strefy, wskazane zostały dwa równorzędne cele
strategiczne, których osiągniecie będzie wspierane przez realizację celów szczegółowych.
Działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów wraz z miernikami oraz jednostkami
odpowiedzialnymi zostały szczegółowo opisane w części II dokumentu. W części tej dodatkowo
zostały przedstawione zasoby niezbędne do realizacji Strategii, jej wdrożenie, monitoring
i ewaluacja oraz ogólne ryzyka.

16

Cel strategiczny I:
Aktywne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
i innowacyjności w obszarze działania ŁSSE
Cel strategiczny I „Aktywne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności
w obszarze działania ŁSSE”, to efekt inicjatyw podejmowanych w ramach ustawowej
działalności Spółki, tj. pozyskiwanie nowych miejsc pracy, wsparcie edukacji na rzecz
przedsiębiorców oraz animowanie tworzenia klastrów. Wsparcie w tworzeniu miejsc pracy
u obecnych i nowych inwestorów Strefy (polskich i zagranicznych) powinno mieć miejsce
w branżach priorytetowych (korzystających z silnych stron regionu oraz rokujących rynkowo lub
rozwojowo). Dzięki temu małe i średnie lokalne przedsiębiorstwa otrzymują kolejne zlecenia.
Tworzą kolejne miejsca pracy, inwestują w innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Zapotrzebowanie na innowacyjne technologie sprzyjać będzie rozwojowi współpracy biznesu
z instytucjami naukowo-badawczymi oraz tworzeniu start-upów pod potrzeby rynku. Co
w konsekwencji, w długiej perspektywie, wpłynie na podniesienie konkurencyjności regionu
i jego społeczno-gospodarczy rozwój. Na każdym z tych etapów niezbędne są wykwalifikowane
kadry.

Cel szczegółowy I.1
Pozyskanie i rozwój polskich i zagranicznych inwestycji
W kontekście pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych konieczne jest
aktywne poszukiwanie inwestorów mających najlepsze perspektywy rynkowe lub rozwojowe, ze
szczególnym uwzględnieniem projektów opartych na innowacyjności, m.in. w sektorze produkcji
AGD,
przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego, elektrotechnicznego, materiałów
budowlanych, produkcji części i akcesoriów dla przemysłu, przetwórstwa spożywczego oraz
przemysłów kreatywnych, ITO i usług dla biznesu.
Pozyskiwanie i rozwój inwestorów może być bardziej optymalne jeśli Strefa dążyć będzie
do wsparcia oraz koordynacji działań jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych
za proces pozyskiwania inwestora. Realizacji tego celu służy również współpraca z samymi
inwestorami w zakresie dalszych planów rozwojowych, jak i okołobiznesowych (pomoc
publiczna oferowana przez samorządy, szkolnictwo zawodowe, kontakty z władzami
samorządowymi, pozyskiwanie finansowania inwestycji, oferta czasu wolnego).

Cel szczegółowy I.2
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), start-upów
i tworzenia sieci powiązań
Przy realizacji ww. celu kluczową rolą ŁSSE będzie animowanie powiązań między partnerami
w celu ułatwiania pozyskiwania finansowania zewnętrznego lub pomocy publicznej ze strony
JST oraz przygotowanie oferty nieruchomości pod potrzeby MŚP (małe działki i/lub
powierzchnie do wynajęcia).
Działania dedykowane startupom przewidziane w ramach Celu szczegółowego I.2. wpisują się
w opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Program #StartInPoland. Jest to największy tego
rodzaju program w Europie Środkowo-Wschodniej, adresowany również do podmiotów
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zagranicznych. Przewiduje on, że prawie 3 miliardy złotych zostanie zainwestowane w rozwój
startupów w Polsce. Firmy otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale również
na etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej.
Niezbędne jest również budowanie i utrzymywanie relacji z firmami funkcjonującymi w regionie
w celu stworzenia lub wsparcia istniejących sieci współpracy i klastrów. Rolą Strefy powinno
stać się animowanie, pokazywanie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań oraz
poszukiwanie innowacyjnych pomysłów dla inwestorów funkcjonujących w strefie oraz
potencjalnych nowych partnerów biznesowych, mających w planach skorzystanie z oferty
ŁSSE.

Cel szczegółowy I.3
Wsparcie rozwoju edukacji dla biznesu
Realizacja celu zakłada rozwój funkcjonowania Łódzkiego Klastra Edukacyjnego oraz
animowanie współpracy nauki z biznesem. Pozwoli to na dopasowanie oferty edukacyjnej do
potrzeb przedsiębiorców regionalnych oraz transfer technologii pomiędzy uczelniami a firmami.

Cel strategiczny II:
Budowanie konkurencyjności ŁSSE
Cel strategiczny II „Budowanie konkurencyjności ŁSSE” to działania wspierające dla Celu
strategicznego I oraz rozwojowe - zabezpieczające długofalowe funkcjonowanie usług Strefy
dla przedsiębiorców. Jednocześnie stanowią one wyróżnik zarówno oferty inwestycyjnej, jak
i samej Spółki.

Cel szczegółowy II.1
Rozwój oferty inwestycyjnej i katalogu usług ŁSSE
Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu stanowią odpowiedź
na różnorodne potrzeby zgłaszane przez inwestorów w zakresie nieruchomości czy dostępności
kadr. To co dodatkowo je wyróżnia to fakt, że w przyszłości mogą stanowić źródło przychodu
dla Spółki, a tym samym zapewnić stabilność i przewidywalność działania Strefy zarówno
w okresie objętym Strategią, jak i po roku 2026.
Brak gotowych hal produkcyjno–magazynowych, powierzchni biurowych do wynajęcia, objętych
statusem strefy oraz ograniczona ilość wielkoobszarowych, publicznych terenów
inwestycyjnych, które mogłyby zostać włączone do ŁSSE, stanowią istotny słaby punkt oferty
ŁSSE S.A. Dodatkowo, w ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie inwestorów,
zwłaszcza MŚP gotowymi powierzchniami produkcyjno-magazynowymi.
Strefa planuje utworzenie własnej placówki edukacyjnej, która kształcić będzie pracowników
zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Działania te wymagać będą rozeznania oczekiwań
przedsiębiorców i wypracowania dedykowanych programów kształcenia. Własna placówka
znacząco przyspieszy proces przygotowania kadr dla inwestorów.
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Cel szczegółowy II.2
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych oraz zaangażowanie
w rozwój społeczności lokalnej
Strefa planuje podejmowanie działań zarówno z obszaru rewitalizacji „twardej”
(zagospodarowanie tkanki przestrzennej Kompleksu 3 ŁSSE S.A.), jak i rewitalizacji „miękkiej”
(współpraca i integracja ze społecznością lokalną Księżego Młyna).
Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że odwołanie się Strefy do dorobku przemysłowej
Łodzi i rodu Grohmanów, pozwoliło na budowę dodatkowego elementu identyfikacji
z dziedzictwem kulturowym regionu. Działalność Strefy wzmocniona takim przekazem jest
pozytywnie odbierana wśród partnerów ŁSSE w kraju i zagranicą. Ukazuje - poprzez Strefę kosmopolityczne oblicze miasta Łódź, które będąc mekką XIX-wiecznych „poszukiwaczy” pracy
i bogactwa, stało się wielokulturowym tyglem. Rewitalizacja zyskuje w Łodzi szczególne
znaczenie w kontekście tradycji przemysłowych i przestrzeni z nimi związanych. Lokalizacja
i funkcje specjalnej strefy ekonomicznej zbiegają się tutaj, tworząc możliwości działania na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kontynuacji przemysłowego dorobku Łodzi w XXI wieku.
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4. Mapa zależności
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CZĘŚĆ II
W części II Strategii zostały opisane trendy w rozwoju kluczowych obszarów aktywności Strefy,
działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów wraz z miernikami oraz jednostkami
odpowiedzialnymi. W niniejszej części dodatkowo zostały przedstawione zasoby niezbędne do
realizacji Strategii, zasady jej wdrożenia, monitoringu i ewaluacji oraz ogólne ryzyka.

1. Trendy
Do kluczowych obszarów, determinujących powodzenie realizacji Strategii, zalicza się:





rodzaj potencjalnych inwestorów ŁSSE
rynek pracy i edukacja
oferta nieruchomości ŁSSE
wsparcie startupów.

Poniżej przedstawione zostały trendy w ww. obszarach.
Aby skorzystać z ulg podatkowych w SSE wystarczy ponieść kwalifikowane nakłady związane
z nową inwestycją na terenie strefy w wysokości co najmniej 100.000,00 EUR (ok. 400.000,00
PLN) i utworzyć nowe miejsca pracy.
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

lub

nowej inwestycji

utworzenia nowych miejsc pracy

Poziom pomocy publicznej jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i przedstawia się
następująco:

35%

45%

dla dużych przedsiębiorstw

dla średnich przedsiębiorstw

55%
dla małych przedsiębiorstw

MŚP zobowiązane są do utrzymania poziomu zatrudnienia i inwestycji w regionie przez okres
minimum 3 lat, a duże przedsiębiorstwa – przez 5 lat.
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Mimo preferencyjnych warunków w porównaniu do dużych przedsiębiorców MŚP nie stanowią
zdecydowanej większości w grupie inwestorów ŁSSE. Podobnie wygląda sytuacja
w pozostałych specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. A przecież te przedsiębiorstwa
stanowią aż 99% wszystkich firm działających w Polsce. Zatrudniają 52% polskich
pracowników, wytwarzają 37% polskiego PKB. Według rejestru REGON w samej Łodzi jest
blisko 37 tys. mikro firm (1-9 pracowników), 1,5 tys. małych firm (10-49 pracowników) i blisko
300 średnich firm (50-249 osób). Dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników jest
22. Według informacji zebranych w 2015 roku przez Bank Pekao SA, 91% przedsiębiorstw
(mikro i MŚP) z regionie łódzkim zadeklarowało chęć inwestycji, ale w przedziale na granicy lub
poniżej wymaganego przez SSE progu nakładów. Z kolei tylko 3% małych firm planuje
inwestycję powyżej 500 tys. zł7.
Przyczyn zmniejszonego zainteresowania ofertą strefową przez MŚP należy doszukiwać się
w konieczności zakupu terenu pod inwestycję (zwykle działek o powierzchni ponad 1 ha), braku
finansowania zewnętrznego oraz „konkurencji” w postaci dotacji z programów UE. Nie bez
znaczenia jest fakt, że zwolnienie z CIT przysługuje dopiero po tym jak inwestycja przynosi
zyski, a więc po dłuższym czasie.
Jednocześnie Zespół zauważył potrzebę odejścia od wizerunku Strefy jako miejsca dla dużych
firm, zwłaszcza w kontekście ograniczeń w dostępie do pomocy publicznej dla tej grupy
przedsiębiorstw w nowym okresie programowania, pod rządami nowych przepisów o pomocy
publicznej, które obowiązują od 1 lipca 2014 roku. Stąd, w proponowanych działaniach duży
nacisk położono na wzbogacenie oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Wzrost kompetencji i umiejętności u obecnych oraz przyszłych pracowników stanowi źródło
sukcesu każdego przedsiębiorcy, a w szerszym znaczeniu, całego regionu oraz kraju.
Przyczynia się to również do wzrostu wydajności przedsiębiorstw, a co za tym idzie,
wzmacniania przewagi konkurencyjnej na rynku i prowadzi do kolejnych inwestycji (dla
inwestorów polskich stanowi źródło przewagi w procesie internacjonalizacji).
Obecna konstrukcja przepisów prawa, zmiany dokonane w ostatnim okresie w ustawodawstwie
dotyczącym oświaty, w tym szkolnictwa wyższego, uelastyczniły system kształcenia w Polsce.
Zawarte w nich zapisy pozwalają dostosowywać programy i kierunki szkół, centrów kształcenia
ustawicznego oraz uczelni do potrzeb przedsiębiorców. Co ważne, system ten nie powoduje
finansowych obciążeń dla firm. Inicjatywy łączenia np. szkół zawodowych z konkretnymi
przedsiębiorcami zależne są jedynie od dobrego zrozumienia partnerów, ich potrzeb
i możliwości, właściwej komunikacji oraz dobrej, wzajemnej współpracy. Przykłady takiego
działania są codziennością w szkołach zawodowych m.in. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
gdzie system kształcenia na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw działa od dziesiątków lat
przynosząc korzyści dla firm, szkół i całej gospodarki.
Tymczasem w Polsce, podczas gdy 17% przedsiębiorstw stale prowadzi rekrutacje, co
przekłada się na ok. 750 tysięcy wolnych miejsc pracy8, aż 37% pracodawców nie jest
zadowolonych z kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, podając jako główny powód

7

Źródło: raport Banku Pekao SA na temat kondycji małych i mikroprzedsiębiorstw, 2015,
http://www.pekao.com.pl/binsource/f/00/Raport_2016_pol.pdf
8

Źródło: Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku
w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2014
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brak umiejętności praktycznych pośród absolwentów9. Tym samym, jak zauważa M. Kabaj10,
wyodrębniły się dwa niepowiązane ze sobą światy: świat pracy i świat edukacji. Oprócz braku
odpowiedniego przygotowania merytorycznego absolwentów szkół i uczelni, efektem takiego
stanu rzeczy jest oderwanie przekazywanych podczas zajęć treści od realiów biznesowych. Jak
podkreśla AHK Polska w swoich analizach i raporcie Kształcenie zawodowe (2013), system
edukacji powinien opierać się na sygnałach płynących z rynku pracy i uwzględniać jego
potrzeby oraz uwarunkowania – musi być tworzony w porozumieniu z tymi, którzy miejsca pracy
tworzą.
Ponadto w polskim systemie oświaty edukacja ogólnokształcąca zajmuje 80%, a zawodowa
jedynie ok. 20%. Obecnie tylko 15-20% młodych ludzi wybiera kształcenie zawodowe
(w krajach UE – ok. 50-60%), podczas gdy pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie przede
wszystkim na pracowników z wykształceniem zawodowym lub technicznym11. Konsekwencje
wynikające z takiej dysproporcji odczuwalne są na całym rynku pracy.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. będąc w bieżącym kontakcie z przedsiębiorcami,
upatruje swoją rolę w tym obszarze jako ogniwo spajające świat edukacji i biznesu oraz
animatora powiązań pomiędzy firmami a placówkami edukacyjnymi w celu dostosowania oferty
edukacyjnej do potrzeb inwestorów-przedsiębiorców.
W świetle trendów globalnych i oczekiwań przedsiębiorców z regionu łódzkiego brak gotowych
hal produkcyjno – magazynowych, powierzchni biurowych do wynajęcia objętych statusem SSE
oraz ograniczona ilość wielkoobszarowych, publicznych terenów inwestycyjnych, które mogłyby
zostać włączone do ŁSSE, stanowią istotny słaby punkt oferty strefowej. Niewystarczająca jest
również liczba działek dopasowanych do potrzeb MŚP. Zainteresowanie taką właśnie ofertą
nieruchomości wynikać może z ogólnego dążenia inwestorów do jak największej mobilności –
zdolności do szybkiego przenoszenia lub rozwoju biznesu w inne regiony kraju lub świata.
Dotyczy to zarówno firm dużych, poszukujących odpowiednio przystosowanych obiektów
wielkopowierzchniowych, jak i przedsiębiorstw małych i średnich, które z uwagi na ograniczone
środki finansowe nie są w stanie lub nie chcą samodzielnie realizować procesu budowlanego.
Dodatkowo, w ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie inwestorów, zwłaszcza
MŚP gotowymi powierzchniami produkcyjno-magazynowymi. Zniwelowanie bariery w postaci
dostosowanej oferty nieruchomości jest o tyle istotne, że z roku na rok zauważalna jest
tendencja do zaostrzania kryteriów oraz wydłużania procedur związanych z obejmowaniem
statusem strefy terenów prywatnych.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zauważyła również trend dotyczący rozwoju
startupów w Polsce, czyli tymczasowych organizacji, które poszukują rentownego,
skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego.12 Wiele młodych i innowacyjnych firm
rozwija się w inkubatorach, gdzie testują swoje pomysły dzięki zmniejszonym kosztom
funkcjonowania. Jednak istotnym jest fakt, iż startupy nie potrzebują już miejsca na
prowadzenie biznesu, gdyż jest ich na rynku nadmiar. 60% polskich startupów najbardziej
9

Źródło: badanie Millward Brown na zlecenie Work Service S.A., 2016

10

Źródło: M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności,
Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa ,
październik 2010
11

Przyp. j.w.

12

Steve Blank, autor „Podręcznika budowy startupów”
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potrzebuje pieniędzy, lepszych pracowników i sieci kontaktów, co czwarty chciałby zwiększyć
zasób specjalistycznej wiedzy. 13 Łódzkie startupy wskazały natomiast przede wszystkim
dedykowane zespoły oraz możliwość networkingu jako czynnik, który pozwoli im na rozwój
firmy. Większość startupów w Łodzi potrzebuje wsparcia eksperckiego, ze szczególnym
naciskiem na wsparcie technologiczne.14 Polskie startupy mają najlepsze warunki na
początkowych etapach swojego rozwoju. Zauważa się potrzebę wsparcia tych firm na etapie
akceleracji, rozwoju i ekspansji zagranicznej.
Sektor startupów w 2023 roku może wygenerować ponad 2,2 mld zł wartości dodanej
i stworzyć ponad 50,3 tys. miejsc pracy. 15 Ze względu na złożony wpływ startupów na
gospodarkę i innowacyjność kraju, należy stwarzać im przyjazne warunki do rozwoju
i ekspansji. Najważniejsze natomiast jest, aby proponowane wsparcie nie stanowiło powielenia
już istniejących rozwiązań, a było dopasowane do realnych potrzeb młodych firm i stworzone
we współpracy z nimi.

2. Realizacja celów strategicznych i szczegółowych
Przygotowując propozycje celów strategicznych, szczegółowych oraz działań związanych
z wdrożeniem Strategii, Zespół oparł się na analizie SWOT opracowanej na potrzeby
dokumentu oraz trendach w rozwoju poszczególnych obszarów aktywności Strefy.
Zaproponowane działania doprowadzić mają do zniwelowania zidentyfikowanych słabych stron
ŁSSE S.A. i jej otoczenia, w tym kapitału ludzkiego, oferty inwestycyjnej oraz współpracy
z podmiotami zewnętrznymi, poprzez wykorzystanie silnych stron oraz potencjału Strefy.
Działania mają charakter otwarty i będą każdorazowo precyzowane w procesie realizacji.

Cel strategiczny I
Aktywne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności
w obszarze działania ŁSSE
Cel szczegółowy 1.1: Pozyskanie i rozwój polskich i zagranicznych inwestycji
W ramach celu szczegółowego I.1 zaplanowano następujące działania:
 Wyznaczanie priorytetowych dla ŁSSE branż i rynków zagranicznych
Zespół Strefy, w oparciu o własną wiedzę, raporty zewnętrzne oraz rozpoznanie dokonane
wśród inwestorów i partnerów będzie dokonywał oceny dotychczasowych branż i rynków
zagranicznych oraz rekomendował te, z których należy pozyskiwać kolejne inwestycje.


Organizacja i udział w polskich i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych,
misjach inwestycyjnych, targach, imprezach branżowych
Do wydarzeń gospodarczych, które Strefa będzie organizowała lub w których będzie
uczestniczyła należą: spotkania (np. seminaria, fora gospodarcze, kongresy gospodarcze), targi
13

„Polskie Startupy. Raport 2015”, Startup Poland
KODA Five, łódzki startup, analiza własna
15
„Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce”, Deloitte, czerwiec 2016 r.
14
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branżowe, misje gospodarcze itp. Mają one na celu promocję gospodarczą Polski, regionu
i ŁSSE oraz pozyskiwanie inwestorów. Będą to wydarzenia biznesowe mające miejsce
zarówno w kraju jak i zagranicą.
Zespół Strefy, w oparciu o własne doświadczenie będzie dokonywał oceny dotychczasowych
wydarzeń gospodarczych oraz rekomendował te, w których należy uczestniczyć. Szczególny
nacisk kładziony będzie na wydarzenia z dominujących sektorów i krajów pozyskiwania
inwestycji.
 Strefa samorządności
W ramach realizacji tego działania przewiduje się organizację spotkań lub szkoleń dla
przedstawicieli JST dotyczących m.in. przygotowania oferty inwestycyjnej, rozmów
z potencjalnymi inwestorami, czy pozyskiwania środków unijnych.
 Współpraca z inwestorami w procesie wdrażania i rozwoju inwestycji
W ramach realizacji tego działania planowane są spotkania z inwestorami funkcjonującymi
w Strefie oraz cykliczne spotkania i szkolenia pn. Strefa HR dla przedstawicieli działów HR
przedsiębiorców z regionu. Inicjatywy mają na celu
budowę i podtrzymanie relacji
i monitorowanie dalszych planów rozwojowych firm.


Budowa elektronicznej bazy dostawców i kooperantów dla potencjalnych
inwestorów pozyskiwanych do ŁSSE
Inwestorzy podejmując decyzję o lokalizacji projektu inwestycyjnego często kierują się
dostępnością potencjalnych poddostawców i partnerów. Działanie służy więc wzmocnieniu
i wyróżnieniu oferty inwestycyjnej Strefy poprzez wskazanie danych grup poddostawców,
a tym samym rozwiniętych specjalizacji regionu. Dodatkowo, stwarza ono możliwość
nawiązaniu kontaktów biznesowych pomiędzy potencjalnymi inwestorami a lokalnymi
przedsiębiorcami, co zwiększa szanse powodzenia realizacji inwestycji w ŁSSE.


Promocja British International School of the University of Lodz wśród inwestorów
Dla kadry zarządzającej firmami, istotna jest możliwość edukacji dziecka w szkole
międzynarodowej, która może być kontynuowana w dowolnie wybranym kraju. Promocja British
International School of the University od Łódź służy promocji wizerunku regionu, jako miejsca
przyjaznego dla inwestorów również w wymiarze okołobiznesowym, w tym rodzinnym.

Cel szczegółowy 1.2: Wsparcie i rozwój MŚP, start-upów i tworzenia sieci powiązań
W ramach celu szczegółowego I.2 Zespół wyznaczył opisane poniżej działania:


„Strefa Małej Ojczyzny. Zainwestuj w ŁSSE”: organizacja spotkań z lokalnymi
przedsiębiorcami
W ramach działania przewiduje się organizację spotkań promocyjno-informacyjnych
z przedstawicielami JST (gminy, powiaty) i instytucjami otoczenia biznesu dla lokalnych
przedsiębiorców o możliwościach inwestycyjnych w Strefie. Przy realizacji, kluczową rolą Strefy
będzie udzielenie lokalnym przedsiębiorcom informacji nt. kompleksowej oferty inwestycyjnej
ŁSSE, pozyskiwanie potencjalnych inwestorów oraz informowanie o możliwych źródłach
finansowania inwestycji.
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 Przygotowanie oferty inwestycyjnej dostosowanej do potrzeb MŚP
Główne inicjatywy będą koncentrowały się na przygotowaniu oferty nieruchomości
dedykowanej i spełniającej oczekiwania MŚP ze statusem specjalnej strefy ekonomicznej,
w szczególności działek o pow. od ok. 0,2 ha zarówno w ramach terenów będących własnością
ŁSSE, jak i JST oraz przygotowanie oferty modułowej powierzchni do wynajęcia w halach
produkcyjno-magazynowych.


Inicjowanie powstawania nowych i wspieranie istniejących klastrów z obszarów
kluczowych dla regionu
Działanie polegać będzie na współpracy pomiędzy ŁSSE a przedsiębiorcami, uczelniami
i instytucjami otoczenia biznesu w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorców,
dominujących branż i regionu.
 „Strefa Partnerstwa”
Działanie mające za zadanie ułatwianie wymiany i nawiązywania kontaktów pomiędzy
przedsiębiorstwami a firmami zrzeszonymi m.in. w programie Partner, klastrami i innymi
podmiotami. Do kluczowych inicjatyw będą należały: organizacja dni konsultacji, w tym:
business mixery, wydarzenia mające na celu nawiązanie współpracy między MŚP i dużymi
przedsiębiorcami, klastrami/inicjatywami klastrowymi, wydarzenia na rzecz wsparcia eksportu
MŚP, itp.
 Stworzenie programu wsparcia start-upów przez ŁSSE
Strefa, szczególnie w pierwszej fazie wdrażania Strategii, planuje współpracę z łódzkimi
startupami, które pomogą zdefiniować główne problemy swojego rozwoju. Na podstawie
rozmów przeprowadzonych z młodymi firmami, ŁSSE S.A. stworzy „szyty na miarę” program
wsparcia, który stanowić będzie uzupełnienie, a nie powielenie, dotychczasowej oferty
dostępnej na rynku łódzkim. W planach jest również organizacja wydarzeń i spotkań dla
lokalnych przedsiębiorców i startupów.

Cel strategiczny I.3: Wsparcie rozwoju edukacji dla biznesu
W ramach celu szczegółowego I.3 Zespół wyznaczył opisane poniżej działania:
 Rozwój funkcjonowania Łódzkiego Klastra Edukacyjnego (ŁKE)
Animowanie powiązań edukacja-biznes jest kluczowe dla poprawy sytuacji na rynku pracy. Do
przykładowych inicjatyw należą: klasy patronackie, tworzenie nowych kierunków, realizacja
projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, itp. Strefa planuje stworzenie
narzędzia internetowego służącego jako baza wiedzy do współpracy na linii edukacja-biznes
w regionie. Wśród działań przewidziane są również akcje promocyjno-wizerunkowe, mające na
celu zbudowanie marki ŁKE, a także propagowanie kształcenia zawodowego (dualnego)
i ustawicznego (m.in. np. działalność mobilnego punktu informacyjnego).


Współpraca z uczelniami wyższymi działającymi w regionie poprzez dopasowanie
kierunków kształcenia do potrzeb firm oraz animowanie obszaru B+R
Rezultatem współpracy biznes-szkoła wyższa są nie tylko kadry wykształcone zgodnie
z oczekiwaniami przedsiębiorców, jak również wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Strefa
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będzie kontynuować animację tych powiązań. W następstwie, powinny powstać dopasowane
programy, kierunki, specjalności i studia podyplomowe. Proces ten dopełnią wspólne projekty
i programy dla młodych naukowców (np. stypendia, badania na potrzeby firm).

Cel strategiczny II
Budowanie konkurencyjności ŁSSE

Cel strategiczny II.1: Rozwój oferty inwestycyjnej i katalogu usług ŁSSE
W ramach celu szczegółowego II.1 Zespół wyznaczył opisane poniżej działania:
 Dostarczenie powierzchni produkcyjno-magazynowych na wynajem
Celem działania jest wybudowanie obiektu typu Small Bussines Unit (przewidywane
powierzchnie modułów: 600-1500 m²), na wybranym terenie własnym Spółki. Inwestycja może
zostać zrealizowana przez ŁSSE S.A. samodzielnie lub z partnerem prywatnym
(np. doświadczonym deweloperem). W konsekwencji, Strefa będzie posiadała atrakcyjną
i spełniającą wymagania klientów ofertę powierzchni na wynajem przeznaczoną dla lekkiej
produkcji i logistyki. Realizacja projektu skutkować będzie realizacją kolejnych tego typu
inwestycji na terenach należących do Spółki.
 Dostarczenie powierzchni biurowej na wynajem
Aby skuteczniej pozyskiwać inwestorów z branży nowoczesnych usług: BPO, R&D, IT strefa
potrzebuje szerszej oferty powierzchni do wynajęcia, w tym w szczególności bardzo dobrej
jakości powierzchni biurowych (klasy A). Celem działania jest zatem pozyskanie powierzchni
biurowych ze statusem strefy na wynajem, jako oferty dla inwestorów z ww. branż. Zakłada się,
iż obiekt powstanie na terenie publicznym objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej
w Łodzi.
W zależności od wyboru lokalizacji przewiduje się budowę takiego obiektu przez ŁSSE S.A.
samodzielnie i/lub z partnerem zewnętrznym lub przez dewelopera, który nabędzie
nieruchomość w przetargu zorganizowanym przez Miasto Łódź.


Pozyskanie terenu inwestycyjnego o powierzchni co najmniej 50 ha
Dla wszystkich inwestorów produkcyjno-logistycznych mogących funkcjonować w Strefie,
zakłada się uzupełnienie oferty inwestycyjnej o teren publiczny o powierzchni co najmniej 50 ha,
zlokalizowany w województwie łódzkim. Kluczowymi dla powodzenia realizacji, będą działania
inwestycyjne Strefy i zacieśnienie współpracy z JST. Teren powinien spełniać wymagania
przewidziane w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych16.


Utworzenie placówki edukacyjnej/szkoleniowej kształcącej na potrzeby
inwestorów (Strefa Kompetencji)
Własna placówka edukacyjna Strefy z „szytą na miarę” ofertą edukacyjną znacząco przyspieszy
proces przygotowania kadr, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, właściwej liczby
praktyk oraz staży zawodowych, jak i podnoszenia kompetencji osób już pracujących. Oferta ta
16

Rada Ministrów, styczeń 2009 r.
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dodatkowo przyczyni się do wsparcia kapitału ludzkiego i rozwoju kadr w Łodzi i regionie
poprzez wzrost kompetencji i umiejętności u obecnych oraz przyszłych pracowników, a tym
samym zwiększy atrakcyjność miejsca dla kolejnych inwestycji.

Cel strategiczny II.2: Wsparcie procesów rewitalizacyjnych oraz zaangażowanie
rozwójcelu
społeczności
lokalnej.
Wwramach
szczegółowego
II.2, Zespół wyznaczył opisane poniżej działania:


Optymalne zagospodarowanie wolnej powierzchni w Kompleksie 3
Cel nadrzędny wszelkich podejmowanych działań to scalenie funkcjonalne i przestrzenne
zrewitalizowanego zespołu budynków pofabrycznych i potencjalnej nowej zabudowy części
Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24 oraz
strefy publicznej (Parku Źródliska) i prywatnej (nieruchomości Textorial Park). Podejmowane
inicjatywy będą wspierały realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna 17.
W pierwszej fazie zakłada się opracowanie wariantowych koncepcji funkcjonalno-użytkowych
dla obszaru uwzględniających zarówno zabytkowy charakter i przestrzenny układ osiedla
„Księży Młyn” jak i uwarunkowania formalno-prawne oraz potencjał obszaru. Na podstawie
przygotowanych koncepcji dokonany zostanie wybór wariantu do realizacji.
 Strefa Grohmana – działania na rzecz rewitalizacji społecznej
W ramach podejmowanych działań na rzecz rewitalizacji społecznej z uwzględnieniem
dziedzictwa kulturowego obszaru Księżego Młyna zakłada się rozwinięcie podejmowanych już
„miękkich” działań rewitalizacyjnych (Pikniki u Grohmana, nagroda im. H. Grohmana).
Dodatkowo przewiduje się organizację wydarzeń własnych i współpracę na rzecz integracji
społeczności lokalnej Księżego Młyna.
Poszczególne inicjatywy wymagają przygotowania szczegółowych projektów lub podjęcie
współpracy z lokalnymi partnerami.
Podsumowując, ŁSSE S.A. nie tylko proponuje przyjazne warunki inwestycyjne do tworzenia
nowych miejsc pracy, ale i skutecznie zachęca partnerów i aktorów życia gospodarczego
do realizacji wspólnych projektów i budowania zaufania w relacjach biznesowych. Dlatego
Strefa ze swoimi działaniami upatruje swoją rolę jako „iskra”, siła napędowa powiązań pomiędzy
firmami, placówkami edukacyjnymi, uczelniami, władzami lokalnymi i instytucjami otoczenia
biznesu w celu społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.
Z kolei obecna, stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na planowanie i realizację działań
o charakterze strategicznym. Realizacja przedstawionych powyżej celów i działań pozwoli na
zapewnienie stabilności i przewidywalności działania Strefy zarówno w okresie objętym
strategią, jak i po roku 2026, przyczyniając się tym samym do zbudowania wizerunku godnego
zaufania lidera zintegrowanych usług dla przedsiębiorców.

17

przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie określonym uchwałą nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi
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3. System wdrażania Strategii
Wdrażanie Strategii jest procesem, w którym długoterminowe kierunki, opisane w celach
strategicznych i szczegółowych, są realizowane poprzez przypisane im działania, dla których
określone zostały określone mierniki i wartości realizacji w ujęciu czasowym. Dzięki nim będzie
mierzony stopień realizacji celów. Poszczególne działania wdrażane będą przez komórki
odpowiedzialne wskazane w dokumencie.

3.1.

Komórki odpowiedzialne

Poniżej przedstawiono działania realizujące poszczególne cele szczegółowe i strategiczne oraz
okres ich realizacji wraz z przypisaną komórką odpowiedzialną. Skróty zastosowane
w poniższej tabeli odnoszą się do:




DPI – Departament Promocji i Pozyskiwania Inwestora
DPIK – Departament Partnerstwa i Komunikacji
DIO – Departament Inwestycji i Obsługi Inwestora

Cel strategiczny I
Aktywne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności
w obszarze działania ŁSSE
Cel szczegółowy I.1
Pozyskanie i rozwój polskich i zagranicznych inwestycji
Działania
Okres
Komórka
realizacji
odpowiedzialna
Wyznaczanie priorytetowych dla ŁSSE branż i rynków
2017-2020
DPI
zagranicznych
Organizacja i udział w polskich i zagranicznych wydarzeniach
2016-2020
DPI
gospodarczych, misjach inwestycyjnych, targach, imprezach
branżowych
2016-2020
DPI
„Strefa samorządności”
Współpraca z inwestorami w procesie wdrażania i rozwoju
inwestycji
Budowa elektronicznej bazy dostawców i kooperantów dla
potencjalnych inwestorów pozyskiwanych do ŁSSE
Promocja British International School of the University of Lodz
wśród inwestorów

2016-2020

DPI+DPIK

2017-2020

DPI

2016-2025

DPIK

Cel szczegółowy I.2
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), start-upów i tworzenia sieci powiązań
Działania
Okres
Komórka
realizacji
odpowiedzialna
„Strefa Małej Ojczyzny. Zainwestuj w ŁSSE”: organizacja
spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami
Przygotowanie oferty inwestycyjnej dostosowanej do potrzeb
MŚP
Inicjowanie powstawania nowych i wspieranie istniejących
klastrów z obszarów kluczowych dla regionu
„Strefa Partnerstwa”

2016-2020

DPI

2016-2020

DPI+DIO

2016-2020

DPIK

2016-2020

DPI+DPIK
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Stworzenie programu wsparcia start-upów przez ŁSSE

2017-2025

Cel szczegółowy I.3
Wsparcie rozwoju edukacji dla biznesu
Działania
Okres
realizacji
Rozwój funkcjonowania Łódzkiego Klastra Edukacyjnego (ŁKE)
2016-2025
Współpraca z uczelniami wyższymi w regionie, dopasowanie
2017-2022
kierunków kształcenia do potrzeb firm oraz animowanie obszaru
B+R
Cel strategiczny II
Budowanie konkurencyjności ŁSSE
Cel szczegółowy II.1
Rozwój oferty inwestycyjnej i katalogu usług ŁSSE
Działania
Okres
realizacji
Dostarczenie powierzchni produkcyjno-magazynowych na
wynajem
Dostarczenie powierzchni biurowej na wynajem

DPIK

Komórka
odpowiedzialna
DPIK
DPIK

Komórka
odpowiedzialna
DIO

2017 - 2019

DIO

Pozyskanie terenu inwestycyjnego o powierzchni co najmniej
2016-2017
DIO
50 ha
Utworzenie placówki edukacyjnej /szkoleniowej kształcącej na
2017-2025
DPIK
potrzeby inwestorów (Strefa Kompetencji)
Cel szczegółowy II.2
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych oraz zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej
Działania
Okres
Komórka
realizacji
odpowiedzialna
Optymalne zagospodarowanie wolnej powierzchni
2016-2017
DIO
w Kompleksie 3
Strefa Grohmana – działania na rzecz rewitalizacji społecznej
2016-2025
DPIK

3.2.

Mierniki realizacji Strategii

Poniżej przedstawiono działania realizujące cele szczegółowe i strategiczne oraz ich mierniki
i wartości.
Cel strategiczny I
Aktywne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności
w obszarze działania ŁSSE
Cel szczegółowy I.1
Pozyskanie i rozwój polskich i zagranicznych inwestycji
Działania

Wyznaczanie priorytetowych dla
ŁSSE branż i rynków
zagranicznych
Organizacja i udział w polskich
i zagranicznych wydarzeniach
gospodarczych, misjach

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

liczba wyznaczonych branż i rynków

0

6

liczba wydarzeń gospodarczych
krajowych, w których pracownicy ŁSSE
wzięli udział w danym roku

8

50

Miernik

30

inwestycyjnych, targach,
imprezach branżowych

kalendarzowym
liczba wydarzeń gospodarczych
zagranicznych, w których pracownicy
4
25
ŁSSE wzięli udział w danym roku
kalendarzowym
liczba zorganizowanych misji
2
10
inwestycyjnych w danym roku
kalendarzowym
liczba zorganizowanych spotkań/szkoleń
1
10
„Strefa samorządności”
z przedstawicielami JST w danym roku
kalendarzowym
liczba przedsiębiorców strefowych,
5
50
z którymi przeprowadzono spotkania w
Współpraca z inwestorami
danym roku kalendarzowym
w procesie wdrażania i rozwoju
liczba spotkań/szkoleń dla
inwestycji
przedstawicieli działów HR
1
10
zorganizowanych w danym roku
kalendarzowym
Budowa elektronicznej bazy
gotowa baza dostawców/kooperantów
dostawców i kooperantów dla
dla potencjalnych inwestorów; w
0
1
potencjalnych inwestorów
kolejnych latach miernik 0/1 – aktualność
pozyskiwanych do ŁSSE
bazy danych.
liczba wydanych publikacji, w których
Promocja British International
2
4
promowana jest szkoła
School of the University of Lodz
wśród inwestorów
2
40
liczba wspólnych wydarzeń
Cel szczegółowy I.2
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), start-upów i tworzenia sieci powiązań
Działania

„Strefa Małej Ojczyzny. Zainwestuj
w ŁSSE”: organizacja spotkań z
lokalnymi przedsiębiorcami

Miernik

liczba zorganizowanych spotkań
informacyjno-promocyjnych
w danym roku kalendarzowym

liczba ofert nieruchomości
przygotowanych na potrzeby MŚP
liczba klastrów wspieranych przez
ŁSSE S.A. w danym roku
kalendarzowym
liczba zorganizowanych dni konsultacji
„Strefa Partnerstwa”
(w ramach Strefy Partnerstwa)
liczba wdrożonych narzędzi wsparcia
liczba przeprowadzonych kampanii
promocyjnych
Stworzenie programu wsparcia
liczba zorganizowanych inicjatyw/
start-upów przez ŁSSE
spotkań inwestorów i start-up’ów
liczba startupów, którym udzielono
wsparcia
Cel szczegółowy I.3
Wsparcie rozwoju edukacji dla biznesu
Przygotowanie oferty inwestycyjnej
dostosowanej do potrzeb MŚP
Inicjowanie powstawania nowych
i wspieranie istniejących klastrów z
obszarów kluczowych dla regionu

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

0

20

5

25

3

6

0

5

0

3

0

3

0

6

0

20

Działania

Miernik

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Rozwój funkcjonowania Łódzkiego
Klastra Edukacyjnego (ŁKE)

liczba konferencji
zorganizowanych/współorganizowanych

0

4
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przez ŁSSE poświęconych edukacji dla
biznesu
utworzenie narzędzia internetowego
służącego jako baza wiedzy nt.
współpracy na linii edukacja-biznes
w regionie
liczba unikatowych użytkowników (UU)
w skali roku na stronie internetowej
klastra
liczba zrealizowanych kampanii
reklamowych/informacyjnych
poświęconych promocji klastra
liczba zrealizowanych kampanii
reklamowych/informacyjnych
poświęconych promocji kształcenia
zawodowego i ustawicznego
liczba spotkań w regionie dzięki
mobilnemu punktowi informacyjnemu
liczba utworzonych bądź rozszerzonych
specjalności/kierunków studiów/studiów
Współpraca z uczelniami
podyplomowych we współpracy
wyższymi w regionie,
z biznesem (np. BPO, IT)
dopasowanie kierunków
kształcenia do potrzeb firm oraz
liczba przyznanych stypendiów dla
animowanie obszaru B+R
studentów prowadzących badania na
potrzeby biznesu
Cel strategiczny II
Budowanie konkurencyjności ŁSSE
Cel szczegółowy II.1
Rozwój oferty inwestycyjnej i katalogu usług ŁSSE
Działania

Dostarczenie powierzchni
produkcyjno-magazynowych na
wynajem

0

1

0

100 000

0

1

0

2

0

45

0

4

0

5

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

dostarczona powierzchnia (w m²)

0

10.000

wynajęta powierzchnia (w %)

0

50

2.000

7.000

0

co
najmniej
50 ha

Miernik

Dostarczenie powierzchni biurowej
na wynajem

dostarczona powierzchnia (w m²)

Pozyskanie terenu inwestycyjnego
o powierzchni co najmniej 50 ha

powierzchnia włączonego do strefy
terenu inwestycyjnego (w ha)

utworzona placówka
0
1
edukacyjna/szkoleniowa ŁSSE
liczba przeprowadzonych
0
80
kursów/szkoleń
liczba firm korzystających z usług
0
40
placówki
Cel szczegółowy II.2
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych oraz zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej

Utworzenie placówki edukacyjnej
/szkoleniowej kształcącej na
potrzeby inwestorów (Strefa
Kompetencji)

Działania

Optymalne zagospodarowanie
wolnej powierzchni
w Kompleksie 3
Strefa Grohmana – działania na

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

koncepcja funkcjonalno-użytkowa
zagospodarowania obszaru

0

1

liczba zorganizowanych koncertów

4

40

Miernik
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rzecz rewitalizacji społecznej

w ciągu roku
liczba przyznanych nagród
im. H. Grohmana
liczba (współ)organizowanych wydarzeń
na rzecz społeczności z Księżego Młyna

0

10

0

9

4. Analiza ryzyka
W tworzeniu realnych kierunków rozwoju kwestią zasadniczą jest analiza i ocena następstw
uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na ich realizację oraz prawdopodobieństwo
wystąpienia tych uwarunkowań.
W przypadku Strategii można wymienić w szczególności następujące ryzyka ogólne dla jej
realizacji:

Rodzaj ryzyka

zmiany przepisów podatkowych
czy dotyczących funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych
co może skutkować brakiem
podstaw prawnych do
funkcjonowania strefy w obecnym
kształcie i niemożliwością
zrealizowanie celów strategicznych
i szczegółowych

Prawdopodobieństwo
wystąpienia
(bardzo
duże/duże/małe)
Zewnętrzne

bardzo duże

Stosowane i planowane do
stosowania środki kontroli

stałe podnoszenie konkurencyjności
ŁSSE poprzez rozwój oferty
inwestycyjnej, katalogu usług oraz
relacji partnerskich


globalne spowolnienie
gospodarcze (mniej kapitału a
większa konkurencja, dłuższe i
przemyślane decyzje = miejsca
pewne i „popularne” )

duże

znaczące pogorszenie sytuacji
demograficznej regionu

małe

pogorszenie się sytuacji
gospodarczej w kraju

małe

niska aktywność bądź brak
zainteresowania podmiotów
współpracujących z ŁSSE S.A. lub
partnerów

małe



stałe podnoszenie
konkurencyjności ŁSSE poprzez
rozwój oferty inwestycyjnej,
katalogu usług oraz relacji
partnerskich
działania marketingowe „szyte na
miarę”, konsekwentne,
powtarzalne i dedykowane
konkretnym grupom odbiorców

weryfikacja celów szczegółowych
Strategii oraz działań
z uwzględnieniem sytuacji
demograficznej
weryfikacja celów szczegółowych
Strategii oraz działań
z uwzględnieniem sytuacji
demograficznej
 intensyfikacja kontaktów
nastawionych na realizację
konkretnych działań Strategii
 monitorowanie spraw w danych
instytucjach
 utworzenie własnej sieci kontaktów
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długi proces zdobywania zaufania
między partnerami

duże

i reprezentacji ŁSSE
animowanie przez ŁSSE S.A.
kontaktów bezpośrednich oraz stałe
działania integrujące

Wewnętrzne

brak własnych środków
finansowych na realizację
działalności misyjnej

duże

oferta niedostosowana do potrzeb
klientów/partnerów

małe

pozyskiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania
 poszukiwanie partnerów
 zwiększenie planowanych środków
marketingowych na działania
wspierające edukację kosztem
wybranych wydarzeń
cykliczne badania w zakresie potrzeb
klientów/partnerów
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5. Zasoby niezbędne do realizacji Strategii

ZASOBY FINANSOWE

ZASOBYLUDZKIE

ZASOBY INFRASTRUKTURALNE

Realizacja Strategii związana jest z koniecznością zapewnienia niezbędnych zasobów,
a w szczególności odpowiedniego potencjału kadrowego i finansowego. W przypadku kapitału
ludzkiego należy zapewnić stały rozwój i doskonalenie kadry Spółki. Sukcesywny rozwój
infrastruktury przewidziany jest w samej Strategii.
Krytycznym zasobem niezbędnym do realizacji Strategii są środki finansowe. W celu
zapewnienia stabilnej działalności Spółki z jedoczesnym realizowaniem celów rozwojowych
przygotowano wieloletnią prognozę finansową. Zakłada się, że udoskonalenie
dotychczasowych działań i produktów, jak również ich rozwój, który przewidziany jest Strategią,
finansowane będą ze środków własnych oraz zewnętrznych.
Podstawowym zasobem finansowym wykorzystywanym do realizacji Strategii będą:







przychody z opłat za administrowanie Strefą,
przychody ze sprzedaży usług i produktów,
przychody pozyskane z dotacji,
kredyty i pożyczki w takim zakresie jak będzie to niezbędne,
przychody pozyskane od jednostek JST w ramach świadczenia dla tych jednostek usług
realizujących ich zadania własne,
dedykowane fundusze celowe.

6. Monitoring i ewaluacja Strategii
Wdrażanie Strategii jest procesem, w którym długoterminowe kierunki, opisane w celach
strategicznych i szczegółowych, są realizowane poprzez przypisane im działania, dla których
określone zostały mierniki i wartości realizacji w ujęciu czasowym. Dzięki nim będzie mierzony
stopień realizacji celów. Poszczególne działania wdrażane będą przez komórki odpowiedzialne
wskazane w dokumencie.
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Komórki ŁSSE S.A. odpowiedzialne za realizację danych celów oraz działań sporządzać będą
raz do roku raporty, w których opisane zostaną dotychczasowe przedsięwzięcia w obszarze
danego celu/działania, ich wpływ na działalność Spółki, a także wnioski i rekomendacje na
przyszłość.
Sposób zarządzania poszczególnymi obszarami Strategii oraz działaniami jest uszczegółowiony
w procedurach Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w ŁSSE. System będzie także
źródłem pozyskiwania informacji do monitoringu oraz usprawni zarządzanie działaniami przez
poszczególne Komórki Organizacyjne.
W oparciu o wyniki i wnioski płynące z monitoringu Strategii Zarząd Spółki dokonywać będzie jej
ewaluacji. Pozwoli to na ocenę skuteczności, efektywności i trwałości zaplanowanych oraz
wdrażanych działań. Na podstawie wytycznych zawartych w raportach, Zespół ŁSSE S.A.
dokonywać będzie bieżących korekt i poprawek oraz podejmować działania zabezpieczające
i naprawcze, jeśli takie będą wnioski.
Elementem procesu wdrażania Strategii są również działania związane z propagowaniem
i upowszechnianiem informacji na temat jej założeń oraz zawartości. Strategia umieszczona
zostanie na stronie internetowej Spółki, a podstawowe informacje (tj. misja, wizja, hasło
promocyjne) komunikowane będą w materiałach promocyjnych. Jej główne założenia
przedstawione zostaną na spotkaniu inaugurującym dokument z udziałem głównych klientów
i odbiorców ŁSSE S.A. oraz mediów.
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Załącznik nr 1: Zbiorcze zestawienie systemu realizacji Strategii ŁSSE S.A.
Cel strategiczny I
Aktywne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności
w obszarze działania ŁSSE
Cel szczegółowy I.1
Pozyskanie i rozwój polskich i zagranicznych inwestycji
Działania

Wyznaczanie priorytetowych dla ŁSSE
branż i rynków zagranicznych
Organizacja i udział w polskich
i zagranicznych wydarzeniach
gospodarczych, misjach inwestycyjnych,
targach, imprezach branżowych

„Strefa samorządności”

Współpraca z inwestorami w procesie
wdrażania i rozwoju inwestycji

Budowa elektronicznej bazy dostawców
i kooperantów dla potencjalnych
inwestorów pozyskiwanych do ŁSSE

18

Miernik

liczba wyznaczonych branż i rynków
liczba wydarzeń gospodarczych krajowych,
w których pracownicy ŁSSE wzięli udział w
danym roku kalendarzowym
liczba wydarzeń gospodarczych
zagranicznych, w których pracownicy ŁSSE
wzięli udział w danym roku kalendarzowym
liczba zorganizowanych misji
inwestycyjnych w danym roku
kalendarzowym
liczba zorganizowanych spotkań/szkoleń
z przedstawicielami JST w danym roku
kalendarzowym
liczba przedsiębiorców strefowych, z
którymi przeprowadzono spotkania w
danym roku kalendarzowym
liczba spotkań/szkoleń dla przedstawicieli
działów HR zorganizowanych w danym
roku kalendarzowym
gotowa baza dostawców/kooperantów dla
potencjalnych inwestorów; w kolejnych
latach miernik 0/1 – aktualność bazy
danych.

Proces ciągły – ewentualnie liczba kooperantów w bazie, która
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odpowiedzialna
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liczba wydanych publikacji, w których
2
4
2016-2025
promowana jest szkoła
2
40
2016-2025
liczba wspólnych wydarzeń
Cel szczegółowy I.2
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), start-upów i tworzenia sieci powiązań

Promocja British International School of
the University of Lodz wśród inwestorów

Działania

Miernik

DPIK
DPIK

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Okres
realizacji

Komórka
odpowiedzialna

„Strefa Małej Ojczyzny. Zainwestuj
w ŁSSE”: organizacja spotkań z lokalnymi
przedsiębiorcami

liczba zorganizowanych spotkań
informacyjno-promocyjnych
w danym roku kalendarzowym

0

20

2016-2020

DPI

Przygotowanie oferty inwestycyjnej
dostosowanej do potrzeb MŚP

liczba ofert nieruchomości
przygotowanych na potrzeby MŚP

5

25

2016-2020

DPI+DIO

Inicjowanie powstawania nowych
i wspieranie istniejących klastrów
z obszarów kluczowych dla regionu

liczba klastrów wspieranych przez ŁSSE
S.A. w danym roku kalendarzowym

3

6

2016-2020

DPIK

„Strefa Partnerstwa”

liczba zorganizowanych dni konsultacji
(w ramach Strefy Partnerstwa)
liczba wdrożonych narzędzi wsparcia
liczba przeprowadzonych kampanii
promocyjnych
liczba zorganizowanych inicjatyw/
spotkań inwestorów i start-up’ów

0

5

2016-2020

DPI+DPIK

0

3

2017-2020

DPIK

0

3

2017-2020

DPIK

0

6

2017-2025

DPIK

0

20

2017-2025

DPIK

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Okres
realizacji

Komórka
odpowiedzialna

0

4

2017-2020

DPIK

Stworzenie programu wsparcia startupów przez ŁSSE

liczba startupów, którym udzielono
wsparcia

Cel szczegółowy I.3
Wsparcie rozwoju edukacji dla biznesu
Działania

Rozwój funkcjonowania Łódzkiego

Miernik

liczba konferencji
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Klastra Edukacyjnego (ŁKE)

Współpraca z uczelniami wyższymi
w regionie, dopasowanie kierunków
kształcenia do potrzeb firm oraz
animowanie obszaru B+R

Działania

Dostarczenie powierzchni produkcyjnomagazynowych na wynajem

zorganizowanych/współorganizowanych
przez ŁSSE poświęconych edukacji dla
biznesu
utworzenie narzędzia internetowego
służącego jako baza wiedzy nt.
0
1
współpracy na linii edukacja-biznes
w regionie
liczba unikatowych użytkowników (UU)
0
100 000
w skali roku na stronie internetowej
klastra
liczba zrealizowanych kampanii
0
1
reklamowych/informacyjnych
poświęconych promocji klastra
liczba zrealizowanych kampanii
reklamowych/informacyjnych
0
2
poświęconych promocji kształcenia
zawodowego i ustawicznego
liczba spotkań w regionie dzięki
0
45
mobilnemu punktowi informacyjnemu
liczba utworzonych bądź rozszerzonych
specjalności/kierunków studiów/studiów
0
4
podyplomowych we współpracy
z biznesem (np. BPO, IT)
liczba przyznanych stypendiów dla
0
5
studentów prowadzących badania na
potrzeby biznesu
Cel strategiczny II
Budowanie konkurencyjności ŁSSE
Cel szczegółowy II.1
Rozwój oferty inwestycyjnej i katalogu usług ŁSSE
Miernik

dostarczona powierzchnia
(w m²)

2017-2018

DPIK

2017-2025

DPIK

2017-2018

DPIK

2017-2019

DPIK

2016-2020

DPIK

2017-2020
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2018-2022

DPIK

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Okres
realizacji

Komórka
odpowiedzialna

0

10.000

2016 - 2017

DIO
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wynajęta powierzchnia (w %)
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Dostarczenie powierzchni biurowej na
wynajem

dostarczona powierzchnia
(w m²)

Pozyskanie terenu inwestycyjnego
o powierzchni co najmniej 50 ha

powierzchnia włączonego do strefy
terenu inwestycyjnego (w ha)

0

co
najmniej
50 ha

utworzona placówka
edukacyjna/szkoleniowa ŁSSE

0

1

Utworzenie placówki edukacyjnej
/szkoleniowej kształcącej na potrzeby
inwestorów (Strefa Kompetencji)

liczba przeprowadzonych
0
80
2019-2025
kursów/szkoleń
liczba firm korzystających z usług
0
40
2019-2025
placówki
Cel szczegółowy II.2
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych oraz zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej

Działania

Optymalne zagospodarowanie wolnej
powierzchni w Kompleksie 3
Strefa Grohmana – działania na rzecz
rewitalizacji społecznej

Miernik

koncepcja funkcjonalno-użytkowa
zagospodarowania obszaru
liczba zorganizowanych koncertów
w ciągu roku
liczba przyznanych nagród im. H.
Grohmana
liczba (współ)organizowanych wydarzeń
na rzecz społeczności z Księżego Młyna
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Komórka
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