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ŁSSE Spark. Iskra dla rozwoju
Skąd wzięła się iskra?
SPARK, czyli iskra, impuls, synonim pobudzenia do aktywności, to symbol działań
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,która od 20 lat wpływa na rozwój
gospodarczy, społeczny i kulturalny w regionie.
Strefowa iskra to także inspirowanie przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych do współdziałania. Iskra to także
integracja firm z całego
kraju i różnych branż, która owocuje kontaktami biznesowymi oraz, nierzadko, długofalową współpracą. Poprzez
program Startup SPARK Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna tworzy środowisko do budowania relacji pomiędzy
startupami a doświadczonymi przedsiębiorcami.
Strefa przywróciła świetność dziewiętnastowiecznej fabryce Ludwika Grohmana, angażuje się również
w rewitalizację społeczną organizując wydarzenia ważne dla mieszkańców Łodzi i regionu
Ostatecznie jednak wszystko zaczyna się od ludzi. Strefowa iskra tkwi w zespole.
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2016 rok w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w liczbach to:

16

zezwoleń

Rok 2016 zakończył się również nowymi
projektami Łódzkiej SSE.
Startup Spark, dofinansowany w konkursie Scale UP
w ramach rządowej inicjatywy Start in Poland, to projekt,
którego celem jest połączenie potencjału i kreatywności
młodych firm z doświadczeniem, zasobami i infrastrukturą
dużych przedsiębiorstw.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak się kończy ten rok.
Nie tylko zaczęliśmy podejmować nowe wyzwania, jak
wsparcie
dla
startupów
i
budowa
hali
produkcyjno-magazynowej, ale również zanotowaliśmy
świetny wynik w głównym biznesie –podkreślał Marek
Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. –
Postęp, jaki osiągnęliśmy, to nie tylko osiem nowych

1016

nowych
miejsc pracy

projektów i drugie tyle – reinwestycji.
Koniec roku 2016 to również 300. zezwolenie na
działalność w ŁSSE, które 30 grudnia odebrała z rąk
Zarządu ŁSSE S.A. firma Sławno CerraNova, spółka
celowa Grupy Paradyż. W gminie Sławno powstanie
warta 120 mln zł nowoczesna fabryka płytek
wielkoformatowych o powierzchni 12,33 ha.
Podstawowym profilem produkcji w nowopowstałym
zakładzie będzie produkcja wielkoformatowych slabów
ceramicznych (320 cm x 160 cm ; 240 cm x 120 cm).
– Bez Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej takie
firmy, jak nasza – polska, rodzinna firma – nie miałyby
szans na rozwój, taki, jaki udało nam się osiągnąć –
ocenił Stanisław Tępiński, Prezes Grupy Paradyż.

1,7 mld PLN
zadeklarowanych
nakładów inwestycyjnych

78 ha

nowych terenów
inwestycyjnych
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Startup Spark
Dopiero zaczynają swoje biznesy. Mają wiele pomysłów, ale w świecie komercji jeszcze poruszają się po omacku. Problemem nie jest tylko brak pieniędzy,
ale przede wszystkim doświadczenia i kontaktów biznesowych. To wszystko ma Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i jej inwestorzy z różnych branż.
Przygotowywany w ŁSSE model wsparcia Startup Spark ma być trampoliną
dla poczatkujących przedsiębiorców i zastrzykiem świeżości oraz
kreatywności dla dużych partnerów biznesowych.
Jego głównym celem jest połączenie potencjału i kreatywności młodych firm
z doświadczeniem, zasobami i infrastrukturą dużych przedsiębiorstw,
Partnerów projektu. Model przewiduje tworzenie dedykowanych zespołów
projektowych, które składać się będą z mentorów, czyli specjalistów
z doświadczeniem w akceleracji, przedstawicieli dużych firm (w tym
inwestorów ŁSSE) oraz zespołów produkcyjnych z doświadczeniem we
wdrażaniu produktów. Zespół projektowy nie będzie świadczyć jedynie
doradztwa, tylko pracować bezpośrednio w startupie. Na czas akceleracji
stanie się jego częścią.
Główne założenia i harmonogram projektu przedstawione zostały podczas
Startup Spark Week, który odbył się w grudniu w Fabryce Grohmana.

–Dzięki naszej współpracy ze startupami możemy tworzyć innowacje,
a startupy mają możliwość pracować z najlepszymi dostawcami
nowoczesnych technologii oraz często z najprężniejszymi ośrodkami
akademickimi w Polsce i na świecie. Dzięki temu zyskują szansę na wejście
na europejskie i globalne rynki, a jednocześnie zdobycie cennego
doświadczenia biznesowego, przydatnego do prowadzenia własnej
działalności. Z programem Startup Spark wiążemy nadzieję na podjęcie
współpracy z nowymi partnerami biznesowymi – mówi Janusz
Dziurzyński, Dyrektor P&G Global Business Services, Partner projektu.
Szczegóły dotyczące projektu: Magda Kubicka
e-mail: magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel. 42 275 50 58

Dołącz do projektu!

Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-202, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych
instrumentów inno_LAB w konkursie Scale UP w ramach inicjatywy rządowej Start in Poland.
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Prezentacja Strategii
2016-2025
15 grudnia w Fabryce Grohmana uroczyście zaprezentowaliśmy Strategię Rozwoju
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na lata 2016–2025.
Podstawowe założenia dotyczące nowych kierunków działań przedstawili pracownicy Łódzkiej SSE.
Wśród nich znalazły się: budowa hali magazynowo produkcyjnej, powstanie centrum
kompetencyjnego kształcącego kadry dla inwestorów, Startup Spark oraz pozyskiwanie
i rozwój inwestycji.
Podczas wydarzenia, po raz piąty wręczyliśmy także Nagrody Grohmana.
W tym roku przyznaliśmy dwie statuetki w kategorii Ważne dla Łodzi:

•

Ks. Waldemar Sondka za wieloletnią organizację Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
oraz jego nieoceniony wkład w życie kulturalne miasta.

•

Fundacja Dom w Łodzi za wyjątkowe dzieło pomocy najmłodszym.

W kategorii Inwestor-Mecenas:

•

Procter & Gamble za realizację projektów z zakresu Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu na wielu płaszczyznach – m.in. za remont części Kliniki Chirurgii i Urologii
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
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Mrożone pieczywo z fabryki Vandemoortele
Mrożone bułki i bagietki, ale także ciasta i inne
wyroby cukierniczo-piekarnicze powstają w otwartym
właśnie zakładzie belgijskiej firmy Vandemoortele
w Kutnie.
Mrożone bułki i bagietki, ale także ciasta i inne wyroby
cukierniczo-piekarnicze powstają w otwartym właśnie zakładzie belgijskiej
firmy Vandemoortele w Kutnie.
Jeśli nazwa firmy Vandemoortele nic Ci nie mówi, to wcale nie znaczy, że nie
jadłeś/jadłaś jej wyrobów. Zaopatruje ona bowiem popularne sieci sklepów i
hoteli. Ta rodzinna firma z Belgii ma również swój zakład w Łodzi.
W Kutnie zatrudnia ponad 60 osób i poniosła koszty inwestycyjne
na poziomie co najmniej 125 mln zł.
– Wasza inwestycja w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej cieszy nas
niezmiernie. Dowodzi również, że nie ustajemy w poszukiwaniach nowych
inwestorów, zarówno polskich, jak zagranicznych – podkreślał Marek
Michalik, prezes ŁSSE chwilę przed tym, jak – wspólnie z właścicielami
zakładów i przedstawicielami samorządu – przeciął symboliczną wstęgę
potwierdzając otwarcie zakładu.

Więcej o inwestorze
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Wielka płytka ze Strefy
Gigantyczne płytki (120 cm x 240 cm), wykonywane technologią walcowania,
której w Polsce nie ma nikt oprócz Grupy Tubądzin będą powstawać w nowej
fabryce w Sieradzu.
Zakład powstał na terenie ŁSSE w zaledwie 290 dni. Inwestycja kosztowała 160 mln zł, a zatrudnienie znajdzie
dzięki niej ponad 100 osób. Spełnienia planów związanych z nową fabryką życzyła Właścicielom,
Państwu Andrzejowi i Joannie Wodzyńskim oraz Zarządowi Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A.
A plany są ambitne. Rocznie w sieradzkim zakładzie Grupy Tubądzin mają powstawać 3 mln mkw. płytek
ceramicznych rocznie. W przyszłości fabryka może podwoić ten wynik. Więcej produkcji ma trafiać na eksport,
który teraz stanowi 25 proc.

7
Wirthwein, konferencja
prasowa i zwiedzanie zakładu
Zakład Wirthwein w Łodzi produkujący elementy sprzętu AGD,
mi.n dla B/S/H i części dla branży motoryzacyjnej wybuduje w
Strefie nową halę produkcyjno-magazynową za 60 mln zł
i zatrudni co najmniej 40 osób.
Plany inwestycyjne firmy ogłoszone zostały podczas konferencji prasowej z udziałem Marka
Michalika, Prezesa ŁSSE S.A. i Marcusa Wirthweina, właściciela firmy.
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35 milionów B/S/H
BSH Home Appliances Group, inwestor w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
wyprodukowało w Łodzi już 35 mln urządzeń. Gratulujemy!
W Łodzi działają trzy fabryki koncernu. Powstają w nich pralki, zmywarki i suszarki. 90 proc. produkcji jest eksportowana. BSH w Polsce
zatrudnia już 3,7 tys. osób. Inwestuje tu od 22 lat. Firma wydała na rozwijanie działalności w kraju 630 mln zł. Fabryka suszarek to
jedyny taki obiekt koncernu na świecie. Poza produkcją działają w Łodzi również centra usług wspólnych, które obsługują zagraniczne
oddziały BSH finansowo, księgowo, zapewniają zakupy i serwis IT. Pracuje w nich ponad 500 osób.
Konrad Pokutycki, prezes zarządu BSH, co kilka milionów sztuk wyprodukowanego sprzętu, sadzi na terenie zakładów dąb. Wkopał
takich drzewek już 15. Tym razem też tak było. Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. nie bała się sięgnąć po szpadel.

*Na zdjęciu Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE z Olivierem Giersbergiem,
Dyrektorem łódzkiego oddziału BSH. — z: Agnieszka Sygitowicz.
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15 lat podstrefy Kutno
W latach 90-tych rynek pracy w Kutnie przeżywał załamanie. Ale potem nastała w mieście era Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wszystko się zmieniło.
15 lat po utworzeniu podstrefy w Kutnie, bezrobocie w mieście zmniejszyło się o połowę.
Inwestorzy zainwestowali 2,5 mld zł i utworzyli 2,2 tys. miejsc pracy.
Podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowiono w Kutnie w
2001 roku. Piętnaście lat później po bezrobociu na poziomie 25 proc. z lat
90-tych, nie ma śladu. Dziś bez pracy pozostaje około 8 proc. – niecałe dwa
tys. mieszkańców miasta.
Przez piętnaście lat Strefa wydała 29 zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej w podstrefie Kutno. Obecnie 17 przedsiębiorców korzysta z 21
zezwoleń. Na ich podstawie z pomocą publiczną powstają wyroby z tworzyw
sztucznych, ma miejsce produkcja opakowań elastycznych, profili z metalu,
PCV i drewna, spożywcza, produkcja drzwi do wind, powlekanie metali,
przetwórstwo mięsa, opakowania z tworzyw sztucznych, produkcja sprzętu
fitness, logistyka produktów mrożonych. Przedsięwzięcia realizuje kapitał
z Włoch, Holandii, Hiszpanii, USA, Polski oraz Belgii. Te firmy zrealizowały
inwestycje warte 2,5 mld zł i utworzyły niemal 1,7 tys. miejsc pracy.
– Kutno nie jest dziś tym samym miastem, co przed ustanowieniem w nim
podstrefy – podsumował dyskusję podczas konferencji prasowej w Urzędzie
Miasta Kutna Marek Michalik, Prezes ŁSEE. – Liczę na to, że Kutno nie
powiedziało jeszcze ostatniego słowa – dodał.
Czytaj więcej
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ŁSSE na Expo Real

ŁSSE ponownie w Monachium

Łódzka SSE po raz kolejny zaprezentowała swoją ofertę podczas
październikowych targów Expo Real w Monachium.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz kolejny wzięła udział
w Polsko-Bawarskim spotkaniu świątecznym.

Podczas wydarzenia, Prezes ŁSSE S.A., Marek Michalik wraz z towarzyszącą mu delegacją, odbyli szereg spotkań
branżowych dotyczących tematyki branżowej (m.in. strefowe plany inwestycyjne czy zachęty inwestycyjne
oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne) oraz niezwiązanej z rynkiem nieruchomości (jak startupy czy
rewitalizacja w Łodzi).

Przed wydarzeniem, delegacja ŁŚSE spotkała się ze startupowym guru dr Carstenem Rudolphem i specjalistką
w tej dziedzinie Justyną Gaj-Skowronek. Dowiedzieliśmy się wiele na temat zagrożeń czyhających na startupy
i nawiązaliśmy cenne relacje.

Na zaproszenie Prezesa Marka Michalika, stoisko ŁSSE odwiedził Pan Andrzej Osiak, Konsul Generalny RP
w Monachium, z którym omówione zostały plany dotyczące współpracy na przyszły rok oraz Pan Mateusz Mróz,
p.o. Prezesa Zarządu Agencji
Mienia Wojskowego, która jest
również od kilku lat wystawcą
na targach Expo Real.
19 . Międzynarodowe Targi
Nieruchomości i Inwestycji
Komercyjnych, które odbyły
się w dniach 4-6 października,
przyciągnęły w tym roku
ponad 1700 wystawców
i ponad 20 000
odwiedzających.

Przywieźliśmy nowe i odnowione kontakty, ale też dobre wiadomości dotyczące inwestycji w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Ale o tym więcej w następnym newsletterze.
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Łotwa. Misja Ryga.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaznaczyła swoją obecność podczas listopadowego
V Szczytu Chiny – Europa Środkowo-Wschodnia w Rydze.
W serii spotkań B2B wziął udział Marek Michalik, prezes ŁSSE S.A. m.in. z dr Jerzym Rzymankiem, The Association of Exporters and Importers,
CEE China oraz Edwardem Zhu z Polsko-Chińskiej Rady Biznesu i Hanping Wangiem oraz Jakubem Szymańskim z ICBC Industrial and Commercial
Bank of China Europe S.A.
Marek Michalik, prezes ŁSSE S.A. podczas Szczytu wziął udział w panelu pt. "Transport and logistics". Był tam jedynym przedstawicielem Polski!

Włochy. Misja Rzym.
Podczas seminarium "Polsko-włoska współpraca gospodarcza" Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes
ŁSSE S.A. oraz Dorota Lombardi, Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora,
pomimo gwałtownych burz i ulew, z uśmiechem wyjaśniły, dlaczego ŁSSE S.A. jest iskrą dla rozwoju
biznesu, inwestycji i współpracy polsko-włoskiej.
Przekonały też włoskich przedsiębiorców, że – choć wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - m.in. dzięki naszej lokalizacji, autostradom
i kompleksowej ofercie wato założyć i rozwijać biznes w ŁSSE S.A.
"Polsko-włoska współpraca gospodarcza" to seminarium zorganizowane przez Ambasadę RP w Rzymie, włoskie Ministerstwo Rozwoju
Gospodarczego i Confindustrie (włoską organizację reprezentującą przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe).
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Holandia. Misja Haga.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, na zaproszenie Polish Chamber of Commerce in the Netherlands, wzięła
udział w Polish-Dutch Business Forum in the Netherlands, gdzie blisko 200 polskich i holenderskich
przedstawicieli biznesu i otoczenia biznesowego wymieniali się wiedzą i doświadczeniami gospodarczymi.
Strefę na Forum reprezentowały Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu i Dorota Lombardi, Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora.
Wśród gości honorowych był Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów oraz Henk Kamp - Minister of Economic
Affairs of the Netherlands.

ŁSSE na Warsaw Industry Week
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna na Targach Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry
Week promowała potencjał inwestycyjny Strefy wśród branży produkcji oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych
i gumy czy branży metalowej.
W czasie imprezy zaprezentowały się wszystkie gałęzie branży przemysłowej: maszyny i narzędzia do obróbki metalu, drewna, przetwórstwa tworzyw sztucznych,
automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych oraz oprogramowanie, metrologia przemysłowa, cięcie i szlifowanie, badania i rozwój, BHP oraz wiele
innych.
Podczas Targów miały miejsce liczne dyskusje o najnowszych nurtach, trendach i technologiach w produkcji. Słuchacze mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę, poznać
nowoczesne techniki i korzyści płynące z wdrożenia nowoczesnych rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0. Swój dorobek naukowy podczas imprezy
zaprezentowały również uczelnie z całej Polski.
Łącznie na targach, których Partnerem była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprezentowało się ponad 300 wystawców. Przez trzy dni halę
targową w Nadarzynie odwiedziło około 9500 osób.
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Delegacja z Bawarii
w Łodzi

Międzynarodowe
Delegacja z The
Forum Kobiet w Strefie Freeport Area of Bataan

W październiku w Łodzi gościła delegacja
gospodarcza z Bawarii pod przewodnictwem
Minister Gospodarki, Mediów, Energii
i Technologii, Pani Ilse Aigner.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest kobietą!
I to nie tylko dlatego, że jest rodzaju żeńskiego.

Jednym z punktów programu w ramach wizyty niemieckich
przedsiębiorców były rozmowy B2B.
Na zdjęciach spotkanie w firmie BSH Home Appliances Group.
Przemówienia Oliviera Giersberga, dyrektora B/S/H zarządzającego
łódzkimi fabrykami firmy oraz Agnieszki Sygitowicz, Wiceprezes Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ŁSSE pracuje dwa razy więcej kobiet, niż mężczyzn, a na cztery
stanowiska dyrektorów departamentów, przypada tylko jeden. Do tego
Agnieszka Sygitowicz, jest pierwszą kobietą w Zarządzie Spółki!
Nic więc dziwnego, że Międzynarodowe Forum Kobiet (stowarzyszenie
właścicielek i menedżerek firm) wybrało Strefę na miejsce spotkania.
Po prezentacji było dużo pytań i dobra energia.

Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną odwiedziła
delegacja z filipińskiego The Freeport Area of
Bataan, która przyjechała na IX Europejskie Forum
Gospodarcze - Łódzkie 2016 za sprawą strefowego
inwestora Pietrucha International, który na
Filipinach otworzył swój zakład.
The Freeport Area of Bataan chce czerpać z 20 lat doświadczeń ŁSSE.
O tym, jak działamy opowiadały Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Strefy
i Agnieszka Sobieszek, Dyrektor Departamentu Promocji i Pozyskiwania
Inwestora. Na marzec 2017 planowana jest misja filipińskiego
odpowiednika SSE i tamtejszych przedsiębiorców do Łodzi. TFAoB chce też
zaprezentować się polskim firmom.
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SHOKOKAI z wizytą w Strefie

Chińska delegacja w Strefie

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w listopadzie gościliśmy delegację
związku SHOKOKAI. To organizacja, której celem jest inspirowanie
i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy
polskimi i japońskimi podmiotami gospodarczymi.

Delegacja z Chin, w tym przedstawiciele Ministerstwa Handlu Chińskiej
Republiki Ludowej i przedstawiciele Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
gościła w grudniu siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Skupia blisko 90 firm japońskich posiadających już swoje jednostki w Polsce. ŁSSE jest pierwszym członkiem
organizacji spoza Japonii.
Japońską delegację przyjął zarząd Strefy: Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. i Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes
ŁSSE S.A. Goście usłyszeli o nowej strategii, projekcie Startup Spark i budowie hali produkcyjno-magazynowej.

Rozmawialiśmy o planach rozwoju Polsko-Chińskiego Parku Technologicznego w Łodzi oraz możliwości wsparcia
dla chińskich inwestycji w Regionie. Podczas spotkania przewodniczący delegacji, Pan Dyrektor Yang Yang
zapewnił Zarząd ŁSSE o pełnym wsparciu dla Strefowego projektu i zaoferował pomoc przy pozyskiwaniu
chińskich partnerów.
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Europejskie Frum Gospodarcze
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zorganizowana panel podczas IX Europejskie Forum
Gospodarcze - Łódzkie 2016 „ŁSSE (S)PARK. Najlepszy w Europie przemysłowy, technologiczny
i logistyczny hub inwestycji chińskich. Fakt czy jeszcze idea?”.
- Polska jest największym partnerem Chin w tym rejonie Europy –
podkreślił Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.
- Polskie jabłka z sukcesem wchodzą na nasz rynek. Współpraca
będzie dojrzewała i dawała coraz więcej owoców. Przejrzysta
polityka regionu łódzkiego to zapewni.
- Chiny pozostają jednym z głównych kierunków naszego
zainteresowania jako ŁSSE – deklarował Marek Michalik, Prezes
ŁSSE S.A.. - Na superhub składają się europejska brama do Chin
i chińska dla Europy. Łódzka strefa to doskonale skomunikowane
tereny inwestycyjne, zapewniające obsługę cargo przez stację
kolejową Łódź-Chengdu-Xiamen lub łódzki międzynarodowy port
lotniczy. Ważnym krokiem we współpracy przedsiębiorców z Polski
i Chin jest centrum logistyczno – magazynowe w Łódzkiej Strefie
na Nowym Jedwabnym Szlaku (One Belt, One Road).
W kontekście istniejącego od 2013 r. połączenia kolejowego
realizowanego z i do Łodzi przez spółki New Silk Railway Xiamen Ltd.
(NSR) oraz Chengdu International Railway Service Co. Ltd., Region
Łódzki stanowi doskonałą bazę dla firm planujących eksport
produkowanych przez siebie dóbr do Państwa Środka. Z tego też
miejsca chińskie ładunki trafiają na rynek europejski. Co więcej Łódź
jest rozpoznawalnym miastem w Chinach ze względu na to

połączenie kolejowe. Ten projekt jest kontynuacją współpracy firm
polsko-chińskich i pociągu pomiędzy Łodzią a Chengdu.
Drugiego dnia Forum wzięliśmy udział w seminarium pt. „SPRINT,
MARATON, A MOŻE SZTAFETA? Współpraca biznesu, nauki
i administracji”.
- Doceniam ogromną rolę uczelni w rozwoju gospodarczym –
odpowiedział Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. - Mam doświadczenia
z administracji i biznesu. Teraz reprezentuję instytucję, która nie jest
stuprocentowo biznesem, ale mam w niej do czynienia
ze startupowcami, którzy już deklarują, że w ogóle nie chcą
współpracować z uczelniami, bo nie mają takiej potrzeby.
- Rolą uczelni jest zapewnić wiedzę, ale potem po stronie
absolwentów jest wykorzystywać ją – włączył się do dyskusji
Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej.
Czytaj więcej
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Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przekazała 21 komputerów dla Centrum Kształcenia
Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, filii w Kutnie, kuźni kadr dla inwestorów
w kutnowskiej podstrefie. Będą z nich korzystać słuchacze, którzy przygotowują się
do pracy w firmach należących do ŁSSE.

Od 2008 roku szkoła współpracuje z firmą Hearing, na której
potrzeby w 2013 roku utworzono filię w Piotrkowie
Trybunalskim. W piotrkowskiej filii wykształcono dotychczas
ponad 900 słuchaczy, z których większość zatrudniona
została na stałe w firmie Haering. W 2013 roku szkoła
nawiązała bliską współpracę firmą FON SKB (obecnie SKB
Drive-Tech), co zaowocowało powstaniem filii szkoły
w Radomsku, zlokalizowanej bezpośrednio na terenie
zakładu firmy (nadal stanowi to ewenement w skali kraju),
w której kształciło się dotychczas ponad 100 słuchaczy.
Szkoła obecnie kształci ponad tysiąc słuchaczy we wszystkich
filiach, współpracuje z ponad 100 firmami partnerskim

str. 2

2016 rok w ŁSSE

Inwestorzy ŁSSE

Szkoła z komputerami od Strefy

Szkoła została powołana do życia w 2007 roku jako Publiczna
Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii w Łodzi,
a głównym celem jej powstania oraz misją szkoły jest
reagowanie na potrzeby lokalnych pracodawców poprzez
szkolenie odpowiednio wykwalifikowanej kadry,
aktywizację dorosłych mieszkańców województwa
łódzkiego pozostających bez pracy oraz ścisła współpraca
z biznesem na każdym etapie kształcenia.

ŁSSE Spark. Iskra dla rozwoju

i (w tym firmami strefowymi takimi jak Ceramika Paradyż,
ABB, Procter&Gamble, Wirthwein, Coko-Werk, BSH);
– Nasi inwestorzy potrzebują wykwalifikowanych kadr
i to zwykle potrzebują ich szybko – podkreślał Marek
Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
przekazując sprzęt szkole.
– Kończą się nam tereny inwestycyjne i zaczynamy liczyć na
mniejszych inwestorów, ale za to zaawansowanych
technologicznie. Pracowników dla nich przygotowywać
będzie CKU NT, a nowy sprzęt komputerowy na pewno w tym
pomoże – dodał Zbigniew Burzyński, Prezydent Kutna.
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Konferencja Edukacyjna
5 grudnia w Fabryce Grohmana, ŁSSE we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowała konferencję "Doradztwo zawodowe
we współpracy z przedsiębiorcami kluczem do sukcesu na rynku pracy?”.
Konferencję otworzyła Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE oraz Janusz Moos, Dyrektor ŁCDNiKP. W spotkaniu udział wzięło ponad 100
przedstawicieli biznesu i placówek edukacyjnych, którzy mieli szansę dowiedzieć się o kierunkach rozwoju doradztwa zawodowego
w Polsce, dobrych praktykach i edukacji przedzawodowej. Podczas konferencji, ŁSSE wraz ŁCDNiKP podpisali porozumienie dotyczące
dalszej współpracy w zakresie dopasowania kursów i szkoleń do potrzeb przedsiębiorców oraz wspólnych działań w ramach Łódzkiego
Klastra Edukacyjnego.

18
Program Rozwoju Eksportu
Zakończyła się IV edycja Programu Rozwoju Eksportu. Podczas warsztatów
wiodący eksporterzy z regionów dzielili się swymi doświadczeniami.
Program Rozwoju Eksportu (PRE) jest jedną z głównych inicjatyw Banku Zachodniego WBK kierowanych do
rodzimych przedsiębiorstw. Eksport ma fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki, jednak
międzynarodowa ekspansja jest dla firm strategią niełatwą w realizacji.
Dlatego też przedsiębiorcy potrzebują pomocy i wsparcia: nowoczesnych narzędzi oraz wiarygodnej,
wyczerpującej wiedzy i informacji kluczowych w takim procesie.
Czujemy się odpowiedzialni za dostarczenie klientom tych elementów – mówi Michael McCarthy, członek
zarządu BZ WBK. Bank Zachodni WBK, zarówno w kraju, jak i za granicą, będąc częścią Grupy Santander, wraz z
partnerami zapewnia wartość dodaną w postaci unikalnej obsługi biznesu międzynarodowego w ramach
Programu Rozwoju Eksportu – dodaje McCarthy. Partnerami programu są Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych, wywiadownia gospodarcza Bisnode, firma doradcza KPMG oraz internetowy gigant Google.
Inicjatywie patronują Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
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Pierwszy Kurs na HR w Łodzi
za nami
Ponad 100 uczestników przez ponad 4 godziny wypracowywało rozwiązania
związane z potrzebami kadrowymi w regionie.
Kurs na HR to cykliczna konferencja organizowana różnych częściach kraju. Tym razem odbyła się w Łodzi,
w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przedstawiciele lokalnych środowisk biznesu, samorządu
oraz nauki, debatowali o zmieniających się realiach rynku pracy w Polsce i regionie łódzkim. Podjęte zostały
tematy budowania silnej i solidnej marki pracodawcy, aktualnej sytuacji, procedur i zmian prawnych w zakresie
zatrudniania pracowników z Ukrainy, a także zacieśniania współpracy biznesu i nauki w obszarze kształcenia na
kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy. Prelegentami podczas wydarzenia byli m.in. Bartosz Rzętkiewicz,
p.o. Dyrektora Departamentu Partnerstwa i Komunikacji w ŁSSE S.A. oraz Mateusz Chudzik – Radca Prawny.
Gospodarz Prezes Zarządu
ŁSSE S.A. Marek Michalik
przywitał uczestników spotkania
wraz z organizatorem konferencji
z Cezarym Maciołkiem,
Wiceprezesem Grupy Progres.
Obejrzyj relację

Czytaj więcej
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Poczuj mięte do biznesu
IV edycja konferencji „Poczuj miętę do biznesu” już za nami. Tym razem
uczestnicy mierzyli się z wyzwaniem jakim jest odchudzanie i modelowanie
procesów HRowych w organizacji.
Konferencja rozpoczęła się od warsztatu „Wyszczuplanie procesów HRowych przy użyciu narzędzi Lean
Management”, który poprowadzili eksperci z firmy doradczo rozwojowej Respect, Ewa Puzia-Sawicka oraz Łukach
Halkiewicz. Głównym celem warsztatu było pokazanie jak za pomocą narzędzi typu Swim Line, 8muda, Voice of
Customer oraz badania gotowości do zmiany można odchudzać procesy HRowe z czynności administracyjnych, tak
by odzyskać czas na działania strategiczne i kluczowe dla efektywności biznesu. Uczestnicy poznali najczęściej
pojawiające się w procesie HRowym błędy, które zmniejszają ich efektywność, a tym samym dowiedzieli się jak
można je eliminować, żeby działać sprawniej i wydajniej. Jednym z zadań jakie prowadzący postawili uczestnikom,
było wymodelowanie wybranego procesu HRowego, w tym właściwe jego zorganizowanie by generował jak
największą wartość dla biznesu.
Głównym pomysłodawcą i organizatorem miętowych spotkań jest firma doradczo – szkoleniowa Respect, która
wspólnie z ŁSSE podjęła się przygotowania IV edycji „Poczuj miętę do biznesu”. Patronat medialny nad
wydarzeniem objęła firma Wolters Kluwer. Wydarzenie miało formę całodniowego warsztatu, prowadzonego
przez ekspertów i praktyków biznesu.

Czytaj więcej

Fotorelacja
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