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Łódzka SSE - najlepsza SSE dla MŚP w Europie!
Wg raportu fDi Magazine – grupa Financial Times,
w rankingu Global Free Zones of the Year 2014,
którego publikacja będzie dostępna w październikowo-listopadowym numerze, Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna uznana została najlepszą strefą
dla MŚP w Europie!
-Nagroda potwierdza unikalną ofertę ŁSSE i nasze
indywidualne i kreatywne podejście do MŚP, które
stanowią 50% łącznej liczby strefowych Inwestorów.
Wierzę, że ten sukces oparty jest na wielu czynnikach:
zachętach finansowych i wyższej pomocy publicznej dla

sektora MŚP, zaangażowanym i efektywnym zespole,
kulturze pracy i opiece dedykowanego pracownika
zapewnianej Inwestorom strefowym. Nasze działania
zmierzają do tego, aby w najbliższym czasie ŁSSE stała
się liderem zintegrowanych usług i rozwiązań dla
biznesu. - mówi Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu
ŁSSE S.A.
To już trzecie wyróżnienie dla ŁSSE w rankingu fDi
Magazine .

Łódzka Strefa i nasi Inwestorzy z nagrodą FDI Poland Investor Award!
16 października w Warszawie odbyła się ceremonia
wręczenia nagród FDI Poland Investor Awards. ŁSSE
otrzymała nagrodę dla najlepszej strefy ekonomicznej
w Polsce. Wśród nagrodzonych firm znaleźli się także
Inwestorzy strefowi: Infosys oraz Sandoz.
Nagrody przyznano w 17 kategoriach. Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna została uznana za najlepszą strefę
ekonomiczną w Polsce. Nagrodę w imieniu Zarządu Strefy
odebrała Pani Angieszka Sobieszek – Dyrektor
Departamentu Pozyskiwania Inwestora.
Agnieszka Sobieszek, Dyrektor Dep. Pozyskiwania
Inwestora, odbiera nagrodę. Źródło: bizpoland.pl

Firma Sandoz (Lek S.A.) otrzymała nagrodę w kategorii
„Najlepszy Szwajcarski Inwestor”, a firma Infosys została
uznana za Najlepszego Inwestora Roku w kategorii
„Reszta Świata”.
Statuetkę wręczono również Łódzkiemu Technoparkowi,
który został uznany za najlepszy Park Naukowo-Technologiczny.
Nagrody zostały przyznane przez 26 osobowe Jury
złożone z przedstawicieli zagranicznych Izb Handlowych
działających w Polsce oraz radców handlowych
ambasad.
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Uroczystość wręczenia zezwoleń
Inwestorom ŁSSE
Wydatki inwestycyjne w kwocie co najmniej miliarda
złotych oraz utworzonych co najmniej 1691 nowych
miejsc pracy – to bilans wręczonych w dniu 9 października 2014 roku 22 zezwoleń dla 20 firm w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Uroczystość wręczenia zezwoleń

Na uroczystość wręczenia zezwoleń przybył Wicepremier
i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, który
złożył gratulacje i podziękowania Inwestorom oraz
samorządowcom. Zapewnił również o swoim poparciu dla
rozwoju gospodarczego czemu służyć ma pakiet

propozycji przygotowanych dla Rządu RP przez
Ministerstwo Gospodarki.
W uroczystości wzięli udział także Jolanta Chełmińska,
Wojewoda Łódzki, Witold Stępień, Marszałek
Województwa Łódzkiego, Dariusz Klimczak,
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Marcin
Bugajski, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz
przedstawiciele władz samorządowych, w imieniu
których przemawiała Hanna Zdanowska, Prezydent
Miasta Łodzi.

ŁSSE na targach EXPO REAL
Już po raz trzeci Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. uczestniczyła w Międzynarodowych
Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL,
które odbyły się w dniach 6-9 października w Monachium.

Stoisko Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na
targach w Monachium

Targi EXPO REAL są największą tego typu imprezą
w Europie. Z roku na rok przybywa zarówno wystawców
jak i odwiedzających. W tegorocznej edycji w halach
targowych rozstawiło się 1655 wystawców z 34 krajów,
których w ciągu czterech dni odwiedziło niemal 37 000
gości z 74 krajów.

Nasze stoisko odwiedziło wielu przedstawicieli firm, jak
i organizacji wspomagających ekspansję przedsiębiorstw
na nowe tereny.
Stoisko Łódzkiej SSE było nagrodą za ubiegłoroczne
zwycięstwo w konkursie John Jacob Astor Competition,
w którym zwyciężyła Fabryka Grohmana. Obecna
siedziba Zarządu ŁSSE i centrum konferencyjne
mieszczące się w zabytkowym, XIX-wiecznym budynku
pofabrycznym, zostało uznane najlepszą i najbardziej
unikatową nieruchomością komercyjną spośród 40
projektów z całego świata.
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ŁSSE na VII Europejskim Forum Gospodarczym
W październiku Łódzka Strefa uczestniczyła także
w VII Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi.
W dniach 14-15 października w Hotelu Double Tree by
Hilton spotkało się ponad dwa tysiące uczestników,
przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, świata biznesu i mediów.
Europejskie Forum Gospodarcze to kilkadziesiąt paneli
tematycznych, dyskusyjnych, spotkań B2B a przede
wszystkim okazja do nawiązania nowych znajomości
i wymiany doświadczeń.
Stoisko promocyjne ŁSSE w trakcie VII EFG

W trakcie Forum Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

była jednym z wystawców. Odwiedzający nasze stoisko
mieli okazję zapoznać się z ofertą inwestycyjną oraz
możliwością skorzystania z pomocy publicznej.
1st ICT Business Mixer
Drugiego dnia Forum ŁSSE we współpracy z ICT Polska
Centralna Klaster oraz Samorządem Województwa
Łódzkiego zorganizowała spotkania B2B dla ekspertów
rozwiązań informatycznych oraz przedstawicieli firm
produkcyjnych z Regionu Łódzkiego. Uczestnicy mieli
okazję pozyskania nowych partnerów biznesowych, oraz
nawiązania współpracy w ramach wspólnych projektów
badawczo-rozwojowych.

Przedstawiciele organizacji polonijnych odwiedzili Łódź
We wtorek 14 października 2014 w Łodzi odbyła się
pierwsza edycja Konferencji Polonijnej „Made with
Poland”. Wydarzenie odbyło się w ramach VII
Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2014.
Konferencję zorganizowała Łódzka Izba PrzemysłowoHandlowa przy współpracy z Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną – która była partnerem Konferencji.

W konferencji uczestniczyła m.in. Urszula Woeltjen,
Pełnomocnik ŁSSE na kraje niemieckojęzyczne.

Prelegentami byli przedstawiciele organizacji polonijnych
z całego świata. Młoda Polonia, która zjechała się do
Łodzi, by uczestniczyć w Konferencji opowiadała między
innymi o zagranicznej ścieżce kariery oraz swoim zaanga-

żowaniu w działalność polonijną. Gośćmi Konferencji byli
przedstawiciele organizacji studenckich oraz firm
chcących nawiązać współpracę z organizacjami
polonijnymi. Nie zabrakło przedstawicieli patronów
honorowych, medialnych oraz partnerów i sponsorów.
-Mam ogromną nadzieję, że z Konferencji „Made with
Poland” będziemy czerpać korzyści wszyscy. Intencją
stworzenia Konferencji było połączenie dwóch różnych
elementów, czyli naszej młodej polonii ze światem
biznesu - mówi Robert Fiutak , pomysłodawca i koordynator konferencji z ramienia ŁIPH-. Zależało mi na tym,
żeby zaproszeni prelegenci odczarowali stereotypowy
obraz Polaków.
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Śniadanie podatkowe „Optymalizacja procesu zawierania
umów – zagadnienia podatkowe dla finansistów”
Mazars serdecznie zaprasza na bezpłatne śniadanie
podatkowe: „Optymalizacja procesu zawierania umów
– zagadnienia podatkowe dla finansistów”.
Wydarzenie odbędzie się w środę, 29 października 2014 r.,
o godz. 9:00 w Hotelu Novotel Łódź Centrum, (ul. Piłsudskiego 11A.)
Do udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów
zarządzających, dyrektorów finansowych, głównych
księgowych oraz osoby zajmujące się weryfikacją umów

w celu pełnego zabezpieczenia interesów firmy.
Śniadanie podatkowe przeznaczone jest dla średnich
i dużych przedsiębiorstw. Śniadanie nie jest
przeznaczone dla osób fizycznych, jak również
podmiotów świadczących usługi w zakresie doradztwa
prawnego, podatkowego, księgowego lub audytu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W przypadku
zainteresowania, prosimy o potwierdzenie obecności na
adres d.przekopowska@mazars.pl do dnia 23 października 2014 r.

Scandinavian SWOT
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza zaprasza
wszystkich zainteresowanych nawiązaniem
współpracy na linii Polska – Skandynawia na drugą
edycję konferencji Scandinavian SWOT, 30
października w Warszawie. Grono międzynarodowych ekspertów omówi tematy związane z eksportem oraz rozwojem współpracy w branży ICT.

Baltic Development Forum, Ministerstwa Gospodarki,
PARPu, Ambasady Szwecji i Norwegii oraz znanych
skandynawskich marek: Concare IT, Tieto oraz Nokia
Networks.
Partnerami wydarzenia są firmy Concare IT, Tieto,
Kancelaria Peter Nielsen & Partners & SAS. Patronat
nad konferencją objęła Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna.

Gościem specjalnym wydarzenia jest Torben Aaberg,
Head of Public Affairs, Baltic Development Forum.
W programie konferencji zaplanowano prezentacje,
panele dyskusyjne oraz sesje networkingowe.
Wśród prelegentów spotkają Państwo przedstawicieli

Szczegółowy program konferencji znajduje się na
stronie www.spcc.pl. Więcej informacji udziela:
Agnieszka Zielińska, azielinska@spcc.pl tel. 22 8497414
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
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Łódzka szkoła międzynarodowa
członkiem COBIS

Zajęcia w British International School of the University of
Łódź

British International School of the University of Łódź
stawia na rozwój i rozpoczyna nowy rok szkolny
w bardzo dobrym stylu. Szkoła została oficjalnym
członkiem COBIS.

Tylko w tym roku członkostwo w tej organizacji zapewnia
pracownikom szkoły dostęp do 18 szkoleń on-line
umożliwiających ustawiczny rozwój profesjonalny
poprzez szkolenia.

COBIS (The Council of British International Schools) to
prestiżowa organizacja zrzeszająca około 300 międzynarodowych placówek z całego świata, która reprezentuje
swoich członków przed Rządem Brytyjskim i innymi
placówkami oświatowymi.

To także bardzo dobra wiadomość dla wszystkich
rodziców gdyż gwarantuje realizację międzynarodowych
standardów zdobywania wiedzy i rozwijania pasji przez
ich dzieci.

Renesans Łódzkiej Wytwórni
Filmów Oświatowych
W roku 2014 łódzka WFO, istotna część historii
filmowej Łodzi i Polski, przeprowadza rebranding.
Działanie to jest związane z nową strategią rozwoju
i powrotem do obszarów działalności, w których przez
lata WFO była niekwestionowanym liderem.
Wytwórnia Filmów Oświatowych powstała 29 grudnia
1949 roku. Przez wiele lat była jednym z największych
w kraju producentów krótkometrażowych filmów szkolnych
i instruktażowych oraz jedynym producentem filmów

popularnonaukowych przeznaczonych dla masowego
widza. Dorobek wytwórni obejmuje około 5 tysięcy filmów
z różnych obszarów tematycznych.
Obecnie WFO stawia na innowacyjność, zaskoczenie,
nowatorskie rozwiązania technologiczne i elastyczność
w dopasowywaniu rozwiązań do możliwości finansowych
rynku.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z OFERTĄ WFO
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Raport ManpowerGroup o rynku pracy
Jak wynika z opublikowanego przez ManpowerGroup
kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw
Zatrudnienia, polscy pracodawcy są umiarkowanie
optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia
w IV kwartale 2014 r.
Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków
w Europie. Niepewna sytuacja na Ukrainie nie spowolniła
tego tempa. Pracodawcy coraz częściej podejmują
decyzje o powiększaniu swoich zespołów. Po czasie
wakacji należy spodziewać się zmniejszenia liczby ofert
sezonowych, jednak nie wpłynie to na ogólny kształt rynku

Biuletyn strefowy firmy PWC
Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem strefowym
firmy partnerskiej PWC.
W tym wydaniu analiza przełomowego wyroku NSA
w przedmiocie terminu ważności zezwoleń na
prowadzenie działalności na terenie SSE, artykuł
dotyczący zwolnienia z CIT dochodu pochodzącego z
zakładu położonego na terenie nowo włączonym do SSE
oraz o wpływach wydatków kwalifikowanych na przychód
w CIT.
Te i inne tematy w Biuletynie Strefowym PWC. Zachęcamy
do lektury!

pracy. Zdaniem ekspertów firmy doradztwa personalnego
ManpowerGroup, przyszła sytuacja wygląda obiecująco
i liczą oni na jej dalszy dynamiczny rozwój.
Jak wynika z opublikowanego przez ManpowerGroup
kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw
Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostają
umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania
zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza
netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +6%.

