Regulamin Programu STREFA PARTNERA
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru oraz zasady funkcjonowania w Programie pn. „Strefa Partnera”.
2. Organizatorem Strefy Partnera jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Biskupa
Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000014128 z kapitałem
zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24.927.000 PLN, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825, zwana w dalszej
części Regulaminu ŁSSE.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ŁSSE (www.sse.lodz.pl).
4. Celem Programu Strefa Partnera jest umożliwienie nawiązania kontaktu między obecnymi na lokalnym rynku firmami,
organizację dodatkowych wydarzeń na rzecz lokalnego rynku i inwestorów ŁSSE oraz rekomendację Partnerów wśród
inwestorów ŁSSE.
5. Program skierowany jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców, spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą, fundacji, stowarzyszeń lub uczelni,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanymi dalej Partnerami lub Uczestnikami
Programu. Uczestnikiem Programu nie może być pracownik ŁSSE S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
6. Program realizowany jest na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego w okresie od marca
2018 r. ŁSSE w każdym czasie będzie uprawniona do wstrzymania lub zakończenia naboru do Programu. Zakończenie
Programu nastąpi z dniem wygaśnięcia wszystkich dotychczas zawartych umów z Partnerami.

II. Zasady naboru do programu Strefa Partnera
1. Nabór ma charakter otwarty i dobrowolny. ŁSSE zastrzega możliwość podziału naboru na rundy o określonym terminie
otwarcia i zamknięcia, zasięgu terytorialnym oraz uwzględnieniu grup priorytetowych. O uruchomieniu lub zakończeniu
poszczególnych rund oraz wcześniejszym zakończeniu całego naboru, ŁSSE powiadomi na stronie internetowej
www.sse.lodz.pl.
2. Priorytet uczestnictwa w Strefie Partnera mają firmy z siedzibą/oddziałem w województwie łódzkim.
3. Przystąpienie do Strefy Partnera możliwe jest po weryfikacji firmy i jej oferty, na podstawie dwuetapowego procesu rekrutacji
mającego na celu zapoznanie się z biznesowym modelem działania firmy oraz jego spójnością z założeniami i filozofią
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działania ŁSSE S.A. na rzecz inwestorów. Dla firmy wyrażającej zainteresowanie przystąpieniem do Programu, powołany
zostaje zespół ŁSSE S.A. składający się z pracowników ew. współpracowników, który w dwóch etapach rekrutacji, weryfikuje
potencjał firmy jako partnerskiej dla inwestorów ŁSSE.
4. Zespół ŁSSE S.A. opiniujący potencjał firmy składa się z minimum jednego przedstawiciela Departamentu Partnerstwa
i Komunikacji ŁSSE w przypadku pierwszego etapu rekrutacji, i minimum trzech przedstawicieli ŁSSE w przypadku drugiego
etapu rekrutacji, w tym z przedstawicieli dwóch departamentów (dwóch przedstawicieli Departamentu Partnerstwa
i Komunikacji oraz jednej osoby z Departamentu Pozyskania i Obsługi Inwestora). Jeżeli pracownicy pozostałych
Departamentów lub osoby współpracujące z ŁSSE S.A. posiadają wiedzę na temat potencjalnego Partnera lub mieli okazję
z nim współpracować, mogą zostać poproszeni o konsultację lub udział w procesie rozmów prowadzonych bezpośrednio
z firmą zainteresowaną partnerstwem.
5. Etapy rekrutacji przedstawiają się według poniższych procedur.
Pierwszy etap rekrutacji.
Spotkanie z reprezentantem/reprezentantami firmy aplikującej do Strefy Partnera z Koordynatorem programu Strefa Partnera
lub przedstawicielem/przedstawicielami Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, w trakcie którego przeprowadzony zostaje
wywiad/badanie ewaluacyjne oraz przedstawienie zasad działania Programu.
Drugi etap rekrutacji.
Firma aplikująca do partnerstwa, w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych od dnia spotkania dostarcza ŁSSE S.A.
propozycję min. trzech wydarzeń, które jest gotowa zorganizować w ramach rocznego udziału w Strefie Partnera (warsztat,
prelekcja, spotkanie, szkolenie, zbiórka, happening, wystawa, prezentacja nowości programowych, rozwiązania
technologiczne, przedstawienie działań projektowych), w ramach tematyki, która da inwestorom przekaz merytoryczny,
pozwoli na wymianę wiedzy między firmami lub zaangażuje lokalną społeczność.
Jedno z dwóch planowanych wydarzeń może zostać zastąpione organizacją przez firmę partnerską programem
mentoringowym. Firma uczestnicząca w Strefie Partnera, typując przedstawiciela swojej organizacji (mentora/specjalistę
w swojej dziedzinie), zobowiązuje się do przyjęcia kandydata zgłaszającego się do projektu mentoringowego. Uczestnik
programu ma sposobność odbycia minimum 3 spotkań z mentorem na przełomie pół roku od daty przyjęcia do programu
mentoringowego.) Proces rekrutacji do programu mentoringowego jest ogłaszany w kanałach komunikacyjnych
i społecznościowych firmy partnerskiej przy wsparciu kanałów społecznościowych ŁSSE. Firma partnerska ma obowiązek
przedstawienia ŁSSE swoich specjalistów wytypowanych do pełnienia roli mentorów oraz zarys tematyki i kształtu spotkań
jakie zaproponuje dla swojego podopiecznego.
Zespół opiniujący ma obowiązek w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych po złożeniu propozycji wydarzeń i/lub programu
mentoringowego, ocenić propozycje i w ramach głosowania, zaakceptować dwa z trzech zaproponowanych pomysłów lub
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odrzucić kandydaturę (proponując ewentualnie potencjalnemu partnerowi, wymianę pomysłów na inne, po wyjaśnieniu ich
braku zbieżności z założeniami ŁSSE).
W trakcie finalizacji drugiego etapu rekrutacji, ustalone zostają wstępne terminy dwóch wytypowanych wydarzeń lub jednego
wydarzenia i programu mentoringowego, zasoby po stronie Partnera niezbędne do realizacji wydarzeń. Podpisana zostaje
roczna umowa partnerstwa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach umowy. Do umowy załączane są dokumenty
potwierdzające status prawny Partnera.
6. Podpisanie umowy przez Partnera oznacza, że zapoznał się on z zapisami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania. Regulamin ten stanowi załącznik do umowy partnerskiej.

III.

Zasady funkcjonowania programu Strefa Partnera
1. Partner Programu otrzymuje możliwość umieszczenia prezentacji swojej firmy na stronie ŁSSE oraz na liście Partnerów
w folderze elektronicznym ŁSSE, zgodnie ze specyfikacją zawartą w umowie.
2. Partnerzy na stronie internetowej ŁSSE podzieleni są na branże, w których prowadzą swoją działalność gospodarczą.
Na stronie ŁSSE stworzona zostaje mapa kategorii w zakładce Strefa Partnera.
Badania i rozwój

Hotelarstwo/Gastronomia/Turystyka

Sektor publiczny

Finanse i Bankowość

Human Resources

Transport / Spedycja

BHP / Ochrona środowiska

IT /Telekomunikacja

Ubezpieczenia

Budownictwo

Marketing

Technologie przemysłowe

Doradztwo / Konsulting

Nieruchomości

Wyposażenie wnętrz

Edukacja / Szkolenia

Prawo

Energetyka

Public Relations

3. Jedna branża może być reprezentowana przez maksymalnie 5 Partnerów.
4. Partner otrzymuje logotyp „Partner ŁSSE” w wersji elektronicznej w formacie .jpg oraz .cdr, którym może posługiwać się
w swoich materiałach reklamowych i wszelkich działaniach promocyjnych.
5. Partnerzy zapraszani są na spotkania i konferencje organizowane dla inwestorów działających na terenie ŁSSE.
Informacja o spotkaniach przesyłana jest drogą elektroniczną na podany adres kontaktowy Partnera.
6. Partnerzy mają możliwość skorzystania z programu rabatowego obejmującego wynajem sal konferencyjnych ŁSSE.
Partnerów obowiązuje 20% rabat (dwudziestoprocentowy). Rezerwacja wybranej sali następuje po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu jej dostępności.
7. Rabat 20% obowiązuje dla maksymalnie 3 rezerwacji w ciągu roku, na który zawarte zostaje Partnerstwo (włączając
w to wydarzenia organizowane w ramach Strefy Partnera).
8. Koordynatorem Programu Strefa Partnera jest Katarzyna Werner katarzyna.werner@sse.lodz.pl.
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IV.

Opłaty i zasady ich ustalania
1. Uczestnictwo w Programie Strefa Partnera wiąże się z obowiązkiem uiszczenia jednorazowej opłaty na rzecz ŁSSE
S.A., która obejmuje uczestnictwo w Programie przez okres 12 miesięcy i uzależniona jest od wielkości organizacji.
I próg – firmy zatrudniające do 10 pracowników, działalności jednoosobowe.
Umowa partnerska obligująca do minimum dwóch wydarzeń/wystąpień merytorycznych na rzecz i z myślą o potrzebach
inwestorów lub/i lokalnej społeczności.
Wartość rocznego udziału 3 000 zł netto.
II próg – firmy zatrudniające do 50 pracowników.
Umowa partnerska obligująca do minimum dwóch wydarzeń/wystąpień merytorycznych na rzecz i z myślą o potrzebach
inwestorów lub/i lokalnej społeczności.
Wartość rocznego udziału 6 000 zł netto.
III próg – firmy zatrudniające od 50 do 250 pracowników.
Umowa partnerska obligująca do minimum dwóch wydarzeń/wystąpień merytorycznych na rzecz i z myślą o potrzebach
inwestorów lub/i lokalnej społeczności.
Wartość rocznego udziału 9 000 zł netto.
IV próg – firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.
Umowa partnerska obligująca do minimum dwóch wydarzeń/wystąpień merytorycznych na rzecz i z myślą o potrzebach
inwestorów lub/i lokalnej społeczności.
Wartość rocznego udziału 11 000 zł netto.
* każde dodatkowe wydarzenie zaproponowane przez potencjalnego partnera i zaakceptowanego przez zespół ŁSSE
(poza ilością wydarzeń przewidzianych przez regulamin, daje możliwość obniżenia rocznej stawki umowy
o maksymalnie 2 000 zł netto).
Zarząd zastrzega sobie, iż corocznie ma prawo do przekazania na cele dobroczynne kwoty w wysokości do 10% od
obrotu rocznego (rok kalendarzowy) liczonego od zaksięgowanych kwot wynikających z opłat, które są wynikiem usługi
czynionej przez ŁSSE S.A. na rzecz Partnera (zgodnie z opłatami wynikającymi z niniejszego regulaminu).
Powyższa kwota będzie przekazana na cel dobroczynny jednej organizacji w roku, wytypowanej przez Partnerów drogą
głosowania spośród propozycji wskazanych przez ŁSSE S.A.
2. Płatność dokonywana jest na podstawie faktury VAT, która wystawiana jest Partnerowi przez ŁSSE w ciągu 7 dni
od podpisania umowy partnerskiej.
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V.

Postanowienia końcowe
1. ŁSSE ma możliwość wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy Partnerowi, jeżeli Partner działa na szkodę
ŁSSE, podejmuje działanie nieetyczne, skierowane przeciwko ŁSSE S.A. lub jej Inwestorom. W powyższej sytuacji
Partnerowi nie przysługuje zwrot opłaty, o której mowa w punkcie IV Regulaminu.
2. Wszelkie informacje o terminach wygaśnięcia umowy i zmianach dotyczących Strefy Partnera przesyłane będą
do Partnerów drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za współpracę z ŁSSE S.A.
3. Partner zobowiązany jest do powiadamiania ŁSSE S.A. o zmianie danych teleadresowych, osobowych, nazwy firmy
i związanych z tym numerów NIP, REGON oraz osoby odpowiedzialnej za kontakty z ŁSSE S.A. w terminie 14 dni od ich
nastąpienia. Powiadomienie to winno być przesłane drogą pocztową lub elektroniczną.
4. ŁSSE S. A. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu wynikających w szczególności ze zmian przepisów
prawa jak i uregulowań wewnętrznych ŁSSE S. A.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2019 r., tj. z dniem publikacji na stronie internetowej www.sse.lodz.pl.
6. O wszelkich zmianach w Regulaminie ŁSSE poinformuje Partnerów Programu za pośrednictwem strony internetowej:
www.sse.lodz.pl.
7. W przypadku zmiany Regulaminu Partner ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania Regulaminu
w nowym brzmieniu w stosunku do Partnera. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej w terminie 14 dni od
chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu.
8. Do rozpatrywania spraw spornych związanych ze Strefą Partnera zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory
mogące wyniknąć pomiędzy Partnerem, a ŁSSE dotyczące świadczenia usług partnerskich, którym nie uda się zapobiec
w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ŁSSE. S.A.
9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Strefy Partnera można zgłaszać ŁSSE S.A. w formie pisemnej lub
elektronicznej do koordynatora Programu z ramienia ŁSSE S.A. Informacja o aktualnym opiekunie Programu znajduje
się na stronie internetowej (www.sse.lodz.pl) w zakładce Strefa Partnera.
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