
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna -
działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa 

zawodowego".

Słupsk, 15.10.2019r.



I. Od 1994 prowadzenie działań w ramach Rozwoju Regionalnego – realizacja projektów z funduszy UE (2005-2018):

• 28 projektów o wartości 111 mln PLN

• 250 mikro/małych przedsiębiorstw, 12 spółdzielni socjalnych

• Doradztwo i szkolenia: przeszkolenie 6.000 osób w 2018 roku

• udzielona pomoc de minimis w latach 2014-2018: 7 mln PLN

• realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych przez DRR na zlecenie WUP

(pilotaż 1000 os., I edycja: 1000 os., II edycja: 1300 os.)

II. Od 1997 roku zarządzanie Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną 

III. Od 2012 roku zarządzanie Słupskim Inkubatorem Technologicznym:

• Centrum Badawczo-Rozwojowe – specjalistyczne pracownie OZE/ automatyka, robotyka

• Akredytowany ośrodek w zakresie systemów fotowoltaicznych

• ZAPLECZE 3D - Specjalistyczne Usługi Doradcze dla firm: inżynieria odwrotna, skanowanie i druk 3D, 
prototypowanie, pomiary termowizyjne z użyciem dronów, efektywność energetyczna (projekt o wartości 
14,3 mln zł)

• Wspieranie powstawania Start-Up’ów

• Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

3 główne filary działalności :



PARR S.A.

Inne działania: 

• pośrednictwo pracy,

• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

• doradztwo, szkolenia,

• promowanie sektora ekonomii społecznej oraz edukacji zawodowej,

• promocja atrakcyjności inwestycyjnej

• zaangażowanie w inicjatywy klastrowe Klastry: Słupski Klaster Bioenergetyczny (certyfikowany pilotażowy

klaster energii), Szczecinecki Klaster Meblowy, Klaster Metalowy Metalika, Klaster Logiczno-Transportowy

Północ-Południe (Krajowy Klaster Kluczowy), Klaster ICT Interizon (Krajowy Klaster Kluczowy), Wschodni

Klaser Budowlany (Krajowy Klaster Kluczowy)

• Organizacja wydarzeń gospodarczych, konferencji, seminariów, misji gospodarczych dla przedsiębiorstw i

inne.



Polska Strefa Inwestycji
szansą rozwoju przedsiębiorców i regionu 



Tereny o statusie SSSE do dnia 31.12.2026r.: 910 ha 

Liczba podstref: 18

Ilość wydanych zezwoleń (projektów inwestycyjnych): 159

80% inwestycji w naszej strefie realizują polskie MŚP

Zatrudnienie*: 7,5 tys. osób

Poniesione wydatki inwestycyjne*: 2,1 mld PLN 

Główne branże:

• drzewna (Szczecinecki Klaster Meblowy)

• przetwórstwo tworzyw sztucznych

• spożywcza

• branża metalowa (Klaster Metalowy Metalika)

• motoryzacja

• usługi logistyczne i składowe

*Dane na IV kw. 2018

Ponad 20 lat doświadczenia Słupskiej SSE



Polska Strefa Inwestycji – główne założenia 

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 r. na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.
Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w
Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości uzyskania
nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref
ekonomicznych. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy
Inwestycji.

Co może zyskać inwestor?
• ulgę podatkową dla nowej inwestycji,
• możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji,
• dodatkową promocję, w przypadku innowacyjnych projektów,
• możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej,
• pomoc w nawiązywaniu trwałych relacji z jednostkami naukowymi i szkołami,
• wsparcie transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego.



Polska Strefa Inwestycji – obszar SSSE

 Obszar wpływów
16 powiatów, w tym
97 gmin: 
• 41 z woj. pomorskiego
• 48 z woj. 

zachodniopomorskiego 
• 8 z woj. wielkopolskiego



Polska Strefa Inwestycji – Kryteria dla przedsiębiorców 

Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie, które przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku

dochodowego (CIT lub PIT) w związku z realizacją nowej inwestycji.

Aby skorzystać z ulgi przedsiębiorca musi złożyć specjalny wniosek i otrzymać tzw. decyzję o wsparciu.

Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc publiczną i jest przyznawana na podstawie ustawy

o wspieraniu nowych inwestycji.

Przedsiębiorca musi spełnić również kryteria ilościowe (minimalne koszty kwalifikowane nowej

inwestycji, uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji w danym powiecie) oraz

kryteria jakościowe (zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, w zależności od sektora

przemysłu lub sektora nowoczesnych usług).



Polska Strefa Inwestycji – premiowanie rozwoju społeczno-gospodarczego 

Jedno z kryteriów jakościowych dot. „Wspierania zdobywania wykształcenia i kwalifikacji

zawodowych oraz współpracy ze szkołami branżowymi”. Kryterium może być spełnione m.in.

poprzez:

• współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami

profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub

• oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym

umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub

• przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub

• stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub

• kształcenie dualne

KORZYŚĆ dla WSZYSTKICH: przedsiębiorca, oprócz korzyści podatkowych, wykształci przyszłych

pracowników; pozytywny wizerunek pracodawcy. Uczeń zdobywa praktykę, ma możliwość poznania

nowoczesnych technologii i maszyn oraz szanse na przyszłe zatrudnienie w nowoczesnym zakładzie.



Polska Strefa Inwestycji – Decyzje o wsparciu w SSSE

PARR S.A. jako zarządzający obszarem SSSE dotychczas wydała 8 decyzji o wsparciu.

Wszyscy przedsiębiorcy zadeklarowali spełnienie kryterium „Wspierania zdobywania wykształcenia i

kwalifikacji zawodowych oraz współpracy ze szkołami branżowymi”:

1. Kronospan Polska Sp. z o.o. (Podstrefa Szczecinek SSSE) 
2. KONMET Sp. z o.o. (Podstrefa Słupsk – Włynkówko SSSE)
3. KORPO Sp. z o.o. (Białogard, powiat białogardzki)
4. ŻWIROWNIA CHOJNICE Sp. z o.o. (Charzykowy, powiat człuchowski)
5. JAMES WINDOWS Sp. z o.o. (Podstrefa Koszalin SSSE)
6. PRZETWÓRSTWO RYBNE ŁOSOŚ Sp. z o.o. (Podstrefa Słupsk-Włynkówko SSSE)
7. JS FABRYKA PRZEKŁADNI Sp. z o.o. sp. k. (Bierkowo, powiat słupski) 
8. Zakład Usługowy RECYKLON Piotr Radosz Sp. j.(Podstrefa Koszalin SSSE).



Przykłady dobrych praktyk współpracy 
firm SSSE ze szkołami 



Szczecinecki Klaster Meblowy 

Pomysł utworzenia Szczecineckiego Klastra Meblowego (SKM) zrodził się z potrzeby podjęcia
współpracy w celu rozwoju branży drzewno - meblarskiej, mogącej stanowić kluczowy sektor
gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Inicjatorami była firma KRONOSPAN
SZCZECINEK Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Szczecinek, Starostwo Powiatowe Szczecineckie oraz
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego Politechniki Koszalińskiejbw Szczecinku : to trzeci w 
Polsce Wydział Przemysłu Drzewnego - kierunek kształcenia: inżynieria i automatyzacja w 
przemyśle drzewnym.
Klasa patronacka w Zespole Szkół Technicznych Nr. 5 w Szczecinku.
Kronospan Design Center – nowoczesne centrum szkoleniowo-wystawiennicze na terenie o pow. 
3,2 ha - hale ekspozycyjne z rozsuwanym domem pokazowym, wybudowanym w technologii 
pasywnej, prezentującym różne formy zastosowania wszystkich produktów Kronospan
Hala MDF - innowacje w zakresie wykorzystania, aplikacji i obróbki płyty MDF.
Krono Akademia – budynek szkoleniowy dla klientów, architektów, studentów architektury, 
technologii drewna, stolarzy etc.



Hydro- Naval Sp. zo.o. - Firma od wielu lat organizuje praktyki zawodowe oraz letnie praktyki 
studenckie i staże absolwenckie w specjalności ślusarz-monter, operator maszyn skrawających, spawacz 
czy też technik logistyk. Klasa patronacka. 

Firma Lauber Sp. z o.o.
Spółka od kilku lat współpracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza
Tańskiego w Słupsku. Dotychczas organizowali praktyki w zakładzie produkcyjnym na stanowiskach
demontażowych i montażowych podzespołów takich jak: rozrusznik, alternator, zaciski hamulcowe,
przekładnie kierownicze, pompy wspomagania, kompresory klimatyzacji, wtryskiwacze oraz pompy
wtryskowe. Od 2013 roku organizują szkolenia oraz praktyki w profesjonalnym warsztacie Bosch Car
Service w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik.



„AJ FABRYKA MEBLI" Sp. z o.o. 

Firma od 2010 roku współpracuje z Zespołem Szkół Drzewnych i Technicznych, w Słupsku w
ramach umowy o praktykę zawodową klas o kierunku Technik Technologii Drewna.
Uczniów szczególnie uzdolnionych otaczają opieką fundując coroczne stypendium naukowe,
przekazywane na Radę Rodziców. Firma organizuje również wycieczki zawodowe. Od 2013
roku współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.

„AJ FABRYKA MEBLI" Sp. z o.o. jest otwarta na współpracę z uczniami, studentami zarówno
szkół technicznych, zawodowych, jak i uczelni wyższych.



Jakob Hatteland Computer Sp. z o.o. 

Od 2013 roku współpracuje z Zespołem Szkół nr 9 w Koszalinie, przyjmując na miesięczne praktyki
zawodowe uczniów klas trzecich o specjalności technik elektronik i technik elektronik.

W roku 2013 Spółka partycypowała w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską o
nazwie „Najlepszy w zawodzie” przyjmując na letni, miesięczny staż dwóch uczniów Zespołu Szkół
nr 9 o specjalności technik elektronik.



Wizyty studyjne uczniów w firmach SSSE



Przykłady działań PARR 
ukierunkowanych na wspieranie rozwoju  

szkolnictwa zawodowego



Bieżące projekty własne PARR:

• Wsparcie rozwoju innowacji dla MŚP: „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia

specjalistycznych usług doradczych dla biznesu” - stworzenie centrum innowacyjnych usług:

m.in.: pomiary 3D, inżynieria odwrotna, prototypowanie, pomiary termowizyjne, efektywność

energetyczna (rewitalizacja terenów poszpitalnych w Słupsku i ich adaptacja pod projekt).

• Współpraca z JST z obszaru wpływów SSSE – Patronat SSSE w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

• Organizacja szkoleń, pokazów, drzwi otwartych m.in. dla pracowników, uczniów, absolwentów

w zakresie nowych specjalistycznych usług doradczych, pracowni OZE i Automatyki, Robotyki i

Systemów Wizyjnych czy aktualnych zmian prawnych.

• Przemysł 4.0 – Realizacja warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem

przyszłości na zlecenie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Na terenie województwa zachodniopomorskiego we współpracy z Politechniką Koszalińską oraz

Parkiem Technologicznym z Koszalina



Projekty partnerskie

• Szkolnictwo zawodowe w woj. pomorskim:

Partnerstwo PARR w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Kształtowanie sieci

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i

regionalnego rynków pracy” – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez

ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających

lokalnym i regionalnym potrzebom.

Udział przedstawicieli PARR w pracach komisji oceniającej oraz monitoringu efektów

przedsięwzięcia.



Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku jest Partnerem projektu 
Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka 
Akademickiego (SOA).

Liderem projektu jest Akademia Pomorska w Słupsku.
Drugim Partnerem jest Słupska Izba Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego 
kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.

Zadanie PARR S.A. – zaangażowanie przedsiębiorców, podmiotów z otoczenia 
gospodarczego do modyfikacji programów kształcenia Akademii Pomorskiej w celu 
dostosowania do potrzeb rynku pracy. 

Słupski Ośrodek Akademicki



„Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług 

doradczych dla biznesu” skrót: „SUD”

• Całkowity koszt realizacji Projektu – 14 307 201,02 zł

Celem projektu jest rozbudowa potencjału PARR S.A. i Słupskiego Inkubatora Technologicznego do

świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców.

Projekt opiera się na analizie potrzeb firm czego efektem będzie wdrożenie dla firm z województwa

pomorskiego 9 specjalistycznych usług doradczych w zakresie: pomiarów 3D, inżynierii odwrotnej,

prototypowania, efektywności energetycznej, instalacji fotowoltaicznych on-grid, off-grid i

mieszanych, zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych, prawnym i informacji

patentowej oraz ochrony wartości intelektualnych oraz budowania marki przedsiębiorstwa.

Podjęte zostały kroki w celu wykorzystania możliwości dostępnych w ramach projektu SUD narzędzi do

kształcenia dualnego w ramach współpracy z Akademią Pomorską – wzbogacenie studiów o

certyfikowane, specjalistyczne szkolenia dla studentów.



Współpraca PARR z uczelniami wyższymi

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od wielu lat prowadzi współpracę
z uczelniami wyższymi:

• Akademią Pomorską (AP),
• Politechniką Gdańską w zakresie dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku

pracy
• Politechniką Koszalińską w ramach utworzenia Wydziału Zamiejscowego Politechniki

Koszalińskiej w Szczecinku.

PARR S.A. w kwietniu 1995 roku powołała do życia Wyższą Hanzeatycką Szkołę
Zarządzania, która działała na rzecz kształcenia kadry na potrzeby lokalnego i regionalnego
rynku pracy tj. dla przedsiębiorców z regionu, w tym pracodawców Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

W roku 2016 nastąpiło połączenie WHSZ z Akademią Pomorską.



Współpraca ze szkołami średnimi 

• Technikum Budowlane w Słupsku – Uruchomienie we współpracy z Miastem Słupsk w roku

szkolnym 2016/2017 dedykowanego programu wsparcia dla 42 uczniów technikum budowlanego

o profilu technik OZE poprzez organizację specjalistycznych zajęć praktycznych w Pracowni

Odnawialnych Źródeł Energii w SIT

• Szkoła w Lęborku – W wyniku wygranych przetargów organu prowadzącego (Starostwo Powiatowe

w Lęborku) realizacja kursów dla uczniów szkół średnich z zakresu projektowania instalacji

fotowoltaicznych oraz mikroturbin wiatrowych, kolektorów słonecznych i budownictwa

energooszczędnego. (rok 2018, 2019)

Młodzież z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku przyjeżdża do SIT i mają zajęcia

prowadzone przez praktyków z branży z wykorzystaniem zasobów sprzętowych Pracowni OZE.



Wykorzystanie zasobów Słupskiego Inkubatora Technologicznego 

Słupski Inkubator Technologiczny posiada dwie Pracownie Specjalistyczne, które stanowią
potencjał udostępniany dla szkół:

• Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii
• Pracownia Automatyki Robotyki i Systemów Wizyjnych

Na bazie Pracowni możemy realizować specjalistyczne zajęcia praktyczne prowadzone
przez praktyków wyposażające uczniów w nowe umiejętności.

Problem:
Szkoły nie dysponują środkami finansowymi na pokrycie kosztów organizacji zajęć.
Pojawiają się sporadyczne jednorazowe inicjatywy, ale konieczne jest wypracowanie
rozwiązań systemowych pozwalających na sfinansowanie praktycznych warsztatów w
miejscach poza szkołą na nowoczesnej infrastrukturze.



Przykłady dodatkowych działań wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego:

• Udział w kampanii promocyjnej szkolnictwa zawodowego w lokalnych gazetach:

„Czas Zawodowców”, „Czas Pracownika”, „Zawodowiec Poszukiwany”, „Fachowiec pilnie

poszukiwany”

• Film promocyjny zakładów SSSE

• Stały monitoring potrzeb przedsiębiorców SSSE i SIT w zakresie pracowników i ich umiejętności

• Udział w konferencjach tematycznych

• Warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów – „Wystartuj z nami-kieruj się na biznes”. Autorski

program Słupskiego Inkubatora Technologicznego to kreatywne warsztaty dla młodzieży, goście

specjalni i możliwość prezentacji przez uczniów swojego pomysłu biznesowego przed komisją

podczas Gali Finałowej programu. Celem Programu jest zachęcenie młodzieży do wiązania swojej

przyszłości z własnym biznesem

• Wizyty studyjne w SIT dla uczniów szkół średnich i studentów studiów wyższych

• Targi pracy: partnerstwo, współorganizacja. Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością na

Akademii Pomorskiej w Słupsku; Środkowopomorskie Targi Pracy w Koszalinie (najbliższa edycja

w Kołobrzegu, Szczecinku, Słupsku i Koszalinie), „Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych”, -

promocja dostępnych ofert pracy przedsiębiorców SSSE / SIT



Monitoring potrzeb przedsiębiorców SSSE i SIT 

Informacje uzyskiwanie od przedsiębiorców są wykorzystywane m.in. w opracowaniach prasowych,

przekazywane do organów prowadzących szkoły, aby miały świadomość w jakich branżach i zawodach

przedsiębiorcy poszukują pracowników. Przedsiębiorcy dostarczają także informacji nt.

zapotrzebowania na poszczególne umiejętności a także wykazują na jakie zagadnienia powinno

zwrócić się uwagę w trakcie kształcenia uczniów, a przyszłych pracowników.

W ramach monitoringu zrealizowanego w miesiącu marcu 2019 r. zebrano odpowiedzi na

następujące pytania:

1. W jakich zawodach powinno się kształcić młodzież?

automatyk, elektromechanik, elektromonter, elektryk, frezer, inżynier produkcji, konstruktor, konstruktor maszyn,

konstruktor przyrządów, lakiernik, mechanik, monter klimatyzacji, operator maszyn, operator obrabiarek

sterowanych numerycznie, programista, programista aplikacji internetowych (front end, back end), spawacz, ślusarz

narzędziowy, ślusarz-spawacz, ślusarz, technik mechanik, technolog, zbrojarz



Monitoring potrzeb przedsiębiorców SSSE i SIT 

• analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych,

analiza problemu

• chęć i otwartość na uczenie się nowych rzeczy,

elastyczność

• kontroling kosztów produkcji

• kreatywne myślenie

• negocjacje handlowe

• uprawnienia elektryczne, spawacza TIG

• obsługa różnych maszyn sterowanych numerycznie

• odpowiedzialność, systematyczność

• operator ładowarek, suwnic, operator urządzeń

spawalniczych PN-EN ISO 14732: 2014-01 metoda 135;

operator wózka widłowego; operator żurawi

• praktyczne korzystanie z systemów kontroli wersji

(Git)

• programowanie aplikacji mobilnych (React Native),

back end (PHP: Symfony Magento), front end

(JavaScript: React, Vue.js, HTML, CSS)

• programowanie obrabiarek CNC

• rozumienie procesu wytwórczego

• tworzenie i rozumienie mapy procesu

• umiejętność autoprezentacji, koncentracji na zadaniu

/ celu, pracy w zespole i skutecznym w komunikowaniu

się

• obowiązek samokształcenia

• znajomość oprogramowania CAD/CAM, Inventor

• znajomość rysunku technicznego

• znajomość zagadnień z robotyzacji

2. Jakie kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie powinni posiadać absolwenci szkół oraz

nowo zatrudnieni pracownicy?



Wnioski



Współpraca biznes-edukacja – spostrzeżenia / bariery

• Przedsiębiorcy są otwarci na współpracę, ale mają problemy kadrowe, a oddelegowanie
pracownika do opieki nad uczniami często rodzi problemy – konieczność stworzenia specjalnego
stanowiska.

• Uczeń musi uczyć się w środowisku pracy, na maszynach u przedsiębiorcy, ale trudno jest
zatrzymać drogą, wydajną maszynę żeby uczyć ucznia, maszyna musi cały czas pracować i zarabiać
- konieczność organizacji specjalnych stanowisk u przedsiębiorcy

• Szkoły nadal tworzą kierunki na nabór, a nie takie, które dają potrzebnych rynkowi fachowców –
konieczność szerszej konsultacji i trzymania skuteczniejszego nadzoru nad polityką kierunków
kształcenia

• Uczniowie nie chcą uczyć się na „niemodnych” kierunkach, które były do tej pory wiązane z
„zawodówkami” co rodzi problemy w budowaniu klas.

• Zarówno Specjalne Strefy Ekonomiczne jak i Instytucje Otoczenia Biznesu ograniczone są przez
brak możliwości udzielania pomocy publicznej szkołom i uczniom w przypadku realizacji
projektów unijnych i udostępnianiu urządzeń zakupionych w ramach tych projektów – jest to
niezgodne z umowami zawartymi z Instytucjami Zarządzającymi. Większość projektów IOB
kierowanych jest do przedsiębiorców i zgodnie z wytycznymi nie jest ich celem wspieranie szkół i
uczniów. Rodzi to często problemy z możliwością wykorzystywania zasobów projektowych przez
innych odbiorców niż przedsiębiorcy (np. szkoły).



Współpraca biznes-edukacja – spostrzeżenia / bariery

• Wymagane wypracowanie atrakcyjnych mechanizmów wsparcia finansowego dla pracodawców
• skomplikowana i długa procedura wprowadzenia nowego zawodu szkolnego – potrzebne szybkie

dostosowanie programu nauczania do potrzeb gospodarki / rynku
• brak wykfalifikowanej kadry nauczycieli do kształcenia w nowoczesnych technologiach
• brak narzędzi i środków finansowych dedykowanych dla zarządzających SSE na realizację działań

ukierunkowanych na wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego. Problemem jest to, że oczekuje
się od Zarządzających SSE zintensyfikowania działań w zakresie szkolnictwa zawodowego, a nie
przewidziano na ten cel żadnego finansowania zewnętrznego. Każde dodatkowe działania wiążą
się z kosztami dla SSE (oddelegowanie obecnego lub zatrudnienie nowego pracownika, organizacja
spotkań z przedsiębiorcami, szkołami, koordynowanie prac i założonych celów)

• Szansa w nowej perspektywie finansowania z UE oraz w Strategiach Rozwoju Województw na
kolejne lata – aby przewidzieć i zaplanować odpowiednie kierunki interwencji i wsparcie.



Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną 

oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym

Dziękuję za uwagę

www.parr.slupsk.pl  facebook.com/PARRSlupsk

www.sse.slupsk.pl   facebook.com/SlupskSEZ

www.sit.slupsk.pl    facebook.com/SIT.Slupsk


