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Air Liquide zainwestuje w Głogowie
40 milionów euro

Najnowsza inwestycja francuskiej spółki będzie polegała na budowie nowoczesnej jednostki rozdziału powietrza. W czwartek 3 grudnia Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE) Krzysztof Sadowski uroczyście wręczył Prezesowi Zarządu Air Liquide Xavierowi Pontone, „Decyzję o wsparciu”. // czytaj dalej
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Air Liquide dostarczy tlen i azot do Huty Miedzi Głogów

W uroczystym wręczeniu decyzji Prezesowi Zarządu Air Liquidewziął udział Prezes LSSE Krzysztof Sadowski,
Wiceprezes LSSE Przemysław Bożek oraz Dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców Wiesław Sowiński

- 6 lipca tego roku wydaliśmy decyzję o
wsparciu dla spółki Air Liquid. Inwestycja jest bardzo ważna z punktu widzenia
największego pracodawcy w regionie
czyli KGHM Polska Miedź S.A. To dla
nas zaszczyt, że jako Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna przyczyniliśmy się
od rozwoju kolejnej spółki w regionie.
Tym bardziej, że cały proces wydania
decyzji o wsparciu, dzięki wspólnym wysiłkom Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Air Liquide, przebiegł
bardzo sprawnie – podkreśla Prezes
LSSE S.A. Krzysztof Sadowski.
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Air Liquide i KGHM Polska
Miedź, jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie, podpisały w tym roku nowy długoterminowy
kontrakt na dostawy tlenu i azotu do
zakładu w Głogowie.
Air Liquide zainwestuje około
40 milionów euro w budowę nowoczesnej jednostki rozdziału powietrza
(ASU), która zapewni wysoki poziom
niezawodności i wydajności energetycznej. Ponadto, dzięki zwiększonej
produkcji ciekłego argonu, Air Liquide
będzie wspierać rozwój rynku klientów

przemysłowych w Polsce.
- Z przyjemnością zacieśniamy
współpracę z naszym klientem KGHM.
Dzięki temu nowemu projektowi Air
Liquide umocni swoją obecność na dynamicznym rynku w Polsce. Inwestycja
jest zgodna z naszą strategią rozwoju,
opartą na wzroście działalności w dużych zakładach przemysłowych, oraz na
sile naszego zintegrowanego modelu
działalności, który umożliwia nam również jej rozwój w obszarze Industrial
Merchant - powiedział François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego Grupy
Air Liquide.
Nowa inwestycja przyczyni się
do zwiększenia mocy produkcyjnych
zakładu w Głogowie o ponad 1 200 ton
tlenu na dzień, co spowoduje, że całkowita zdolność produkcyjna Air Liquide
w tej lokalizacji zbliży się do 2 800 ton
tlenu dziennie.
Wraz z możliwościami produkcyjnymi ciekłego argonu, które Air
Liquide już dziś posiada w tym zakładzie, nowa jednostka produkcyjna
wzmocni pozycję Air Liquide w Polsce,
zwiększy jej konkurencyjność i wesprze
dynamikę wzrostu działalności Grupy w
zakresie odbiorców dużych ilości gazów oraz klientów przemysłowych w
regionie.
Jednostka rozdziału powietrza
zostanie zaprojektowana i wybudowana
przez Air Liquide Engineering & Construction. Będzie oparta na najnowszych technologiach Grupy, oferujących
najwyższy poziom wydajności energetycznej oraz niezawodności.
Zgodnie z celami klimatycznymi Air Liquide oraz celami KGHM w
zakresie zrównoważonego rozwoju obie
strony będą nadal badać możliwości
zmniejszenia śladu węglowego zakładu.
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Gmina Malczyce przystąpiła do
Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego
Deklarację partnerską podpisali w czwartek 19 listopada Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski,
Prezes LSSE S.A. Krzysztof Sadowski oraz Wiceprezes LSSE S.A. Przemysław Bożek.
Przypomnijmy. Dolnośląski Klaster Edukacyjny działa w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. od 2015 r. Łączy potencjał gospodarczy
i naukowy, tworząc fundament do współpracy dla
szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. Zrzesza ponad 100 partnerów.
Dolnośląski Klaster Edukacyjny to nie tylko
alternatywa w tworzeniu perspektyw dla rozwoju
szkolnictwa branżowego i technicznego, ale współdziałanie, dzięki któremu jest możliwe wykształcenie dobrze wyspecjalizowanej i wyszkolonej kadry, mającej
w przyszłości realny wpływ na rozwój gospodarki naszego regionu.

Drugi etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozstrzygnięty

Ponad 700 mln zł dla województwa dolnośląskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 319 057
715,98 zł w II turze RFIL w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.
Rewitalizacja drugiego etapu Winnej Góry w Trzebnicy z budową wieży widokowej, budowa kanalizacji w gminie Paszowice lub przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Podgórzynie. To tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem programu jest danie impulsu do
dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa dolnośląskiego trafi z budżetu państwa w sumie ponad 700 mln zł. A to nie koniec,
bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.
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Spotkanie robocze Zarządu LSSE S.A. w Gminie Malczyce
Na początku grudnia w Urzędzie
Gminy Malczyce odbyło się spotkanie robocze zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. W
spotkaniu z wójtem gminy Malczyce
Piotrem Frankowskim udział wzięli:
prezes LSSE S.A. Krzysztof Sadowski, wiceprezes LSSE S.A. Przemysław Bożek oraz pracownicy merytoryczni. Tematem spotkania były szerokie konsultacje dotyczące rozwoju
przedsiębiorczości na terenie gminy
Malczyce, oraz udziału LSSE w tworzonej przez pracowników urzędu
gminy strefy aktywności gospodarczej.
W spotkaniu brał udział również planista pan Paweł Pach wykonujący obecnie projekt zmian w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP),
uwzględniających powstanie na terenie
gminy Malczyce strefy aktywności
gospodarczej o wielkości ok 80 ha.
- Bardzo dziękuję zarządowi
LSSE oraz pracownikom którzy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświad-

czeniem w organizacji strefy aktywności gospodarczej w naszej gminie. Uwagi, które wnieśli w dyskusji nad aspektami merytorycznymi tworzonego dokumentu planistycznego są bardzo ważnym elementem optymalizującym proces tworzenia dobrej infrastruktury
wspierającej w przyszłości rozwój
przedsiębiorczości. Jeszcze raz chciałbym wyrazić swoją wdzięczność zarzą-

dowi LSSE. W czasie tego spotkania
dała odczuć się bardzo duża chęć pomocy ze strony panów prezesów w tworzeniu naszej lokalnej strategii przedsiębiorczości – komentuje wójt gminy
Malczyce Piotr Frankowski.
Źródło: www.malczyce.wroc.pl

Apel o wsparcie Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zwraca się do przedsiębiorstw działających na jej terenie o udzielenie
wsparcia partnerowi Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Zespołowi Szkół nr 1 w Lubinie i symboliczną sprzedaż lub bezpłatne przekazywanie sprzętu komputerowego (w tym komputerów, laptopów, a także kamer, mikrofonów, monitorów itp.), który został przeznaczony do wymiany lub likwidacji w Państwa firmie, a w dalszym ciągu
pozostaje sprawny.
W czasie, gdy polskie szkolnictwo mierzy się z wyzwaniami obowiązkowego nauczania zdalnego i ogromnymi
potrzebami w zakresie zapewnienia wyposażenia komputerowego na cele dydaktyczne, zachęcamy Państwa do aktywnego
podjęcia działań wspierających i przekazywanie ww. placówce niezbędnych narzędzi ułatwiających procesy kształcenia.
Udzielona pomoc ułatwi komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami, umożliwiając tym samym dalszą nieprzerwaną
i efektywną naukę.
Powierzony do użytkowania sprzęt komputerowy zaspokoi najpilniejsze potrzeby szkoły, wpłynie na poprawę
jakości nauczania, a także co szczególnie ważne zdynamizuje rozwój intelektualny uczniów.
Za udzielone wsparcie w imieniu Dyrekcji szkoły, dziękujemy.
Osobą kontaktową w powyższej sprawie jest Pan Dariusz Tomaszewski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1w Lubinie, tel. 885 750 232.
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Rusza projektowanie obwodnicy Legnicy

Wrocławski Oddział GDDKiA podpisał
umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z
elementami koncepcji programowej
wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz programem funkcjonalnoużytkowym dla obwodnicy Legnicy w
ciągu DK94. Inwestycja, o długości ok.
3,9 km powstanie w ramach rządowego
Programu budowy 100 obwodnic na
lata 2020-2030. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości ponad 1,4 mln zł została podpisana z
firmą IVIA z Katowic. Termin zakończenia opracowywania dokumentacji
przypada na II kwartał 2024 r.
Obwodnica Legnicy w ciągu
DK94 zostanie zrealizowana jako wspólne
zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na
podstawie porozumienia zawartego 11
lutego 2020 r. Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta na prawach powiatu, jak i gminy Legnickie Pole. Dlatego inwestycja musi być realizowana jednocześnie przez gminę Legnica i
Str. 5

GDDKiA.
Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe
funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. Zgodnie z porozumieniem prace projektowe dla odcinka o długości
około 2,8 km, zlokalizowanego poza
granicami miasta Legnicy, tj. od ul.
Gniewomierskiej do ul. Sikorskiego,
sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek
w granicach administracyjnych miasta
Legnicy - gmina Legnica. W ramach
inwestycji planowana jest przebudowa
odcinka ul. Gniewomierskiej, budowa
brakującego odcinka obwodnicy Legnicy (od ul. Gniewomierskiej do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Koskowicką
wraz z budową wiaduktu nad torami
kolejowymi), przebudowa ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Koskowicką
do skrzyżowania z ul. Wrocławską.
Budowa obwodnicy Legnicy
pozwoli na utworzenie spójnego układu
komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i
DK94 o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum

Legnicy. Stworzenie komfortowego i
szybkiego połączenia drogowego pomiędzy A4, S3 i DK94 wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu
oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z uwagi na złe warunki
przejazdu drogą krajową nr 94 przez
Legnicę, w tym przez zabytkowe centrum miasta, budowa brakującego fragmentu obwodnicy (poza obszarem miasta na prawach powiatu) umożliwi właściwe skomunikowanie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów
oraz pozwoli na wyeliminowanie ruchu
tranzytowego z centrum miasta. Tym
samym zdecydowanie wpłynie to na
poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców.
Inwestycja planowana jest do
realizacji w formule „Projektuj i buduj”
w latach 2025-2029.
Żródło: GDDKiA Wrocław
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Prezydent RP podpisał ustawy – estoński CIT i uszczelniającą

Rozwiązania z ustawy uszczelniającej
mają na celu zapewnienie możliwie najlepszych warunków do prowadzenia
biznesu w Polsce oraz wsparcie bezpieczeństwa i rozwoju firm. Estoński CIT
to silne wzmocnienie płynności firm,
zachęta do inwestowania oraz uproszczenie które gwarantuje firmom maksymalne bezpieczeństwo rozliczeń.
Nowe przepisy wprowadzają
również zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz znaczne poszerzenie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia PIT. Więcej firm
skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT oraz
z ryczałtu od przychodów ewidencjono-

wanych. Dzięki proponowanym obniżkom, obciążenie podatkowe najmniejszych firm zmniejszy się w przyszłym
roku o ponad 7 mld zł.
Głównym założeniem ustawy
o Estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty
zysków z przedsiębiorstwa. Małe i
średnie firmy będą mogły wybrać, czy
chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na
dotychczasowych zasadach. Zgodnie z
ustawą, z opodatkowania Estońskim
CIT będzie mogła skorzystać spółka
kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby

fizyczne. Próg poniżej którego firma
będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów rocznie.
Ministerstwo Finansów szacuje, że
dzięki Estońskiemu CIT na kontach
firm pozostanie w przyszłym roku ok
5,6 mld zł. Według Polskiego Instytutu
Ekonomicznego, nowe rozwiązanie
oszczędzi firmom aż 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie na obsługę
rozliczenia CIT. Skutkiem jego wdrożenia będzie powstanie nawet 120 tys.
nowych miejsc pracy.
Ustawa przewiduje szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, m. in. rewolucyjne zmiany w
ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt będzie dostępny niemal dla każdej działalności i zawodu a
limit przychodów zostaje radykalnie
podniesiony, z 250 tys. euro do 2 mln
euro. Uproszczone ryczałtowe rozliczenie podatku będzie w Polsce najszerzej
dostępnym w skali Unii Europejskiej.

Już wkrótce ruszy nabór na operatora Strefy Pomysłodawcy
Pobudzanie potencjału innowacyjnego
polskiego
społeczeństwa
poprzez
wsparcie indywidualnych wynalazców, osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań w
praktyce gospodarczej oraz pasjonatów nauki i nowych technologii – to
główny cel nowego konkursu MRPiT.
4 stycznia 2021 r. ruszy nabór na operatora, który zrealizuje pilotaż Programu Strefa Pomysłodawcy.
Strefę Pomysłodawcy to łatwo
dostępna i otwarta na potrzeby innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, badaczy, pasjonatów nauki i
nowych technologii przestrzeń do pracy
nad innowacyjnymi rozwiązaniami, eksperymentowania, doświadczania, testowania, swobodnej wymiany wiedzy,
Str. 6

inspiracji i sieciowania innowatorów,
ekspertów tematycznych oraz każdego
zainteresowanego rozwojem nowoczesnych technologii. W jednym miejscu
pomysłodawcy będą mogli zweryfikować potencjał komercjalizacyjny, technologiczny i biznesowy swoich pomy-

słów, przy swobodnym dostępie do
infrastruktury technologicznej i niezbędnej aparatury (stacjonarnych i /
lub mobilnych laboratoriów oraz prototypowni). Sieć doświadczonych
ekspertów z różnych dziedzin będzie
oferowała specjalistyczne, „szyte na
miarę” doradztwo.
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Plan dla Pracy i Rozwoju: osłona przedsiębiorców i
pracowników w dobie pandemii i przygotowanie
gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju

Bezpośrednia pomoc – dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19; nowy kierunek – czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się
do wymagań rynku dla przedsiębiorców
i pracowników w trudnej sytuacji; impuls rozwojowy – eliminacja zbędnej
biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje
prawne – to główne założenia Planu dla
Pracy i Rozwoju, przygotowanego przez
MRPiT.

– Naszym celem jest osłona
polskich przedsiębiorców i pracowników w dobie pandemii i przygotowanie
naszej gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju, gdy ona minie – podkreśla
Jarosław Gowin, wicepremier i szef
resortu.
Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera cały szereg konkretnych propozycji ujętych w trzech kluczowych obszarach. Każdy z trzech obszarów pla-

nu odpowiada innym potrzebom.
Część z tych rozwiązań jest już wdrożona, a część znajduje się na różnych
etapach prac legislacyjnych czy przygotowawczych. Szczegóły dotyczące
planu dostępne są na stronie internetowej: www.LiczaSieKonkrety.gov.pl.

Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu
Rozwoju, a także Tarcza Antykryzysowa
są realnym wsparciem dla polskich przedsiębiorców. Od początku epidemii COVID
-19 do polskich firm trafiło już ponad 154
mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Uratowano 6 mln miejsc pracy. Nie ma rezygnacji z dalszego niesienia tej pomocy.
Rząd uruchamia Tarczę Finansową PFR
2.0. Kolejny etap to 35 mld zł na wsparcie
dla mikro, małych i średnich oraz dużych
firm. Środki trafią do niemal 40 branż
dotkniętych kryzysem.
Str. 7
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Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas

Koronawirus to trudny przeciwnik.
Walka z nim musi być przemyślana.
Ostatnie obostrzenia doprowadziły do
wyhamowania epidemii. Jednak nie na
tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje.
Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, Ministerstwo Zdrowia

przedstawiło kompleksowy plan i jasne
założenia
na
nadchodzące
100
dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości
– zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o
otwarciu sklepów i usług w galeriach
handlowych – będą musiały one dzia-

łać w zaostrzonym reżimie sanitarnym.
Ferie zimowe odbędą się w całym kraju
w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj,
że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich
zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada
się na liczbę zachorowań.

Przeciętne zatrudnienie, przeciętne wynagrodzenie komentarz do danych GUS

Przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw w październiku br.
wyniosło 6318,3 tys., co oznacza, że nieznacznie - o 0,1% - wzrosło wobec
września, (we wrześniu wzrosło wobec
Str. 8

sierpnia o 0,3%) i spadło o 1,0% w
stosunku do sytuacji w październiku
2019 r. Wzrost przeciętnego zatrudnienia obserwujemy od czerwca 2020
r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w październiku 2020 r. wyniosło 5458,88 zł i było wyższe o 1,6%
wobec wynagrodzeń z września (ze
względu na wypłatę premii, nagród
kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych)
oraz o 4,7% większe niż w październiku 2019 r.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło od 4136,26
zł w województwie warmińskomazurskim do 5942,59 zł w województwie mazowieckim.
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Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli
później przekazać do urzędu pobrane
od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek. Poprawi to płynność finansową przedsiębiorców, w kieszeniach
których zostanie 278 mln zł.
Stosowne rozporządzenie podpisał minister finansów, funduszy i polityki
regionalnej Tadeusz Kościński
Które branże skorzystają? Rozporządzenie

obejmuje branże: gastronomiczną,
rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne,
sprzedaży
detalicznej.
„Pozostawienie podatku do dyspozycji
przedsiębiorcy powinno złagodzić niekorzystną sytuację związaną z obowiązującymi ograniczeniami dla tych
branż i przyczynić się do poprawy
płynności finansowej firm” – uzasadnił
swoją decyzję minister Tadeusz Kościński. Co się zmieni?

Przesunięcie terminu przekazania obejmie podatek pobrany przez płatnika za
październik, listopad i grudzień 2020 r.,
przy czym wpłata podatku pobranego
za: za październik zostanie przedłużona
do 20 maja 2021 r. za listopad zostanie
przedłużona do 20 czerwca 2021 r.
za grudzień zostanie przedłużona do 20
lipca 2021 r.

Projekt Aktywne Mamy

W imieniu Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przedstawiamy Państwu projekt Aktywne Mamy,
którego celem jest aktywizacja kobiet wracających do
pracy po urlopie wychowawczym.
W ramach projektu mamy kończące urlopy wychowawcze mogą liczyć na: finansowanie miesięcznej
pensji niani (nawet do 6 miesięcy po 1777,25 zł miesięcznie netto), kompleksowe doradztwo mające na celu rozwój
zawodowy, wsparcie szkoleniowe podnoszące kompetenStr. 9

cje w miejscu pracy.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny
zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.
Wartość całego wsparcia to łącznie nawet 16 tys. zł.
Jest to jednocześnie doskonała okazja do podniesienia
kwalifikacji pracowników, jak też istotna pomoc w sytuacji dla młodych mam, które mają problemy z finansowaniem opieki nad dzieckiem.
Nianią w ramach projektu mogą zostać m.in.
dziadkowie dziecka, zatem jest to również dobry pomysł na dodatkowe wsparcie już istniejącej opieki.

AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER

GRUDZIEŃ 2020

Wytyczne dla branż i obywateli od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy i usługi w galeriach i parkach handlowych otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym, hotele dostępne tylko dla gości
podróżujących służbowo, a spotkania
świąteczne w kameralnym gronie - to najważniejsze zmiany i wytyczne, jakie od 28
listopada do 27 grudnia br. obowiązują na
terenie całego kraju. Rozporządzenie w

tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki.
Od 28 listopada 2020 r.
rozpoczynamy tzw. etap odpowiedzialności. Najważniejszym celem
nadal pozostaje jednak ochrona
zdrowia i bezpieczeństwo obywateli
oraz utrzymanie odpowiedniego

reżimu sanitarnego. Dlatego nie możemy zapominać o przestrzeganiu i
stosowaniu się do zasady DDM+W
(Dystans Społeczny, Dezynfekcja,
Maseczki oraz Wietrzenie Pomieszczeń). Zachęcamy także do korzystania z aplikacji STOP COVID ProteGO Safe.

ZaFunduj sobie pod choinkę sukces!

Nadszedł czas przygotowań do świąt.
Czego możemy sobie życzyć przy wigilijnym stole? Zdrowia, spokoju, normalności, która pozwoli na bliskość. Ale
też szans na rozwój, który pandemia
spowolniła. Fundusze Europejskie mogą pomóc spełnić część tych życzeń.
Za kilka tygodni pożegnamy ten
Str. 10

rok, ale nie kończą się możliwości pozyskania środków europejskich na inwestycje (także związane z ochroną
zdrowia) i rozwój. Zakończ ten rok
aktywnie i znajdź propozycję, która
pozwoli poczuć smak sukcesu.
W grudniu trwa łącznie 57
naborów z programów krajowych, re-

gionalnych i Europejskiej Współpracy
Terytorialnej. Wiele z konkursów kierowanych jest do przedsiębiorców, a także
jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych.
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Brexit: nowy poradnik dla przedsiębiorców

„Zasady współpracy z Wielką Brytanią
od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla
przedsiębiorców” to publikacja resortu
rozwoju, pracy i technologii, która pomoże polskim przedsiębiorcom przygotować swoje firmy do nowych realiów
prowadzenia biznesu z Wielką Brytanią. Kompendium wiedzy powstało w
związku ze zbliżającym się końcem
okresu przejściowego w stosunkach UE
z Wielką Brytanią. Przedsiębiorcy znajdą tam porady, przykłady zmian oraz
studia przypadków z różnych branż.
31 grudnia 2020 r. upłynie okres
przejściowy, w którym Wielka Brytania,
pomimo formalnego wyjścia z UE 1 lutego 2020 r., nadal traktowana była jako
państwo członkowskie z zachowaniem
praw i obowiązków państwa członkowskiego. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021

roku Wielka Brytania znajdzie się poza
jednolitym rynkiem i unią celną UE
bez względu na to czy obecne negocjacje dotyczące przyszłych relacji zakończą się sukcesem czy nie. Od tego też
dnia Wielka Brytania przestanie być
związana unijnym prawem. Zmieni to
otoczenie prawne relacji biznesowych
polskich firm z brytyjskich rynkiem.
Poradnik dla przedsiębiorców
ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom w przygotowaniach do nowej sytuacji i ułatwić zidentyfikowanie
utrudnień i ryzyk, z którymi biznes
będzie musiał się zmierzyć od 2021
roku w handlu z Wielką Brytanią. Każda firma, niezależnie od wielkości,
która prowadzi wymianę handlową z
Wielką Brytanią będzie podlegać no-

wym procedurom celnym i nowym wymogom regulacyjnym i administracyjnym.
Dlatego
nowa
publikacja
MRPiT została skonstruowana w formule wariantowej – tam gdzie to możliwe, omawiane zagadnienia jak np. podatki, cła, usługi cyfrowe zostały opisane w alternatywnych scenariuszach:
umowy, jej braku lub skutków niezależnych od umowy lub jej braku. Poradnik
zawiera aktywne linki do stron, na których znaleźć można dalsze informacje,
dlatego stanowi także mapę do poszukiwania bardziej szczegółowych i stale
aktualizowanych informacji.
Poradnik jest dostępny na stronie brexit.gov.pl

Konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych
W wyniku konsultacji podatkowych podjęto decyzje o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych. W tym zakresie stosować należy wytyczne sformułowane w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r.
Konsultacje podatkowe dotyczące ewentualnych zmian w zakresie uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone były efektem dialogu z biznesem i wyjściem naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe.
W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne, które pozwolą podatnikom na niewykazywanie odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych
uznanych za faktury uproszczone do 30 czerwca 2021r.
Str. 11
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Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz – trwa kampania społeczna
„Mie(dź) rodzinę”
Około 300 porzuconych i osieroconych
dzieci
w powiatach głogowskim, lubińskim,
polkowickim, legnickim i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjonalnej. Prawie 40
z nich to maluchy poniżej 7 roku życia i to właśnie im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców
zastępczych. Pomóc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, której celem oprócz
znalezienia kandydatów, jest zmiana wizerunku
rodzicielstwa
zastępczego
na
terenie
LGOM. Obecnie cztery małżeństwa kandydują
na rodziców zastępczych.
Bohaterami kampanii są Państwo Stefańscy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się dziewięciorgiem dzieci, a także inne rodziny zastępcze
z Zagłębia Miedziowego.
W ramach kampanii powstała również
strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć praktyczne informacje na temat.
pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy
formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandydatów. ”Celem kampanii „Mie(dź) rodzinę” jest
zatem wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. poprzez zmianę świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na temat celów, wyzwań oraz codzienności rodzin zastępczych w Polsce. Partnerem głównym, finansującym kampanię
społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM,
a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group

Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Rodzina Challenge — Pomóż nam znaleźć Rodziców Zastępczych
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przyłączyła się do akcji zorganizowanej przez KGHM pod nazwą
#RodzinaChallenge, której celem jest znalezienie rodziców zastępczych dla 40 maluszków z Zagłębia Miedziowego.
W ramach kampanii „Mie(dź) rodzinę” , której
partnerem wspierającym jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., powstał spot mający zachęcić potencjalnych kandydatów do
tego aby rodzicem zastępczym. Można go obejrzeć tutaj: LSSE S.A. Rodzina Challenge
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Zapraszamy na szkolenia
Zaproszenie na szkolenia

Szczegółowe informacje o prowadzonych kursach, seminariach i konferencjach - ich rodzajach, poziomach i zróżnicowaniu
można znaleźć na stronie https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa.
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Usługi branżowe firm działających w ramach LSSE S.A.
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Powierzchnie do wynajęcia
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada obecnie dwa budynki
zapewniające atrakcyjne powierzchnie
biurowe do wynajęcia.
Budynek LETIA BUSINESS CENTER to nowoczesnej klasy biurowiec
o łącznej powierzchni ponad 8 000 m2,
który oferuje m.in. biura do wynajęcia.
Kompleks ten tworzy otoczenie idealne
do pracy, stając się jednocześnie wygodną i prestiżową siedzibą. Został
on za projektowany w sposób bardzo
efektywny, a praktyczne i zaawansowane

Str. 28

technologiczne, gwarantują
najwyższy
komfort pracy. Zarówno
mali,
jak
i więksi najemcy mogą znaleźć idealną przestrzeń do wynajęcia. Zastosowanie konwencji open space, stwarza szerokie możliwości aranżacji i elastyczne podejście do najemców potrzebujących zarówno biur otwartych jak i podzielonych na pokoje. Kompleks jest wspaniałym i prestiżowym miejscem.
Dodatkowym atutem jest dostęp do sal konferencyjnych, przeszklonej
powierzchni wystawienniczej oraz restauracji i pokoi gościnnych. Dostęp
do budynku jest całodobowy. Jest on przyjazny osobom niepełnosprawnym. Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/budynek-biurowy-letia/
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Budynek biurowy ZŁOTORYJSKA Ośmiopiętrowy
budynek biurowy o całkowitej powierzchni ponad
2 000 m2. Obiekt jest po częściowej modernizacji, posiada reprezentacyjną portiernię oraz nową windę. Biurowiec znajduje się przy obwodnicy Legnicy w odległości
2 km od autostrady A4. Przy obiekcie mieści się przystanek komunikacji miejskiej, zapewniający szybki dojazd
do centrum miasta jak również są usytuowane w bliskiej
odległości: kiosk oraz stołówka oferująca ciepłe posiłki.

GRUDZIEŃ 2020

Do biurowca przylega zamknięty parking na 55 pojazdów. Dostęp do budynku jest całodobowy. Cena za najem wynosi 29 zł za 1 m2 powierzchni netto miesięcznie
i zawiera wszystkie media. Po stronie najemcy pozostaje
umowa z operatorem telekomunikacyjnym oraz oraz
utrzymanie czystości w wynajmowanym lokalu. Zabezpieczenie umowy – kwota gwarancyjna dwukrotny
czynsz brutto. Więcej informacji na stronie: https://
lsse.eu/budynek-biurowy-zlotoryjska/.

Tereny Inwestycyjne
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia
1997 obejmuje 18 podstref położonych w środkowej
części województwa dolnośląskiego. Zajmują one powierzchnię 1 361 ha. Lokowaniu inwestycji na terenie
województwa sprzyja dogodne położenie na styku graniStr. 30

cy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się
dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi.
Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/strefainwestora/ - tereny inwestycyjne.
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Podstrefa Chojnów
3.1106 ha
Podstrefa—Miłkowice
— 18,8917 ha

Podstrefa Środa Śląska —

2,0518 ha

NEWSLETTER

FORUM

OFERTA EDUKACYJNA DKE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Str. 35

GRUDZIEŃ 2020

NEWSLETTER

FORUM

OFERTA EDUKACYJNA DKE

GRUDZIEŃ 2020

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny zapraszamy do zapoznania się z
ofertą edukacyjną Uczelni Jana Wyżykowskiego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ujw.pl/
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Skontaktuj się z nami:
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14
59-220 Legnica
tel.: +48 76 727 74 70
komunikacja@lsse.eu
www.lsse.eu

LISTOPAD 2020

