KWIECIEŃ 2021

AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER
LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
www.lsse.eu

AKTUALNOŚCI | NADCHODZĄCE WYDARZENIA | OFERTY | NASI PARTNERZY | EDUKACJA

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

KWIECIEŃ 2021

Sprzęt ratujący życie w Letia Business Center
W budynku Letia Business Center przy ulicy Rycerskiej w środę 7 kwietnia został zamontowany nowoczesny defibrylator automatyczny AED LIFEPAK CR-2. Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zdecydował się na zakup urządzenia, żeby zapewnić w przestrzeni publicznej dostęp do technologii ratującej życie.

Defibrylator ma kluczowe znaczenie przy
nagłym zatrzymaniu krążenia. W takich
wypadkach najważniejsze jest natychmiastowe podjęcie akcji ratunkowej. Bez
niego szanse przeżycia maleją z każdą
minutą.
Najnowszy defibrylator AED LIFEPAK
CR-2 posiada unikalne rozwiązania, jak
np. wykonywanie analizy rytmu serca
podczas uciskania klatki piersiowej oraz
możliwość przesyłania poprzez sieć Wi-Fi
lub telefonię komórkową informacji
o stanie urządzenia, jego lokalizacji oraz
o fakcie użycia.

Zespół ratowniczy natychmiast zostanie
poinformowany o dokładnej lokalizacji
urządzenia i jeszcze przed przybyciem
na miejsce zdarzenia ratownik uzyska
wiedzę o stanie pacjenta.
Zarząd LSSE S.A. ma nadzieję, że defibrylator nigdy nie zostanie użyty, ale
jeśli już do tego dojdzie, to uratuje czyjeś zdrowie, a nawet życie.
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Uroczyste wręczenie nagród w konkursie
„Najlepsza praca dyplomowa”

17 marca, podczas spotkania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zostały wręczone nagrody laureatom konkursu “Najlepsza Praca Dyplomowa” oraz ich promotorom.
Konkurs był zorganizowany wspólnie przez Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. W uroczystości udział wzięli Rektor uczelni dr Pani Katarzyna Rusak, Wiceprezes
Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A Pan Przemysław Bożek, Dyrektor Instytutu Politechnicznego Pan Paweł Modzel, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji LSSE S.A Pani Bernadetta Brożyna, a także nagrodzeni
absolwenci oraz promotorzy nagrodzonych prac.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej.

Str. 3

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

KWIECIEŃ 2021

Przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.
Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów
Choć od kilku dni odnotowujemy
mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja
w szpitalach wciąż jest bardzo trudna.
Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy
respiratorów. Dlatego przedłużamy
obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.
Blisko 34,7 tysięcy (78%) zajętych łóżek
covidowych, ponad 3300 (ok. 79%) wykorzystywanych respiratorów. Dla porów- przez kolejny tydzień.
nania, dwa tygodnie temu mieliśmy po- Sytuacja epidemiczna nadal trudna
nad 27 tys. zajętych łóżek i ponad 2600 Ostatnie trzy dni przyniosły spadek zakarespiratorów. Odnotowywany w ostat- żeń. Jednak poprzedni tydzień, ale też
nich dniach spadek zakażeń niestety nie weekend były bardzo trudne. 1 kwietnia
znajduje odzwierciedlenia w szpitalach, mieliśmy ponad 35 tys. nowych przypaddo których trafiają chorzy zakażeni ków zakażeń. Dlatego chcemy bardzo
w poprzednich tygodniach. Mamy wciąż ostrożnie podejmować dalsze kroki, tym
bardzo trudną sytuację. Musimy zadbać bardziej, że za nami okres świąteczny,
o zdrowie Polaków, ale też pamiętać kiedy część z nas z pewnością widziała
o wydolności służby zdrowia. Dlatego się z rodzinami.
utrzymujemy obowiązujące obostrzenia Zdecydowaliśmy o utrzymaniu obowią-

zujących obostrzeń, ale bacznie przyglądamy się napływającym każdego dnia
informacjom o liczbie zakażonych, liczbie zgonów, zajętych łóżek i wykorzystanych respiratorów. Od tych danych uzależniamy dalsze decyzje. Rozumiemy
zmęczenie obostrzeniami, ale pamiętajmy, że na szali leży ludzkie życie. Ono
jest najważniejsze.
Przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 18 kwietnia.
Więcej informacji na stronie: MZ

Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu
Odbudowy
Reformy w zakresie cyfrowej oraz
zielonej gospodarki, instalacje OZE
realizowane przez społeczności energetyczne, a także zmiany rynku pracy
– to kluczowe kwestie, które były
poruszane z inicjatywy wicepremiera,
ministra rozwoju, pracy i technologii
Jarosława Gowina podczas konsultacji
społecznych elementów Krajowego
Planu Odbudowy. W konsultacjach
wybranych projektów Krajowego Planu Odbudowy brali udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Powstanie
KPO jest warunkiem wykorzystania
przez nasz kraj środków z europejskiego Funduszu Odbudowy, którego
budżet wynosi 750 mld euro, a Polska
Str. 4

jest jednym z największych beneficjentów.
Konsultacje trwały od 1 marca do 2 kwietnia 2021 r.
Proces konsultacji nie kończy się z momentem formalnego zatwierdzenia KPO, ale
będzie kontynuowany w toku jego realizacji. Konsultacjom publicznym/opiniowaniu

przez partnerów społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
podlegały będą w przyszłości poszczególne działania przewidziane
do realizacji w ramach KPO (w
szczególności projekty ustaw).

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

KWIECIEŃ 2021

Premier Jarosław Gowin: strategia wspierania polskich firm i
miejsc pracy jest dobrze przemyślana

Zwolnienie ze składki ZUS, świadczenie postojowe, dotacja dla mikro i małych firm oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników – to rządowa pomoc na kolejne miesiące, która trafi do
przedsiębiorców objętych obecnie obostrzeniami. Wsparcie obejmie m.in.
salony kosmetyczne i fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz firmy
prowadzące detaliczny handel w galeriach handlowych. “Strategia wspierania polskich firm i miejsc pracy jest
dobrze przemyślana” – mówi wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, którego resort
przygotował najnowszy pakiet pomocy
dla firm.
Wicepremier wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawili na
czwartkowej konferencji prasowej szczegóły instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców na kolejne miesiące. Dotychczasowa pomoc zostanie rozciągnięta na
kilkanaście dodatkowych branż, a jej
wartość wyniesie około 10 mld zł.
Wsparcie będzie mogło trafić nawet do
420 tys. firm, zatrudniających ok. 1,4 mln
osób.
Pandemia nie odpuszcza, dlatego uruchaStr. 5

miamy kolejny pakiet wsparcia – powiedział premier Mateusz Morawiecki na
czwartkowej konferencji prasowej.
Premier podkreślił, że od początku walki
z gospodarczymi skutkami pandemii
najważniejszym celem rządu jest ochrona miejsc pracy.
Skuteczność tych starań pokazują najnowsze badania Eurostatu, z których
wynika, że Polska ma obecnie najmniejszy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej – mówił szef rządu.
Informując o pomocy dla firm na kolejne miesiące wicepremier Jarosław Gowin podkreślił: Ta pomoc jest miarą
wysiłku podejmowanego przez polskiego podatnika i polskie społeczeństwo,
aby pomóc firmom ratować miejsca
pracy.
Podsumowując rok działań rządu na
rzecz ratowania polskiej gospodarki,
minister Gowin zaznaczył, że warto
w tej ocenie oprzeć się również na tym,
jak spostrzegają nas inne państwa.
Polska powszechnie wskazywana jest
jako kraj, który odniósł ogromny sukces,
jeżeli chodzi o minimalizowanie gospodarczych skutków pandemii. Kondycja
polskiej gospodarki na tle globalnych

procesów makroekonomicznych jest bardzo mocna – powiedział wicepremier.
Zdaniem szefa MRPiT siłą polskiej gospodarki wynika z pracy, przedsiębiorczości i zaangażowania setek tysięcy
przedsiębiorców oraz wsparcia państwa.
To bardzo dobrze przemyślana strategia
wspierania polskich firm i miejsc pracy –
ocenił. Wicepremier podkreślił, że ratując
miejsca pracy rząd myśli jednocześnie
o przyszłości i długofalowej budowie
silnej gospodarki. Służyć temu mają kolejne opracowywane programy.
Już wkrótce ministerstwo rozwoju, pracy
i technologii przedstawi dwie ważne strategia rozwojowe polskiej gospodarki –
Strategię Produktywności oraz Nową
Politykę Przemysłową – zapowiedział
Jarosław Gowin, którego realizacja ma
wpłynąć na wzrost aktywności badawczej
oraz innowacyjność przedsiębiorstw
a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.
Zarejestruj się już dziś! Konsultacje potrwają od 10 marca do 14 kwietnia 2021
r., a projekt dokumentu będzie dostępny
od 10 marca 2021 r. na stronie internetowej pod adresem: POIR
Więcej informacji dostępnych po adresem: MRPiT
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Konsultacje KPO – upowszechnienie pracy zdalnej
w sektorze MŚP
W resorcie prowadzimy bardzo intensywne prace nad nowelizacją kodeksu pracy. Zależy nam na wprowadzeniu na stałe do Kodeksu Pracy
możliwości
wykonywania
pracy
w formie zdalnej – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii
Iwona Michałek podczas dzisiejszych
konsultacji KPO.
Przedstawiciele MRPiT od miesiąca
uczestniczą w obszernych konsultacjach dotyczących Krajowego Planu
Odbudowy.
Krajowy Plan Odbudowy przewiduje
szereg działań ograniczających skutki
pandemii, które będą stanowić pewnego rodzaju trampolinę do szybszego
rozwoju, bardziej cyfrowego i zielonego. Jego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Jednym z takich dzia-

łań są konsultowane dzisiaj z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) i przedstawicielami reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych „doposażenia pracowników przedsiębiorstw umożliwiające pracę zdalną”.
Na ten cel zostały przewidziane środki
w wysokości 44 mln euro – mówiła wiceminister Iwona Michałek.

Celem tego działania jest wypromowanie i upowszechnienie pracy zdalnej
w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako bezpiecznej formy świadczenia pracy, która przełoży się na
wzrost ich produktywności i poprawę
warunków pracy.
Więcej informacji na stronie: MRPiT

Apel Minister Iwony Michałek do przedsiębiorców o czasowe
wdrożenie pracy zdalnej

Szanowni Państwo, Polska mierzy
się obecnie z trzecią falą pandemii
COVID-19. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoi przed nami
wszystkimi jest stosowanie się do
obecnych zasad bezpieczeństwa,
w tym przede wszystkim ograniczenie kontaktów międzyludzkich do
minimum.
Str. 6

Dlatego zwracam się do wszystkich przedsiębiorców i pracodawców z apelem, aby
w ciągu najbliższych dwóch tygodni
umożliwili swoim pracownikom,
wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe,
wykonywanie pracy zdalnej. Dzięki temu przyczynimy się do zminimalizowania transmisji wirusa, a tym samym
zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia nas

wszystkich. Już niejednokrotnie udowodniliśmy, że wspólny wysiłek
daje wymierne i jakże oczekiwane
rezultaty. Bądźmy solidarni. To pomoże nam chronić życie i zdrowie
pracowników oraz ich rodzin
– mówi Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.
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Tarcza Antykryzysowa – pomoc trwa.
Uruchamiamy wsparcie dla kolejnych branż
przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii musieli zamknąć lub ograniczyć
działalność. Przedłużamy jej działanie –
pomoc będzie udzielana także w kwietniu.
Najważniejsze elementy wsparcia to:
• poszerzenie listy branż, które ubiegają się o pomoc z Tarczy Branżowej,

30 mld złotych przeznaczy polski rząd
na ochronę miejsc pracy i pomoc dla
przedsiębiorców w II kwartale tego roku. Nie tylko kontynuujemy pomoc, ale
też poszerzamy katalog branż, które
będą mogły korzystać z rządowego
wsparcia.
– Od wybuchu pandemii, od roku nasze
priorytety nie zmieniły się. To walka

• pomoc w zakresie regulacji czynszowych dla najemców,
• umorzenie 100% subwencji z Tarczy
o zdrowie i życie Polaków, ale też walFinansowej PFR 1.0,
ka o miejsca pracy. Rozpościeramy • dofinansowanie środków dezynfekcji
parasol ochronny przede wszystkim
dla gastronomii, fitness i hoteli.
nad miejscami pracy – mówił szef pol- Na pomoc dla przedsiębiorców w IIskiego rządu Mateusz Morawiecki. – kwartale tego roku przeznaczamy ok.
Do tej pory wsparliśmy już ok. 6,5 mln 30 mld złotych.
pracowników – informował premier Więcej informacji dostępnych na stronie:
RP. Uruchomiona przez polski rząd KPRM
Tarcza Antykryzysowa to ochrona

KAS udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na
6,7 mld zł
• Naczelnicy urzędów skarbowych
rozpatrują wnioski o rozłożenie na
raty podatku, odroczenie terminu
jego zapłaty i umorzenie zaległości
podatkowych.
• Od początku epidemii Covid-19,
wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o
przyznaniu ulg na łączną kwotę ok.
6,7 mld zł.
• Wnioski uzasadnione sytuacją
związaną z Covid-19 rozpatrywane
są w pierwszej kolejności.
Naczelnik urzędu skarbowego udziela
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
na wniosek podatnika. W każdym przypadku dokonuje analizy indywidulanej
sytuacji wnioskodawcy – mówi zastępca
szefa KAS Anna Chałupa.
Str. 7

Naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na
raty czy umorzeniu zaległości podatkowej. Kwota przyznanych ulg to ok.
6,7 mld zł – informuje wiceminister
Anna Chałupa.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, może udzielić ulgi:
• która nie stanowi pomocy publicznej,
• która stanowi pomoc publiczną,
• która jest pomocą de minimis.
Szczegółowe informacje o możliwości
uzyskania ulgi dostępne na stronie: MF
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Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań
finansowych za 2020 r.
Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw postulatom, zgłaszanym przez przedsiębiorców oraz
księgowych, w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2020.
Biorąc pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację
związaną z COVID-19, podjęto decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań
finansowych dla:
• jednostek sektora prywatnego oraz organizacji
MF odpowiada na postulaty w sprawie przedłużenia terminu sporząnon-profit – o 3 miesiące,
dzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Planowane • jednostek sektora finansów publicznych –
jest jego przedłużenie dla jednostek sektora prywatnego, publicznego,
o 1 miesiąc.
a także organizacji non-profit.
Rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym
etapie procesu legislacyjnego.

Dłuższy czas na rozliczenie CIT
Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie w tej
sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
Rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych,
umożliwia podatnikom skorzystanie z dłuższego czasu
na rozliczenie CIT, czyli 30 czerwca 2021 r.
Więcej informacji na stronie: MF

Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0
Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej
PFR nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 r.
Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana
w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy
Finansowej PFR 2.0 będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.
Jednocześnie informujemy, że od 15 kwietnia – podobnie jak przy
wdrażaniu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 – rozpoczniemy codzienne
otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczących zasad
Uprzejmie informujemy, że proces umarzania sub- rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje na
wencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej temat zapisów i terminów szkoleń będą dostępne na stronie od
PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.
7 kwietnia: PFR

Str. 8

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

KWIECIEŃ 2021

Przyspieszamy Narodowy Program Szczepień – zmiany zasad
w II kwartale 2021 r.
Większa liczba punktów szczepień,
poszerzenie kadry kwalifikującej i
wykonującej szczepienia, a przede
wszystkim więcej szczepionek – w II
kwartale tego roku wchodzimy w nową fazę realizacji Narodowego Programu Szczepień. W obliczu III fali pandemii COVID-19 musimy działać zdecydowanie. Dzięki zmianom, które
wprowadzamy i zwiększeniu dostaw,
będziemy mogli szczepić szybciej!
Im więcej osób przyjmie szczepionkę
przeciw Covid-19, tym większa szansa
na zwalczenie pandemii, pełne otwarcie
gospodarki i powrót do życia bez obostrzeń. W związku z obiecanymi przez
producentów dużymi dostawami szczepionek przeciw Covid-19 w II kwartale
tego roku – przyspieszamy! Wprowadza-

my zmiany w Narodowym Programie
Szczepień, które usprawnią cały proces.
Co się zmieni?
Przede wszystkim zwiększymy liczbę
punktów szczepień, ale też personelu,
który kwalifikuje do szczepień oraz samą
kadrę szczepiącą. Usprawnimy też proces
kwalifikacji.

– Do końca II kwartału chcemy zaszczepić 20 mln osób, a do końca sierpnia –
wszystkich chętnych – poinformował
szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. – Chcemy działać jak najszybciej, bo
każdy dzień pandemii przynosi straty –
dodał Prezes Rady Ministrów.
Szczegółowe informacje o szczepieniach
dostępne pod adresem: MZ

20 mln zł na transformację firm – konkurs “Przemysł 4.0”

Małe i średnie firmy, które prowadzą
działalność produkcyjną na terytorium
Polski będą mogły ubiegać się o granty
do 800 tys. zł. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości ogłosiła pilotaż konkursu “Przemysł 4.0 “. Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20
mln zł. Obligatoryjny wkład własny
wynosi min. 15 proc. Podstawą wzięcia
udziału w konkursie jest posiadanie
Str. 9

“mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie
w zakresie cyfryzacji, automatyzacji
i robotyzacji. Wnioski będzie można
składać od 28 kwietnia do 30 czerwca
2021 r. Program jest finansowany ze
środków unijnych z Programu Inteligentny Rozwój.
Aby skorzystać z dofinansowania firma
musi m.in. prowadzić działalność pro-

dukcyjną na terytorium Polski, a także
przynajmniej w jednym zamkniętym
roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe
niż 2 mln zł.
Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to: Big Data oraz działania związane z analizą danych, roboty
przemysłowe, przemysłowy internet
rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych
(CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura
obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona
rzeczywistość, sztuczna inteligencja,
blockchain oraz druk addytywny (druk
3D).
Szczegółowe informacje dostępne po
adresem: MFiPR
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Wsparcie biznesu w nowej perspektywie finansowej

Przygotowania do nowej perspektywy
finansowej to doskonały moment na
wymianę doświadczeń, by móc skorzystać z najlepszych praktyk. Okazją do
wymiany doświadczeń wsparcia biznesu w szczególności w obszarach B+R
i innowacji było spotkanie “European
Funds as a tool for building an innovative economy of the Visegrad
Group”, w którym udział wziął wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W gronie eksper-

tów z państw V4 uczestnicy konferencji
dyskutowali, w jaki sposób kraje wykorzystują fundusze europejskie do
wspierania innowacyjności swoich gospodarek i jakie rekomendacje można
przyjąć na lata 2021-2027.
Eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej
wskazują na podobne wyzwania dotyczące innowacyjności przedsiębiorców.
Efektywne wspieranie działalności innowacyjnej firm, począwszy od prac badawczo-rozwojowych po wprowadzenie

innowacyjnych produktów na rynek to
warunek rozwoju gospodarek krajowych
– mówił wiceminister Waldemar Buda.
Tematem rozmów były również plany
dotyczące wsparcia przedsiębiorców
z sektora MŚP w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Spotkanie w gronie
międzynarodowym było okazją do podjęcia rozmów o udziale w programach
zarządzanych centralnie przez Komisję
Europejską, takich jak Horyzont Europa,
czy Cyfrowa Europa.
Jesteśmy na etapie konsultacji programu
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej
Gospodarki. Jestem przekonany, że ta
konferencja pomoże nam zaprogramować instrumenty wsparcia biznesu
w perspektywie finansowej na lata 20212027 oraz wzmocni partnerstwa w Europie Środkowej — podkreślił Waldemar
Buda.
Więcej informacji na stronie: MFiPR

MF i KAS wspierają uczciwy biznes i walczą
z przestępczością ekonomiczną

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
wspierają podatników w trudnym
okresie epidemii, dbają o uczciwą konkurencję i skutecznie walcząz nieprawidłowościami.
W swoich działaniach zachowują równoStr. 10

wagę pomiędzy interesem obywatela,
a interesem finansów państwa.
Od początku epidemii, KAS udzieliła
podatnikom ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych na kwotę ok. 6,4 mld zł.
Spójny system monitorowania i zwalczania nieprawidłowości tworzą działa-

nia analityczne, czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, kontrole celnoskarbowe i postępowania przygotowawcze.
Stawiamy potrzeby obywatela w centrum swoich działań. Dlatego realizujemy m.in. program Klient w centrum
uwagi KAS. Staramy się dostosowywać
nasze działania do oczekiwań naszych
klientów i sytuacji w jakiej się znajdują.
Dbamy o zapewnienie wpływów do
budżetu, wspieramy jednocześnie podatników, którzy w związku z COVID19 znaleźli się w trudnej sytuacji – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
Więcej informacji na: MF
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Sukcesja firm – rozpoczęły się uzgodnienia i konsultacje

W ramach prac nad poprawą otoczenia
prawnego sukcesji firm, w MRPiT przygotowano projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Wprowadzenie do polskiego
systemu prawnego instytucji fundacji
rodzinnej ma zwiększyć szanse na skuteczną sukcesję w firmach rodzinnych,
budowę silnych rodzimych marek oraz
akumulację polskiego kapitału.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej
w dniu 22 marca 2021 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: RCL
Opinie i uwagi można zgłaszać w ciągu
najbliższych 30 dni. Według założeń projekt ustawy może trafić do parlamentu
w drugiej połowie 2021 r. a ustawa wejść

w życie na początku 2022 r.
Zakładamy, że dzięki fundacji rodzinnej
zapewniony zostanie mechanizm skutecznej wielopokoleniowej sukcesji. Łatwiejsze będzie także budowanie ładu
rodzinnego i korporacyjnego poprzez
oddzielenie biznesu od spraw rodzinnych – powiedział wiceminister rozwoju,
pracy i technologii Marek Niedużak.
Jak podkreślił wiceminister:
Fundacja rodzinna służy ponadto akumulacji i ochronie kapitału. Dzięki temu
zwiększą się również szanse na nowe
inwestycje.
Szczegółowe informacje o założeniach
Fundacji Rodzinnej dostępne pod adresem: MRPiT

Premier Gowin przedstawił Białą Księgę Rozwoju Przemysłu:
nowoczesny przemysł to klucz do rozwoju i dobrobytu Polski

Wicepremier Jarosław Gowin wraz
z wiceministrem rozwoju, pracy i technologii Robertem Tomankiem przedstawili na środowej konferencji prasowej
wyniki konsultacji będących podstawą
opracowania Białej Księgi Rozwoju
Przemysłu. Resort otrzymał ponad 300
zgłoszeń dotyczących różnorakich barier stojących na drodze przemysłu.
Przedstawiciele izb branżowych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe
wskazywały również na proponowane
Str. 11

rozwiązania, które mogłyby poprawić
sytuację przemysłu. Wnioski płynące
z postulatów zebranych w wyniku
dialogu z przedsiębiorcami będą podstawą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski.
Wicepremier Gowin podkreślił, że
w kierowaniu swoim urzędem stawia na
dialog z pracodawcami i pracownikami,
dlatego także nowa Polityka Przemysłowa Polski – jeden z flagowych programów kierowanego przez niego resortu –

powstaje w dialogu z przedstawicielami
przemysłu.
Realizując tę logikę w praktyce
w styczniu bieżącego roku, zaprosiłem
przedstawicieli przemysłu, organizacje
branżowe i pozarządowe oraz jednostki
naukowe do szerokich konsultacji. Poprosiłem o zdefiniowanie najpoważniejszych barier i zaproponowanie najskuteczniejszych rozwiązań, dzięki którym
różne gałęzie polskiego przemysłu sprostają wyzwaniom współczesnego rynku
– powiedział minister rozwoju, pracy
i technologii Jarosław Gowin.
Zapewnił, że propozycje z Białej Księgi
będą realizowane m.in. poprzez zmiany
legislacyjne i deregulacyjne w ramach
tzw. Tarczy Prawnej dla polskich przedsiębiorców, nad którą trwają już prace
w ministerstwie.
Więcej informacji dostępnych pod adresem: MRPiT
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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

Str. 13
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Zapraszamy na konferencję branży motoryzacyjnej

Już 22 kwietnia zapraszamy na konferencję Automotive Goes Digital. Jako instytucja wspierająca wydarzenie,
serdecznie zachęcamy do dołączenia do grona uczestników.
Podczas konferencji wystąpią branżowi eksperci – m.in. Andrzej Korpak z Opel, Leszek Olejarz z AIUT czy Dr. Ewa
Łabno-Falęcka z Mercedes-Benz Manufacturing Poland – którzy odpowiedzą na pytania o cyfryzację procesów i kierunki rozwoju w branży motoryzacyjnej.
Rejestracja na wydarzenie możliwa jest pod: LINK
Str. 14
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Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr zaprasza na
„Trening Zarządzania Stresem”
Ten trening jest dla wszystkich!
Stres. Pozytywny, mobilizujący, ale też
obezwładniający i paraliżujący. Wszyscy dobrze go znamy. Zmagamy się
z nim na co dzień, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
Jak więc radzić sobie ze stresem?
Już 27 kwietnia 2021 r. zapraszamy na
trening, który poprowadzi Sławomir
Prusakowski, psycholog, trener, nauczyciel akademicki współpracujący z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr od
wielu lat. Na treningu zrozumiesz czym
jest stres i dowiesz się, jak go rozpoznawać.
Nauczysz się technik, które pomogą Ci
radzić sobie ze stresem. Dowiesz się
również, kiedy stres pomaga i jak sprawić, by był Twoim sprzymierzeńcem.
Trening organizujemy zarówno dla
osób prywatnych, jak i na zlecenie
firm!
Trening obejmuje 8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) w godzinach 9:00-16:00 i realizowany jest
w formie on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Cena treningu: 345zł

W programie:
• Stres jako sposób reakcji organizmu na otoczenie
• Diagnoza uczestników – style radzenia sobie w sytuacji stresu
• Rodzaje stresu
• Reakcja ciała na sytuacje stresowe
• Techniki obniżania poziomu stresu
• Technika ABCD Maultsby`ego i Beckaproblemów
Więcej informacji i zapisy na stronie:
https://www.custream.com/stres_szkolenie_mckk
lub pod numerem telefonu 724 555 552
Kontakt osobisty
Lubin, ul. Odrodzenia 21,23 pokój 104
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr
Str. 15
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy
zaprasza na szkolenia

Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy
zaprasza na cykl szkoleń.
Szczegółowe informacje o prowadzonych kursach, seminariach i konferencjach - ich rodzajach, poziomach i zróżnicowaniu
można znaleźć na stronie https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/ lub dzwoniąc pod wskazany numer telefonu. Osoby
zainteresowane mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa
w szkoleniach.
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Klub Sportowy Górnik Polkowice Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym dodatkiem do Newslettera LSSE S.A, a w nim
o działalności Klubu Sportowego Górnik Polkowice Sp. z o.o. Zainteresowanych współpracą
zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Klubem:
KLUB SPORTOWY GÓRNIK POLKOWICE Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice
tel. 76 845-15-78
e-mail: klub@ksgornik.eu
www.ksgornik.eu
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LETIA BUSINESS CENTER
LETIA BUSINESS CENTER,

oprócz bycia komfortowym, nowoczesnym biurowcem o intrygującej architekturze, jest również Centrum Konferencyjnym i wystawienniczym. Znajdują się tu eleganckie sale konferencyjne,
wyposażone w najwyższej klasy sprzęt multimedialny, nowoczesna pracownia komputerowa oraz jedyna w Legnicy powierzchnia wystawiennicza pod szklaną kopułą.

LETIA BUSINESS CENTER

jest idealnym miejscem na organizację konferencji, szkoleń, seminariów,
sympozjów oraz spotkań biznesowych. Zapraszamy zatem do zapoznania się z przygotowaną ofertą i korzystania
z zaplecza konferencyjnego w oparciu o dokonanie uprzedniej rezerwacji sali.

sala konferencyjna CONCORDIA

105 m2

Ponad stumetrowa powierzchnia tej sali konferencyjnej stanowi wygodną i elegancką przestrzeń na organizację większych konferencji. Komfort użytkowania tego miejsca wiąże się z wysokim standardem wykończenia i wyposażenia.
Sala CONCORDIA znajduje się na parterze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego z możliwością
zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawiewu.
W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.

wyposażenie sali:
• projektor multimedialny i ekran projekcyjny
• nagłośnienie sufitowe
• mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym
• tablica suchościeralna
• flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów
• pulpit przeznaczony do wystąpień
• możliwość wypożyczenia laptopa
• pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
• szatnia dla Gości konferencyjnych
Wsparcie w zakresie obsługi konferencyjno-technicznej.
CONCORDIA
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sala konferencyjna NOX

61 m2

Wygodna i nowoczesna przestrzeń sali konferencyjnej NOX stwarza doskonałe warunki do organizacji szkoleń, konferencji, spotkań etc. Komfort użytkowania tego miejsca wiąże się z wysokim standardem wykończenia i wyposażenia.
Sala NOX znajduje się na parterze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego od strony dziedzińca/
holu) z możliwością zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury
i mocy nawiewu. W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.

wyposażenie sali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektor multimedialny i ekran projekcyjny
nagłośnienie sufitowe
mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym
tablica suchościeralna
flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów
pulpit przeznaczony do wystąpień
możliwość wypożyczenia laptopa
pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
szatnia dla Gości konferencyjnych

NOX
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+ NOX 166 m2

Funkcjonalność oferowanych sal konferencyjnych polega na możliwości ich łączenia w jedną przestrzeń. Całkowita powierzchnia ponad stu sześćdziesięciu metrów jest doskonałym miejscem dla organizatorów większych szkoleń i konferencji. W dowolnym ustawieniu sala jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym naszym Gościom komfortowe uczestnictwo w wydarzeniach w liczniejszej grupie osób, Sale znajdują się na parterze obiektu, posiadają dostęp do światła dziennego (zarówno od strony dziedzińca/ holu, jak i od ulicy) z możliwością ich zaciemnienia. Sale wyposażone w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawiewu oraz z dostępem do bezprzewodowego Internetu WiFi.

wyposażenie sali:
• projektor multimedialny i ekran projekcyjny w każdej sali (projektory są skonfigurowane także do prezentowania treści na 2 ekranach jednocześnie)
• nagłośnienie sufitowe
• mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym
ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:
• tablica suchościeralna
• flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów
PODKO• pulpit przeznaczony do wystąpień
TEATR
SZKOŁA
WA
• możliwość wypożyczenia laptopa
• pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
• szatnia dla Gości konferencyjnych
CONCORDIA
+ NOX
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sala konferencyjna NERIO

46 m2

Sala NERIO jest miejscem wprost idealnym na eleganckie, kameralne spotkania biznesowe lub szkolenia w
mniejszych grupach uczestników. Planując powstanie tej przestrzeni, zależało nam na spełnieniu oczekiwań Gości poszukujących miejsca organizacji spotkań i szkoleń w niewielkim gronie. Sala jest nowoczesna
i komfortowa, znajduje się na pierwszym piętrze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawiewu. W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.

wyposażenie sali:
•
•
•
•
•
•
•

projektor multimedialny i ekran projekcyjny
nagłośnienie sufitowe
tablica suchościeralna
flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów
możliwość wypożyczenia laptopa
pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym
szatnia dla Gości konferencyjnych

NERIO

46 m²

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:
TEATR

SZKOŁA

PODKOWA

25

14

14

Zapraszamy do dalszych rozmów.
Kontakt konferencyjny:
Marta Malczewska-Kasperska
Str. 39
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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 granicy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się
dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi, duże tempo
rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych .
Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku
mieszka prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym.
Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/strefa-inwestora/ - tereny inwestycyjne.
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Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej
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OFERTA EDUKACYJNA DKE

2020

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o szkole: LINK
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OFERTA EDUKACYJNA DKE

2020

Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi

Więcej informacji na stronie szkoły: LINK

Str. 45

KWIECIEŃ 2021

NEWSLETTER

MAJ

OFERTA EDUKACYJNA DKE

2020

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Więcej informacji na stronie szkoły: LINK
Str. 46
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Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Str. 47

KWIECIEŃ 2021

NEWSLETTER

MAJ

OFERTA EDUKACYJNA DKE

2020

KWIECIEŃ 2021

Zespół Szkół w Chocianowie

W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny zapraszamy do zapoznania się z materiałami promującymi Zespół Szkół w Chocianowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: LINK
Prezentacja o szkole: LINK
Zachęcamy do odbycia wirtualnego spaceru po szkole: LINK
W Zespole Szkół w Chocianowie również funkcjonuje klasa pod Patronatem Volkswagen Motor Polska, zapraszamy do zapoznania się z ulotką Partnera: LINK
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Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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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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Forum Wymiany Informacji — dedykowane dla Partnerów LSSE S.A.

Przypominamy o zmianie adresu siedziby Spółki
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NASI PARTNERZY

Skontaktuj się z nami:
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
tel.: +48 76 727 74 70
komunikacja@lsse.eu
www.lsse.eu
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