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Gmina Głogów przystąpiła do Dolnośląskiego Klastra 

Edukacyjnego 

   LUTY 2021  

21 stycznia, do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego przystąpiła Gmina Głogów. Podczas uroczystego spotkania w siedzi-

bie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. deklarację partnerską podpisali Prezes LSSE S.A. Krzysztof Sadowski, 

Wiceprezes LSSE S.A. Przemysław Bożek oraz Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny.  

DKE łączy potencjał gospodarczy i naukowy. Dzieje się to dzięki tworzeniu platformy współpracy dla szkół, inwestorów, sa-

morządów oraz instytucji okołobiznesowych. Współdziałanie w ramach DKE ma na celu wykształcenie dobrze wyspecjalizo-

wanej i wyszkolonej kadry, mającej w przyszłości realny wpływ na rozwój gospodarki naszego regionu.  

Liczymy na owocną współpracę. 

 

Deklarację przystąpienia 

podpisali  

Prezes LSSE S.A.  

Krzysztof Sadowski,  

Wiceprezes LSSE S.A. 

Przemysław Bożek  

oraz Wójt Gminy Głogów 

Bartłomiej Zimny 
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DKE zyskał kolejnych Partnerów 

   LUTY 2021  

W lutym Dolnośląski Klaster Edukacyjny 

zyskał dwóch kolejnych partnerów. Do 

DKE przystąpiły Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Przedmościu oraz 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 

w Wilkowie. Podczas uroczystego spotkania 

deklarację partnerską podpisali Wiceprezes 

LSSE S.A. Przemysław Bożek oraz Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Wilkowie Beata Sa-

wicka i Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Przedmościu Elżbieta Smorczewska. 
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Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby Spółki 

Szanowni Państwo, 

pragniemy poinformować, że Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie z dniem 1 lutego 2021 roku siedziby 

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (LSSE S.A.).  

 

 Nowa siedziba  LSSE S.A.: 

 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

 ul. Rycerska 24 

 59-220 Legnica 

 

Powyższa informacja niezwłocznie zostanie ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozostałe dane Spółki 

(w tym NIP, REGON) nie ulegają zmianie. Dotychczasowe adresy mailowe oraz numery telefonów pracowników 

pozostają bez zmian. Prosimy o aktualizację danych w Państwa bazach i stosowanie nowego adresu na wystawia-

nych fakturach i innych dokumentach począwszy od daty 1 lutego 2021 r. Prosimy również o kierowanie przyszłej 

korespondencji pod nowy adres siedziby Spółki. Prosimy o poinformowanie o powyższych zmianach wszystkie za-

interesowane osoby/działy w Państwa organizacji. 

   LUTY 2021  
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Forum Wymiany Informacji — oferta dla Partnerów LSSE S.A. 

   LUTY 2021  

Odmrażanie gospodarki odpowiedzialnie i stopniowo 

Nowe zasady od 12 lutego 

kroki w znoszeniu  obostrzeń pande-

micznych w gospodarce. Zgodnie 

z decyzją rządu od 12 lutego zostaną 

otwarte, warunkowo na dwa tygo-

dnie:  

• hotele, miejsca noclegowe – z za-

chowaniem wymogu 50 proc. ob-

łożenia miejsc,  

• kina, teatry, opery, filharmonie –

 50 proc. dostępnych miejsc,  

• stoki narciarskie,  

• boiska sportowe zewnętrzne,  

• korty,  

• baseny. 

Więcej informacji dostępnych na stro-

nie. 

To przykład odpowiedzialnego, stopniowego, roztropnego odmrażania gospodar-

ki – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Go-

win, komentując decyzję rządu o otwarciu od 12 lutego hoteli, kin, teatrów oraz 

stoków narciarskich. Wicepremier zapowiedział, że wobec przedsiębiorców, którzy 

nadal są objęci obostrzeniami, będą kontynuowane wszelkie formy pomocy.   

Minister wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Piotrem Gliń-

skim oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawili w piątek kolejne 

https://lsse.eu/nowe-zasady-ale-nadal-w-rezimie-sanitarnym-zmiany-od-12-lutego/
https://lsse.eu/nowe-zasady-ale-nadal-w-rezimie-sanitarnym-zmiany-od-12-lutego/


Str. 6 

NEWSLETTER                                                   

 

 

AKTUALNOŚCI 

Tarcza 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju – pierwsze 

pieniądze na kontach firm 

Już 705 mln złotych trafiło na konta pol-

skich firm, które otrzymały pomoc 

w ramach Tarczy 2.0 Polskiego Fundu-

szu Rozwoju. Pomoc udzielana jest 

sprawnie i szybko. Główny cel to wspar-

cie najbardziej poturbowanych przez 

pandemię koronawirusa przedsiębior-

ców. Ze wsparcia skorzystała m.in. firma 

Ekspozycja-Servis, którą odwiedził pre-

mier Mateusz Morawiecki.  

Już ponad 1000 restauracji i punktów 

gastronomicznych otrzymało pomoc 

w ramach Tarczy 2.0. Pieniądze trafiły 

także na konta ponad 200 niepublicz-

nych placówek oświatowych oraz po-

nad 500 hoteli i ośrodków hotelarskich. 

W sumie zastrzyk finansowy w postaci 

ponad 700 mln złotych z Tarczy PFR 

2.0 otrzymało blisko 4100 mikro, ma-

łych i średnich firm. Do tej pory złożo-

no 8,8 tys. wniosków w sumie na 2 mld 

złotych. 

Całkowita kwota przeznaczona na po-

moc przedsiębiorcom w ramach tego 

instrumentu wsparcia to blisko 40 mld 

złotych. O pieniądze mogą ubiegać się 

firmy działające w 45 branżach. Wnioski 

o pomoc przedsiębiorcy mogą składać za 

pośrednictwem bankowości elektronicz-

nej w 17 bankach. – Łatwo można wy-

pełnić wnioski w internecie i otrzymać te 

środki – wyjaśniał premier. – Bez zbęd-

nej biurokracji, bo wszyscy kojarzą dzia-

łania pomocowe z trudnym procesem 

administracyjnym. Tutaj załatwiamy 

wszystko w ciągu jednego, dwóch dni – 

dodał Mateusz Morawiecki. 

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 

2.0 dostępne są na stronie Polskiego 

Funduszu Rozwoju.  

Objaśnienia podatkowe SLIM VAT 

dotyczą pakietu uproszczeń, który 

wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.        

W dokumencie znajdują się m.in. 

przykłady praktycznych zastosowań 

nowych przepisów podatkowych. Ob-

jaśnienia SLIM VAT będą miały moc 

wiążącą dla administracji skarbowej. 

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje 

uwagi do 1 lutego 2021 r. 

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowe-

lizacja ustawy o podatku od towarów       

i usług, wdrażająca do polskiego prawa 

m.in. pakiet SLIM VAT (Simple Local 

And Modern VAT), czyli szereg zmian 

ułatwiających rozliczanie podatku. Kon-

sultowane objaśnienia będą praktycz-

nym przewodnikiem, który ułatwi 

• Faktury korygujące i sposób ich ujmo-

wania. 

• Zmiany w zakresie podatku naliczo-

nego. 

• Spójne kursy walut i zakres ich zasto-

sowania. 

• Zmiany w WIS i MPP. 

Więcej informacji na stronie MF. 

przedsiębiorcom i administracji skarbowej 

ich interpretację i stosowanie.  

Objaśnienia do SLIM VAT zawierają też 

wiele praktycznych przykładów, które 

w prosty sposób wyjaśnią, jak stosować 

nowe przepisy. Dotyczą one takich zagad-

nień jak: 

Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach 

   LUTY 2021  

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-dotyczace-slim-vat-w-konsultacjach
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Plan dla Pracy i Rozwoju 
Pandemia COVID-19 odmieniła świat, 

jaki znamy. Zmiany odczuwamy wszy-

scy. Wszyscy uczymy się, jak przyjąć 

nową rzeczywistość oraz jak się w niej 

odnaleźć. Polscy przedsiębiorcy – dzięki 

szybkiej, zdecydowanej i sprawnej reak-

cji państwa zachowali płynność finanso-

wą i ochronili miejsca pracy. Są wśród 

nich i tacy, którzy w obliczu nowych wy-

zwań szukają pomysłów na siebie oraz 

opracowują i wdrażają innowacyjne 

strategie rozwoju. 

Dla nas najistotniejsze jest, by w sytuacji 

wywołanej pandemią, nikt nie czuł się po-

zostawiony samemu sobie. Wspieramy 

gospodarkę po to właśnie, aby Polakom 

zapewnić pracę, rozwój oraz bezpieczeń-

stwo.  Mamy na to plan – przemyślany, 

konkretny, wielowymiarowy i, co ważne, 

odpowiadający na realne potrzeby przed-

siębiorców. 

Plan dla Pracy i Rozwoju to sprawdzone 

rozwiązania, ułatwienia oraz nowe 

możliwości dla biznesu. Dlatego – bez 

względu na to, jakie są potrzeby Twojej 

firmy – możesz liczyć na konkretne 

wsparcie. 

Nasz plan to trzy kluczowe obszary: 

bezpośrednia pomoc, nowy kierunek    

i impuls rozwojowy. Każdy z nich od-

powiada innym potrzebom. 

Rok 2020 to realizacja projektów Tar-

cza Antykryzysowa, Tarcza Branżowa, 

Polski Bon Turystyczny, ochrona miejsc 

pracy, Mały ZUS Plus czy też pakiet 

mieszkaniowy – przeczytaj o nich 

w naszej aktualności. 

Jeśli tematyka któregoś z nich jest Ci 

szczególnie bliska – zapisz się do new-

slettera, aby otrzymywać szczegółowe 

informacje o nowych ułatwieniach 

i formach pomocy, z których możesz 

skorzystać. Pomoże to planować kolejne 

biznesowe działania. 

Przed Polską stoją długoterminowe wy-

zwania społeczne, środowiskowe i gospo-

darcze. Sprostanie im nie będzie możliwe 

bez odpowiednio zaprojektowanej ambit-

nej, strategicznie zorientowanej, elastycz-

nej i szytej na miarę Polityki przemysło-

wej. Powinna ona zapewnić odporność na 

wstrząsy gospodarcze i wesprzeć budowę 

pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.   

Politykę przemysłową ma tworzyć pięć osi 

rozwojowych: 

• cyfryzacja, która usprawni działalność 

przemysłową – od projektowania produk-

tów aż do zmiany modeli biznesowych; 

• bezpieczeństwo – celem Europy i Polski 

musi być odtworzenie zdolności produk-

cyjnych m.in. określonych wyrobów far-

maceutycznych czy medycznych; 

• lokalizacja produkcji przemysłowej – 

skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywer-

syfikacja źródeł surowców i półproduk-

jące kapitał społeczny oparty na zaufa-

niu, współpracy, budowaniu więzi 

społecznych. Dla rozwoju takiego spo-

łeczeństwa niezbędne jest regularne 

aktualizowanie lub zmiana umiejętno-

ści i kompetencji pracowników. 

Więcej informacji na  stronie  MRPiT  

 

tów będzie trendem zapewniającym 

stabilność zdolności produkcyjnych 

Europy; 

• Zielony Ład, który stwarza szansę dla 

polskich producentów – zarówno do-

stawców ekologicznie produkowanych 

towarów, jak i producentów nisko i ze-

roemisyjnych rozwiązań technologicz-

nych; 

• nowoczesne społeczeństwo - pomnaża-

Nowa Polityka Przemysłowa Polski 

   LUTY 2021  

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-przemyslowa-polski
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Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, PKB Polski w 2020 r. 

spadł o 2,8 proc. To znacznie mniej niż w całej Unii Europejskiej, gdzie PKB 

obniżył się w zeszłym roku średnio o 7,4 proc. Dobry wynik polskiej gospodarki 

to m.in. zasługa wsparcia firm w ramach rządowych tarcz antykryzysowych. Na 

pomoc przedsiębiorcom przeznaczyliśmy do tej pory ok. 175 mld zł i pomogliśmy 

uratować ponad 5 mln miejsc pracy. Zdecydowaliśmy także o przedłużeniu progra-

mu bezzwrotnych dotacji do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. 

Od wiosny aktywnie wspieramy polskie 

firmy, aby mogły poradzić sobie z kryzy-

sem wywołanym przez COVID-19. Do 

tej pory w ramach działań antykryzyso-

wych przeznaczyliśmy przedsiębiorcom 

i pracownikom pomoc o wartości ok. 

175 mld zł, w tym m.in.: 

• ok. 62 mld zł na działania pomocowe 

realizowane przez Polski Fundusz Roz-

woju; 

• ok. 57 mld zł w ramach działań Banku 

Gospodarstwa Krajowego; 

• ok. 28 mld zł na działania pomocowe 

realizowane przez byłe Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;  

• ok. 29 mld zł w ramach działań ZUS. 

Więcej na stronie KPRM. 

Sektor przemysłowy siódmy raz z rzędu wykazuje wzrost aktywności gospodarczej        

w Polsce. W styczniu indeks PMI, wbrew prognozom, wzrósł do 51,9 pkt w odnie-

sieniu do poziomu z grudnia (51,7). Oznacza to największą poprawę warunków 

w polskim przemyśle od lipca ub.r. Styczniowy odczyt wskaźnika jest jednocześnie 

drugim najwyższym wynikiem od lipca 2018 r. 

Co więcej, nastroje polskich przedsiębiorców z sektora wytwórczego są wciąż optymi-

styczne. Firmy oczekują wzrostu produkcji po opanowaniu pandemii COVID-19. Opty-

mizm biznesowy osiągnął drugi najwyższy wynik od marca 2019 r. 

W ogólnej ocenie IHS Markit w styczniu widoczna jest poprawa w polskim przemyśle. 

Cztery spośród pięciu subindeksów (nowe zamówienia, zatrudnienie, czas dostaw oraz 

zapasy pozycji zakupionych) pozytywnie wpłynęły na ogólny wskaźnik. Poziom no-

wych zamówień wzrósł czwarty raz w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. Opierał się 

głównie na eksporcie, który wzrósł 

w najszybszym tempie od trzech lat. 

Wskaźnik dla zleceń zagranicznych 

rejestruje wyższe wartości niż wskaź-

nik całkowitej liczy zamówień nieu-

stannie od sierpnia ub.r. 

W ogólnej ocenie IHS Markit w stycz-

niu widoczna jest poprawa   w polskim 

przemyśle. Cztery spośród pięciu su-

bindeksów (nowe zamówienia, zatrud-

nienie, czas dostaw oraz zapasy pozy-

cji zakupionych) pozytywnie wpłynęły 

na ogólny wskaźnik. Poziom nowych 

zamówień wzrósł czwarty raz w ciągu 

ostatnich siedmiu miesięcy. Opierał 

się głównie na eksporcie, który wzrósł 

w najszybszym tempie od trzech lat. 

Wskaźnik dla zleceń zagranicznych 

rejestruje wyższe wartości niż wskaź-

nik całkowitej liczy zamówień nieu-

stannie od sierpnia ub.r.   

Polska łagodnie przechodzi recesję związaną z COVID-19 

Indeks PMI – Polski Sektor Przemysłowy w styczniu 2021 r. – 

komentarz wiceministra Roberta Tomanka 

   LUTY 2021  

https://www.gov.pl/web/premier/polska-lagodnie-przechodzi-recesje-zwiazana-z-covid-19
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Pierwsze dary zebrane w ramach  

tegorocznej edycji akcji “Halicz 

na Kresach”, której organizato-

rem była Legnicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna S.A. dotarły 

do Lwowa.  

Dziękujemy partnerom i wszystkim, 

którzy wsparli tegoroczną edycję 

akcji. Po raz kolejny Legnicka Spe-

cjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

wspiera Rodaków za naszą wschod-

nią granicą. 

Dary zebrane w ramach akcji Halicz na Kresach dotarły do 

rodaków na Kresach 

   LUTY 2021  
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We wtorek 9 lutego 2021 roku rozpoczęła się 

dwunasta już edycja Legnickich Prezentacji Edu-

kacyjnych, które organizuje Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.  

Tym razem wydarzenie zostało organizowane w bez-

piecznej formule on-line i trwać będzie przez dwa 

miesiące. Ideą jest przybliżenie uczniom szkół pod-

stawowych i ponadpodstawowych dostępnej oferty 

edukacyjnej oraz możliwości rozwoju osobistego. 

Udział wydarzeniu wziął po raz kolejny Dolnośląski 

Klaster Edukacyjny, którego liderem jest Legnicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Na specjalnie utworzonej platformie w ramach stro-

ny internetowej www.pwsz.legnica.edu.pl zaprezen-

towane są oferty edukacyjne legnickich szkół ponad-

podstawowych, uczelni wyższych a także instytucji 

edukacyjno-szkoleniowych. 

W ramach platformy zostaną udostępnione wykłady 

popularno-naukowe, prezentacje oraz prelekcje. 

Wszystkie zamieszczone materiały reklamowe będą 

dostępne przez dwa miesiące i będzie je można po-

brać na swój komputer lub urządzenie mobilne. Im-

preza ta jest również doskonałą okazją do zapoznania 

się ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok akade-

micki 2021/2022. Zaprezentowane zostały poszcze-

gólne Wydziały Uczelni oraz kierunki studiów. 

XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne on-line 

   LUTY 2021  

XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne to doskonała okazja by uzyskać informacje o zasadach rekrutacji w roku 2021 oraz zapo-

znać się z materiałami prezentującymi szkoły i uczelnie w formie elektronicznej. Dzięki zmianie formuły targów młodzi ludzie 

będą mogli poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wyborem ścieżki edukacyjnej oraz planowaniem swojej 

kariery zawodowej bez potrzeby wychodzenia z domu. 

Uczniowie, którzy często mają trudności z podjęciem decyzji związanej z dalszą edukacją będą mieli doskonałą okazję poznać 

wszystkie aspekty związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych w roku 2021. 

XII Legnickie Prezentacje Edukacyjne odbywają się pod honorowym patronatem JM Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy 

dra hab. Andrzeja Panasiuk, prof. PWSZ. 
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Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy? 

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni 

kolejowej, technik budowy dróg, technik 

programista, technik robotyk, technik spa-

walnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa 

branżowego, na które prognozowane jest 

szczególne zapotrzebowanie na pracowni-

ków na krajowym rynku pracy. Już po raz 

trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił 

w formie obwieszczenia prognozę zapotrze-

bowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego na krajowym i wo-

jewódzkim rynku pracy. 

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza 

prognozę w drodze obwieszczenia, w Dzien-

niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania 

na krajowym rynku pracy, obwieszczenie 

zawiera również wykaz potrzebnych zawo-

dów w poszczególnych województwach. 

Celem prognozy jest wskazanie w jakim 

kierunku powinna kształtować się oferta 

szkolnictwa branżowego w odniesieniu do 

potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku 

pracy. 

Prognoza jest podzielona na części krajową   

i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabe-

tycznie zapotrzebowanie na pracowników 

w poszczególnych zawodach. 

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wy-

kaz 28 zawodów, dla których, ze względu 

na znaczenie dla rozwoju państwa, jest pro-

gnozowane szczególne zapotrzebowanie na 

rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie 

szkolnictwa branżowego poprzez stymulo-

wanie oferty szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe. 

Zawody o szczególnym znaczeniu dla roz-

woju państwa to: automatyk, dekarz, elektro-

mechanik, elektronik, elektryk, kierowca 

mechanik, mechanik-monter maszyn i urzą-

dzeń, mechatronik, monter nawierzchni kole-

jowej, murarz-tynkarz, operator maszyn         

i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urzą-

dzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, 

ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejo-

wym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk 

transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energe-

tyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik 

robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego. 

W 2021 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy 4 zawody: 

• Dekarz – aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników 

znacznie przekracza liczbę kształconych obecnie osób i wynika z potrzeb 

rynkowych zidentyfikowanych w branży dekarskiej. 

• Technik dekarstwa (nowy zawód od września 2021 r.) – analizy rynku 

wykazały konieczność dalszego rozwoju kwalifikacji w zawodzie dekarz 

przez umożliwienie uzyskania bardziej zaawansowanych kwalifikacji 

i zapewnienie perspektyw rozwoju dla absolwentów zawodu. 

• Technik robotyk (nowy zawód od września 2021 r.) – zmiany technolo-

giczne powodują zasadność, a nawet konieczność wprowadzenia tego 

zawodu. Odpowiednie zaawansowanie kwalifikacji i innowacyjny cha-

rakter zawodu będą stanowić o jego atrakcyjności wśród potencjalnych 

uczniów. 

• Monter nawierzchni kolejowej – zawód został dodany ze względu na 

planowany rozwój infrastruktury kolejowej, m.in. w związku z budową 

Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także z planami rządu w zakresie 

rozwoju sieci kolejowej w Polsce. 

W części wojewódzkiej prognoza określa ona alfabetyczny wykaz zawodów 

o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku 

pracy. 

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju 

i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszcze-

nia dostępny jest w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 

Więcej  na stronie  Ministerstwa Edukacji i Nauki . 
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https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021
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Polityka Nowej Szansy 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we 

współpracy z Ministerstwem Rozwoju 

prowadzi aktualnie intensywne prace ma-

jące na celu uruchomienie instrumentów 

wsparcia przedsiębiorców w ramach pro-

jektu tzw. Polityki Nowej Szansy realizo-

wanego na podstawie ustawy z dnia 16 

lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy pu-

blicznej w celu ratowania lub restruktury-

zacji przedsiębiorców. Projekt jest odpo-

wiedzią na potrzeby firm, które znalazły się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają 

wsparcia w procesie zmian w swoim bizne-

sie. Budżet projektu to maksymalnie 120 

milionów złotych rocznie przez 10 lat, co     

w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz 

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł       

w 2020 roku.  

Celem projektu jest wsparcie przedsiębior-

ców znajdujących się w trudnej sytuacji eko-

nomiczno—finansowej w przywróceniu im 

pełnej zdolności do funkcjonowania na ryn-

ku bez konieczności dalszego wspierania 

środkami publicznymi. 

Ustawa przewiduje 3 instrumenty pomoco-

we: 

• Pomoc na ratowanie 

Instrument ten zapewni przedsiębiorcy płyn-

ność na czas potrzebny do opracowania pla-

nu restrukturyzacji lub przeprowadzenia 

sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy zo-

stanie każdorazowo uzależniona od indywi-

dualnej sytuacji Przedsiębiorcy i udzielo-

na  będzie  na okres maksymalnie 6 miesię-

cy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia 

okażą się niewystarczające, przedsiębiorca    

z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o do-

datkową pożyczkę z puli tymczasowego 

wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć 

tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. 

Adresatem pomocy na ratowanie może być 

mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży przedsiębiorca także będzie mógł 

skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europej-

skiej. 

• Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne 

Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restruktury-

zację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia 

skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Funkcjonuje jako kontynua-

cja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument i adresowana jest 

do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  

• Pomoc na restrukturyzację 

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy 

samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opraco-

wali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację 

może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znaj-

dującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowa-

niu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez przed-

siębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. 

Z tej formy może skorzystać:  mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca. 

Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsię-

biorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależ-

nie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy 

Finansowej PFR.  

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu 

projektu przewidzianego dla każdego roku. 

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym 

wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony. 

Wszelkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów, udostępnione zo-

staną w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa Rozwoju oraz na 

stronie ARP. 
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https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy
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Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz –  trwa kampania społeczna 

„Mie(dź) rodzinę” 

Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w po-

wiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnic-

kim i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjo-

nalnej. 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 ro-

dzicielstwa zastępczego na terenie LGOM. Obecnie 

cztery małżeństwa kandydują na rodziców zastęp-

czych.  

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 interneto-

wa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć 

praktyczne informacje na temat. pieczy zastępczej, hi-

storie rodzin zastępczych czy formularz zgłoszeniowy 

dla potencjalnych kandydatów. Celem kampanii 

„Mie (dź) rodzinę” jest zatem wspieranie rodziny i sys-

temu pieczy zastępczej, m.in. poprzez zmianę świado-

mości 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 Stowarzy-

szenie 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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https://www.youtube.com/watch?v=RdwA6S0ZmZ0&feature=youtu.be
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TenStep Academy 
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Wirtualna przygoda – spacer po wystawie „Wrocław 1945-2016” od 

Centrum Historii Zajezdnia 

Centrum Historii Zajezdnia zaprasza 

na wirtualne spacery. Z każdego miej-

sca na świecie można zajrzeć do wro-

cławskich wnętrz, wprost na wystawę 

„Wrocław 1945-2016”. Od 26 do 31 

stycznia 2021, na kanale FB Zajezdni, 

codziennie  miała premiera kolejnego 

z sześciu spacerów. Dla aktywnych wi-

dzów przygotowano konkurs z nagro-

dami.  

Spacery po wystawie będzie można odby-

wać z własnego fotela czy kanapy, jedno-

cześnie – dzięki technologii filmów 360  – 

spacerując po wystawie „Wrocław 1945-

2016”.   

widzom na profilu na Facebooku i ka-

nale na YouTubie. Od 26 do 31 stycz-

nia, raz dziennie, miała miejsce pre-

miera kolejnego odcinka. Wszystkie 

materiały dostępne są w trzech wer-

sjach językowych: polskiej, angielskiej 

i ukraińskiej. Dla widzów, na Faceboo-

ku, zorganizowano konkurs z nagroda-

mi. 

Projekt „Wrocław 1945-2016 3D” do-

finansowano ze środków Ministra Kul-

tury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-

tu w ramach Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 
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Przygotowana wyprawa online pozwo-

li przyjrzeć się eksponatom i poznać 

opowieść o powojennej historii Wro-

cławia.  

Każdy z filmów trwa ok. 10 minut 

i dotyczy wybranego fragmentu wysta-

wy „Wrocław 1945-2016”, od dwu-

dziestolecia międzywojennego, przez 

II wojnę światową, lata powojenne 

i okres stalinizmu, aż po narodziny 

Solidarności, wyzwolenie się z reżimu 

komunistycznego, aż po czasy współ-

czesne. Wirtualnymi przewodnikami 

są eksperci Centrum Historii Zajezd-

nia. Cykl filmów udostępniany jest 

https://www.facebook.com/events/2975225389469514/?active_tab=discussion
https://www.youtube.com/watch?v=ZfjIu4Iefv8&list=PL8yYnyglqtlWjOGaIAGrN2fo3DWvflln7&index=1


MAJ 2020                                               OFERTA LSSE S.A.  

 

 

#niehejtujpomagaj NEWSLETTER 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

Zaproszenie 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. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy 

w Legnicy zaprasza na szkolenia 

   LUTY 2021  

https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/
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Zostanie poddane wątpliwości i zasadności skupianie się na różnicach kursowo-księgowych, które zwykle nie stanowią o korzy-

ści/niekorzyści finansowej (kasowej). Czy w ogóle zarządzaniem ryzykiem w ujęciu księgowym może przynosić zysk dla fir-

my? Czy ma jakiś finansowy sens i dla kogo? Zostanie zilustrowana zasada, że koszty finansowo księgowe to nie zawsze strata 

ekonomiczna, a księgowe przychody finansowe to nie zawsze zysk ekonomiczny! Księgowe (papierowe) “2+2” – to nie to samo 

co kasowe (matematyczne) “2+2”! 

Postawione pytanie na ile różnice księgowe kursowe są konsekwencja “szczęścia i gry z hipotetycznymi kursami z przeliczeń 

fakturowych” , a na ile umiejętnością radzenia sobie w zarządzaniu ryzykiem tym rzeczywistym – kasowym? 

Do odpowiedzi na te wszystkie pytania przybliży nas niniejszy Webinar. 

Agenda: 

11:00 – 12.00 

CZĘŚĆ I – Bieżąca sytuacja na trzech rynkach (EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN) oraz bieżący plan działań dla wszyst-

kich czterech grup przedsiębiorców- eksporter/importer-EUR/PLN, eksporter/importer- USD/PLN – Pan Jacek Maliszewski 

12.00– 13:00 

CZĘŚĆ II – EDUKACJA –  Pan Łukasz Leszczyński 

• Ryzyko kursowe w ujęciu księgowym; 

• Różnice kursowe, które powstają na szczeblu rozrachunków i środków własnych; 

• Tezy, do weryfikacji na kilku przykładach – z “życia firmy”: 

 Teza I w ujęciu kasowym: Eksporter uzyskuje tym lepszy efekt, im po wyższym kursie uda mu się wymienić walu-

tę na PLN; 

 Teza I w ujęciu księgowym: Eksporter uzyskuje tym lepszy efekt, im po niższym kursie uda mu się wystawić za-

graniczną fakturę sprzedaży; 

 Teza II w ujęciu kasowym: Importer uzyskuje tym lepszy efekt, im po niższym kursie uda mu się kupić walutę; 

 Teza II w ujęciu księgowym: Importer uzyskuje tym lepszy efekt, im po wyższym kursie przyjmie i zaksięguje za-

graniczną fakturę zakupu. 

13:00-14:00  (ok. 15 minut po zakończeniu webinaru) Dyskusja, pytania i odpowiedzi. 

 

Zapraszamy na webinar 

   LUTY 2021  

Zapraszamy do udziału w webinarze 

organizowanym przez Mazowieckie 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporte-

rów – Partnera PAIH (działające w struk-

turze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.) 

oraz firmę DMK Sp. z o.o. 

Termin: 15 lutego, godz. 11:00 – 14:00 

Miejsce: Go to webinar 

Rejestracja na wydarzenie do dnia 11 

lutego 2021, do godz. 16:30, na stronie: 

https://forms.gle/Ppvnhi4DbHAWhT8n8 

Podczas Webinaru zostanie omówiona 

bieżąca sytuacja na trzech rynkach 

(EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN) 

i wskazane bieżące plany działań dla 

wszystkich czterech grup przedsiębior-

ców – eksporter/importer-EUR/PLN, 

eksporter/importer – USD/PLN. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnJQNZF9xjckyu6yRdDgC6Agmu7iD9wu24CpRqOOFAOf-k2A/viewform
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W imieniu Politechniki Wrocławskiej zapraszamy do udziału w Projekcie Prac Zespołowych. W ramach tego 

przedsięwzięcia Politechnika  poszukuje firmy/instytucje: 

• zainteresowane rozwiązaniem problemów w obszarach: IT, Automatyka, Robotyka, Elektronika i pokrewne; 

• chętnych do współpracy ze studentami przez okres 4 miesięcy (marzec – czerwiec) w ramach zaproponowanych przez 

firmę projektów z tych obszarów, 

• których zaangażowanie w projekt wyniesie 8-10 h miesięcznie (w tym możliwe spotkania zdalne). 

Ze strony Politechniki Wrocławskiej będą zaangażowani w projekt: 

• zespoły projektowe 3-5 osobowe,  

• studenci 3 roku studiów inżynierskich, będących około 9 miesięcy przed końcem studiów, 

• opiekun merytoryczny z Wydziału Elektroniki, który pomoże doprecyzować temat pracy oraz wspierać będzie meryto-

rycznie studentów.  

Udział firm w projekcie jest bezpłatny, zgłosić można kilka projektów. Można także ufundować drobne nagrody za prace 

studentów (najlepsze, wyróżnione), ale nie jest to konieczne. 

Propozycje projektów można składać do 19 lutego, tak aby możliwe było poinformowanie o nich studentów i sprawne 

rozpoczęcie realizacji z końcem lutego 2021 r. Organizatorzy przewidują, że większa część projektów będzie realizowana 

w trybie zdalnym. Liczą jednak na to, że ich czerwcowe podsumowanie będą mogli zrealizować w formie stacjonarnej – 

już teraz szykują się do organizacji Konferencji Projektów Zespołowych w formie tradycyjnej. 

Propozycje projektów można zgłosić e-mailowo na adres kpz@pwr.edu.pl. Organizatorzy proszą o możliwie obszerne 

i szczegółowe opisanie zakresu projektu, planowanych prac i wykorzystywanych technologii. Informacje te zostaną opu-

blikowane na stronie Konferencji wraz z logo Firmy. Już zgłoszone propozycje są na stronie www. 

  

Opiekunem przedsięwzięcia jest Pan dr Maciej Nikodem 

e-mail: maciej.nikodem@pwr.edu.pl 

tel.: +48 691-073-414 

Konferencja Projektów Zespołowych, 

Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska 

www: http://kpz.pwr.edu.pl  

e-mail: kpz@pwr.edu.pl  

FB: https://www.facebook.com/KPZatPWr 

Zapraszamy do udziału w projekcie prac zespołowych 
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mailto:maciej.nikodem@pwr.edu.pl
https://kpz.pwr.edu.pl/
mailto:kpz@pwr.edu.pl
https://www.facebook.com/KPZatPWr
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W imieniu Kancelarii TLA pragniemy zaprosić Państwa na webinarium poświęcone tematowi sygnalistów.  

Temat: „Sygnalista w przedsiębiorstwie - szansa, czy zagrożenie”? 

 

Agenda: 

• Jakie obowiązki nakłada dyrektywa o sygnalistach? 

• Dlaczego warto podjąć działania dotyczące sygnalistów już teraz?       

• Jakie korzyści dla organizacji mogą przynieść sygnaliści?   

• Jak odpowiednio wdrożyć w swojej organizacji procedury dotyczące sygnalistów? 

 

Termin: 18.02.2021 godz. 11:00  

Przewidywany czas trwania webinarium - 1h 

 

Link umożliwiający zapisanie się na webinarium: https://app.evenea.pl/event/sygnalistawprzedsiebiorstwie/ 

Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma drogą mailową link umożliwiający uczestnictwo w webinarium. 

W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym natomiast po webinarium jego uczestnicy 

otrzymają prezentację, link do nagrania, jak również będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji. Informacje            

o szczegółach konsultacji zostaną przedstawione w trakcie webinarium.  

 

Prowadzący:  

Magda Gawdzis - Manager w Kancelarii TLA, radca prawny 

Jakub Dydak - Konsultant w Kancelarii TLA 

Zapraszamy na webinar Kancelarii TLA 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

Zapraszamy na Webinarium Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego  

pn. ”WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W DOBIE COVID-19” 

 

Termin spotkania: 23 lutego 2021 r. godz. 11:00.  

 

Agenda: 

• Aspekty Prawne w DOBIE COVID-19 

- Podróże służbowe; 

- BHP; 

- Wypadek przy pracy zdalnej; 

- Możliwość szkoleń z zakresu BHP online (art. 12e Tarczy antykryzysowej); 

• Dobre Praktyki 

- Sitech sp. z o.o.   

• Pytania, dyskusja.  

 

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres mailowy zysk@lsse.eu do dnia 22.02.2021 r. 

Udział w webinarium jest bezpłatny. 

 

Organizatorzy: 

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny,  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-

miczna , Kancelaria TLA, Sitech sp. z o.o. Polska Izba Motoryzacji. 

Zapraszamy na webinar  
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

W imieniu organizatorów zapraszamy do współtworzenia II edycji Kongresu Made in Poland, który odbędzie się 27-28 

maja 2021 roku w Berlinie. Po sukcesie I edycji wydarzenia (liczba widzów na stronie wyniosła ok. 3500 osób, natomiast 

za pośrednictwem serwisu YouTube ponad 10 000), organizatorzy otrzymali zaproszenie od Ambasady Polskiej w Berli-

nie do przeprowadzenia drugiej edycji Made in Poland właśnie w stolicy Niemiec, głównego partnera eksportowego pol-

skiej gospodarki.  

Zachęcamy do obejrzenia filmu na kanale YouTube, w którym, Pan Ambasador, uroczyście zaprasza Państwa do uczestniczenia 

i współtworzenia tego wydarzenia.  

Dlaczego właśnie Niemcy? Wymiana towarów między Polską a Niemcami w 2019 roku była rekordowa. Według danych GUS 

w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając prawie 130 mld euro. Kraj ten jest najwięk-

szym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski. Do Niemiec najczęściej eksportujemy produkty z branży 

motoryzacyjnej oraz meblowej. Listę partnerów oraz agendę znajdą Państwo na stronie www.kongresmip.pl. Rejestracja na 

wydarzenie dostępna pod linkiem. 

Z kolei w dniach 5-7 października odbędzie się VIII edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Centrum Kongresowym 

ICE w Krakowie.  

Więcej informacji na stronie www.polskikongres.pl 

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem prezesa zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości - Wojciecha Pomarańskiego. 

 

       

      PARTNERZY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II Kongres Made in Poland - Berlin 2021 
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Usługi branżowe firm działających w ramach LSSE S.A. 
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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 inwe-

stycji 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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Podstrefa Głogów —  2,4437 ha  

Podstrefa Legnica —  27.5404 ha 



 

 



MAJ 2020                                               NEWSLETTER 

Str. 40 

OFERTA EDUKACYJNA DKE 

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 Edukacyj-

ny 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. Rycerska 24 

59-220 Legnica 

tel.: +48 76 727 74 70 

komunikacja@lsse.eu 

www.lsse.eu  
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