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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Józefa Bobera – Pierwszego Prezesa 

Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A, funkcję pełnił w latach 1997-1998. 

Zmarł 28 kwietnia 2021 r. 

Był znanym w regionie społecznikiem i działaczem samorządowym. 

Zmarł Józef Bober 

   MAJ 2021  

Fot. UM w Lubinie 
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Miło nam poinformować, że Członek Rady 

Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej S.A., Pan Stanisław Obertaniec do-

łączył do szacownego grona osób z zaszczyt-

nym tytułem Honorowego Obywatela Miasta 

Legnicy. 

Serdecznie gratulujemy! 

Stanisław Obertaniec Honorowym Obywatelem Legnicy 

   MAJ 2021  

Fot. www.legnica.fm 

Zawarte porozumienia na polepszenie dostępności do 

terenów inwestycyjnych 

Informujemy, że w  miesiącu marcu zostały zawarte dwa porozumienia z gminami dotyczące budowy 

dróg mające na celu polepszenie dostępności terenów inwestycyjnych: 

• Porozumienie z  dnia 30 marca 2021 r. na zadanie pn. „Projekt i budowa drogi gminnej o długości 

około 300 m w podstrefie Legnickie Pole”; 

• Porozumienie z dnia 18 marca 2021 r. na zadanie pn. „Budowa III etapu drogi gminnej o długości 

ok. 390 m, w granicach działki numer 118/14 w podstrefie Środa Śląska oraz budowa chodnika, 

ścieżki rowerowej, miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych oraz oświetlenia ulicznego.” 
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Najnowocześniejszy budynek w Legnicy: 

LETIA BUSINESS CENTER przy 

ul. Rycerskiej 24 ma już swoją historię. 

Od ponad 136 lat cieszy oko mieszkań-

ców. Przez lata zmieniała się jego forma 

i wykorzystanie. Od lutego 2021 r. stał 

się wyłączną siedzibą Legnickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Obiekt 

posiada dzisiaj nowoczesne powierzchnie 

biurowe.  

Wystawa pt. „Historia budynku Letia Business Center” 

   MAJ 2021  

Jak zmieniał się budynek LBC przez ponad wiek jego funkcjonowania? 

Zapraszamy do obejrzenia w holu głównym budynku LBC wystawy przygotowanej przez Dolnośląski 

Klaster Edukacyjny, pt. „Historia budynku Letia Business Center”. 
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Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte 

Drzwi” przystąpiło do Dolnośląskiego 

Klastra Edukacyjnego, którego Lide-

rem jest Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A.  

W uroczystym podpisaniu Deklaracji 

Partnerskiej, które odbyło się w Letii 

Business Center, udział wzięli: Wicepre-

zes LSSE S.A. Przemysław Bożek, Dy-

rektor Departamentu Przedsiębiorczości 

i Innowacji Bernadetta Brożyna oraz 

Prezes Stowarzyszenia Pani Marta Ka-

szuba. Cieszymy się, że wspólnie z Gło-

gowskim Stowarzyszeniem „Otwarte 

Drzwi” będziemy mogli wspierać dzieci, 

młodzież i rodziny, które znajdują się 

w trudnej sytuacji życiowej.  

Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przystąpiło do 

Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego 

   MAJ 2021  
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Dolnośląski Klaster Motoryzacyjnych koordynowany przez Legnicką Specjalną Strefę Ekono-

miczną S.A. oraz wspierany przez Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną  INVEST PARK Sp. z o.o  

przystąpił do Europejskiej sieci klastrów motoryzacyjnych. Europejska Sieć Klastrów Motoryza-

cyjnych (EACN) została powołana w roku 2016 przez dziewięć klastrów, w celu wzmocnienia 

współpracy pomiędzy europejskimi klastrami motoryzacyjnymi i ich członkami. Głównym celem 

EACN jest wsparcie europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.  

Partnerzy sieci EACN z powodzeniem współpracowali w ramach projektu „EACN for Joint Indu-

strial Modernization Investments”, współfinansowanym w ramach programu „COSME” Unii Euro-

pejskiej, który zakończył się w styczniu 2021 r.  

DKM w sieci motoryzacyjnych klastrów europejskich 

   MAJ 2021  

Związek Pracodawców Klastry Polskie 

Informujemy, że Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny przystąpił do Związku Pracodawców 

Klastry Polskie, organizacji zrzeszającej najważniejsze klastry w Polsce. Związek Pracodawców 

Klastry Polskie zrzesza animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski. Współpraca to też moż-

liwość nawiązania współpracy z innymi klastrami, udział w projektach partnerskich a także dostęp 

do wiedzy i korzystanie z doświadczeń innych.  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami 

o Związku Pracodawców Klastry Polskie na stronie: https://klastrypolskie.pl/ . 

https://klastrypolskie.pl/
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Od 4 maja przedsiębiorcy z określo-

nych branż będą mogli wystąpić 

o zwolnienie z opłacania składek za 

marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się 

też możliwość pięciokrotnego otrzyma-

nia świadczenia postojowego dla 

przedsiębiorców ze wskazanych branż. 

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia 

Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wsparcia uczestników obrotu 

gospodarczego poszkodowanych wsku-

tek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 

r., poz. 713). Rozporządzenie w zakresie 

pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie 

w życie 4 maja 2021 r.  Rozporządzenie 

to zmienia rozporządzenie Rady Mini-

strów z 26 lutego 2021 r. w sprawie 

wsparcia uczestników obrotu gospodar-

czego poszkodowanych wskutek pande-

mii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 

371). 

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy 

AKTUALNOŚCI 

Tarcza antykryzysowa – zmiany od 4 maja 2021 r. 

   MAJ 2021  

Wnioski o pomoc mogą składać przedsię-

biorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. 

prowadzili działalność gospodarczą, ozna-

czoną według Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności (PKD). O pomoc będzie można się 

ubiegać od 26 kwietnia. 

Kontynuujemy wsparcie do firm najbar-

dziej obecnie poszkodowanych w wyniku 

obostrzeń sanitarnych, tak aby utrzymać 

Zwolnienie ze składek ZUS, dofi-

nansowanie wynagrodzeń pracow-

ników na trzy miesiące, świadczenia 

postojowe oraz dotacje dla mikro 

i małych przedsiębiorców przewidu-

je nowelizacja rozporządzenia przy-

jęta w piątek przez Radę Ministrów. 

Do firm trafi wsparcie w wysokości 

10 mld zł, które będzie wypłacone za 

marzec i kwiecień. Pomoc skierowano 

do firm szczególnie mocno dotknię-

tych obostrzeniami sanitarnymi. 

Oprócz dotychczasowych branż, na 

wsparcie mogą liczyć kolejne, w tym 

m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, 

sklepy meblowe, budowlane oraz pro-

wadzące handel detaliczny w gale-

riach handlowych, w tym sprzedaż 

sprzętu elektronicznego i sportowego. 

ich miejsca pracy i zapobiec utracie 

przez nie płynności finansowej. To po-

moc optymalnie dopasowywana do po-

trzeb polskiej gospodarki 

i uwzględniająca jej specyfikę  – mówi 

wicepremier, minister rozwoju, pracy 

i technologii Jarosław Gowin. 

Więcej informacji dostępnych pod adre-

sem:  MRPiT 

z określonych branż będą mogli wystą-

pić o zwolnienie z obowiązku opłacania 

należności z tytułu składek: 

• za styczeń 2021 r. 

• albo za grudzień 2020 r. i styczeń 

2021 r. 

• albo za luty 2021 r. 

• albo za marzec i kwiecień 2021 r. 

• albo za kwiecień 2021 r. 

Na podstawie rozporządzenia wniosek 

o zwolnienie p RDZ-B7 – będzie można 

złożyć od 4 maja 2021 r.  najpóźniej do 

30 czerwca 2021 r. 

Zmieni się również termin na przekaza-

nie dokumentów rozliczeniowych za 

wnioskowany okres. Przedsiębiorca 

musi to zrobić do 30 czerwca 2021 r., 

chyba że jest zwolniony z obowiązku 

składania deklaracji rozliczeniowej 

i imiennych raportów. 

Wnioski o zwolnienie z obowiązku 

opłacania składek złożone do 30 kwiet-

nia 2021 r. włącznie, ZUS będzie rozpa-

trywał na podstawie rozporządzenia Rady 

Ministrów z 26 lutego 2021 r. Jednak 

przedsiębiorców, będzie obowiązywał 

nowy termin przesyłania deklaracji rozli-

czeniowych lub imiennych raportów mie-

sięcznych do 30 czerwca 2021 r. 

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowa-

dza także zmiany w świadczeniu postojo-

wym. Przedsiębiorcy z określonych branż 

będą mogli otrzymać świadczenie posto-

jowe maksymalnie pięć razy. Wniosek 

o to świadczenie można złożyć najpóź-

niej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w 

którym zostanie zniesiony stan epidemii. 

Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy branżowej przedłużona 

na marzec i kwiecień 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pomoc-dla-przedsiebiorcow-z-tarczy-branzowej-przedluzona-na-marzec-i-kwiecien?fbclid=IwAR0dfJjg-IQWaNIButUue3ADRCoqhNXQUDOWSC_os8hqt9sTDoTQDHnap-s
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Ostatnie dni to znaczny spadek licz-

by zakażeń koronawirusem w Polsce. 

Wszystko za sprawą naszego odpo-

wiedzialnego zachowania i coraz 

większej liczby zaszczepionych osób. 

Jeżeli trend spadkowy będzie utrzy-

mywał się również w nadchodzących 

dniach, możliwe będzie luzowanie 

kolejnych obostrzeń. Otwarte galerie 

handlowe, siłownie, restauracje i po-

wrót uczniów do szkół – sprawdź, jak 

wygląda wstępny harmonogram na 

maj.  

Łagodniejsze restrykcje przy utrzy-

mującym się niskim poziomie zacho-

rowań. 

Dane z ostatnich dni pozwalają z opty-

mizmem patrzeć w przyszłość. Odpo-

wiedzialne zachowanie, przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa i coraz większa 

liczba osób zaszczepionych przeciw 

AKTUALNOŚCI 

W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa – jeśli utrzyma 

się niski wskaźnik zakażeń 

   MAJ  2021  

ny. W ciągu ostatnich 7 dni wykonaliśmy 

ponad 1 183 000 szczepień. W ostatni 

czwartek zanotowaliśmy rekordową liczbę 

szczepień, blisko 264 tys. w ciągu doby. 

Łącznie to już blisko 8,9 mln wykonanych 

szczepień – z czego ponad 2,2 mln to oso-

by w pełni zaszczepione. Co ważne, ro-

snąca dostępność szczepionek pozwoli 

Ruszyło pierwszych 16 pilotażowych 

Punktów Szczepień Powszechnych. 

Łącznie w całym kraju będzie ich ponad 

600 – tak, aby proces szczepień przebie-

gał jeszcze sprawniej. Oprócz tego rząd 

uruchomił także pierwsze punkty drive-

thru, które zaszczepią Polaków bez wy-

chodzenia z auta. Rozwijanie infrastruk-

tury Narodowego Programu Szczepień to 

jeden z elementów przygotowania do 

zwiększonych dostaw szczepionek do 

Polski. Jak podkreślił premier Mateusz 

Morawiecki, do 10 maja wszyscy Polacy 

powyżej 18. roku życia będą mieli wy-

stawione e-skierowania i będą mogli 

zarejestrować się na konkretny termin 

szczepienia przeciw COVID-19. 

Kolejny tygodniowy cel Narodowego 

Programu Szczepień został zrealizowa-

nam wkrótce na zmianę rozporządze-

nia – kiedy będzie istniało ryzyko 

zmarnowania szczepionki, będzie 

można ją podać każdej chętnej osobie 

powyżej 18 roku życia.  

Więcej informacji dostępnych pod 

adresem: MZ 

 

COVID-19 dają rezultaty. W ostatnim 

czasie obserwujemy spadek dziennej 

liczby zachorowań. Jeśli ta tendencja 

będzie się utrzymywała – w maju re-

strykcje będą stopniowo łagodzone. Nie 

oznacza to jednak, że pokonaliśmy ko-

ronawirusa. Walka trwa. Dlatego pomi-

mo znoszenia obostrzeń, pamiętaj 

o zasadach bezpieczeństwa! 

Otwarte galerie handlowe, siłownie 

i restauracje – wstępny harmonogram 

na maj. 

Przy utrzymującym się niskim poziomie 

zakażeń możliwe będzie stopniowe luzo-

wanie obostrzeń według zaplanowanego 

harmonogramu. Co ważne, harmono-

gram może zmieniać się w zależności od 

aktualnej sytuacji epidemicznej. 

Sprawdź, jak wygląda plan na maj! 

Szczegółowy harmonogram dostępny 

pod adresem:  MZ 

Przyspieszenie procesu szczepień – pilotażowe Punkty 

Szczepień Powszechnych i drive-thru już otwarte 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/przyspieszenie-procesu-szczepien--pilotazowe-punkty-szczepien-powszechnych-i-drive-thru-juz-otwarte
https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian
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wysokoefektywne wykorzystanie poten-

cjału działań rozwojowych. 

Piotr Koszewski, zastępca dyrektora De-

partamentu Jednostek Nadzorowanych 

i Podległych, wskazał, że chcemy, aby 

nadzór korporacyjny odbywał się na za-

sadach transparentności. Chcemy, aby 

Strefy miały poczucie, że mogą liczyć na 

wsparcie naszego resortu. Działalność 12 

spółek zarządzających Specjalnymi Stre-

fami Ekonomicznymi, podlegających 

ministrowi właściwemu do spraw gospo-

darki, to nie tylko sukcesy i wysokie 

przychody, ale też bieżące wyzwania 

wynikające z różnego profilu ich działal-

ności – niekoniecznie związanej stricte 

z obszarem inwestycyjnym. 

Artur Wycech, dyrektor Departamentu 

Rozwoju Inwestycji, wspomniał nato-

miast, iż cieszy nas doskonały wynik PSI 

za pierwszy kwartał 2021 oraz utrzyma-

nie świetnej dynamiki wzrostu w Stre-

fach w 2020 – w dobie pandemii. Jedno-

cześnie zaznaczył iż celem jest utrzyma-

nie tego bardzo dobrego tempa, ale także 

wyjście naprzód, aby jak najlepiej przy-

gotować się do okresu postpandemiczne-

go. 

Zdaniem dyrektora Wycecha pomóc 

w tym ma nowelizacja rozporządzenia, 

która obecnie jest na etapie prac rządo-

wych. 

AKTUALNOŚCI 

Synergia i koordynacja działań to klucz 

do sukcesu dalszego funkcjonowania 

i rozwoju Stref w przyszłości – to naj-

ważniejszy wniosek z rozmów, jakie 

w tym tygodniu prowadził wiceminister 

rozwoju pracy i technologii Grzegorz 

Piechowiak z przedstawicielami SSE.  

Wiceminister Grzegorz Piechowiak odbył 

serię spotkań ze spółkami zarządzającymi 

Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, 

które ponownie zostały przekazane 

z Ministerstwa Aktywów Państwowych 

pod nadzór MRPiT. 

Synergia i koordynacja działań w SSE, to 

naturalny krok na drodze ku poprawie 

jakości działań instytucji prorozwojowych 

i zarazem działanie służące przygotowaniu 

polskiej gospodarki na funkcjonowanie 

w rzeczywistości postpandemicznej. 

Wspólne, skoordynowane działania Mini-

sterstwa, PAIH oraz Specjalnych Stref 

Ekonomicznych jeszcze bardziej niż do-

tychczas wzmocnią politykę inwestycyjną 

naszego kraju, przede wszystkim w per-

spektywie krótko- i średniookresowej – 

powiedział wiceminister rozwoju, pracy 

i technologii oraz pełnomocnik rządu 

ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz 

Piechowiak. 

Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicz-

nych 

W MRPiT rozpoczynają się także 

przygotowania do opracowania długo-

falowej strategii rozwoju SSE. Do 

2026 roku, w związku z wygaśnięciem 

ostatnich zezwoleń na mocy ustawy 

z dnia 20 października 1994 r. o spe-

cjalnych strefach ekonomicznych 

(Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600), SSE 

muszą znaleźć alternatywę w stosunku 

do dotychczasowego profilu działalno-

ści opartego głównie na lokowaniu 

inwestycji. MRPIT już dziś planuje 

działania z tym związane. 

SSE stanowią ważny element systemu 

społeczno-gospodarczego Polski. Za-

mierzamy opracować długofalową 

strategię ich rozwoju, tak by maksyma-

lizować szanse i redukować ryzyka – 

podkreślił minister Piechowiak. 

Wygaszenie ustawy diametralnie zmie-

ni dotychczasowe zasady funkcjono-

wania Stref, stąd konieczność wdroże-

nia nowych rozwiązań i przygotowania 

długoterminowych prognoz i planów 

działania. 

Podsumowując rozmowy ze Strefami, 

minister Grzegorz Piechowiak wska-

zał, iż bezpośrednie spotkania mają 

bardzo ważny charakter. Chcemy być 

przede wszystkim partnerem. Tylko 

taka forma współpracy pozwoli nam na 

Rozmowy wiceministra Grzegorza Piechowiaka z zarządami 

SSE nt. funkcjonowania w czasie postpandemicznym 

   MAJ  2021  
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KPO wysłany do Komisji Europejskiej 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-

nalnej oficjalnie przesłało Krajowy Plan 

Odbudowy (KPO) do Komisji Europej-

skiej przez system CIRCABC. Doku-

ment jest podstawą do wypłaty pieniędzy 

z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej 

puli Polska będzie miała do dyspozycji 

około 58 miliardów euro. 

Fundusz Odbudowy ma wesprzeć środki 

krajowe w przywracaniu odporności go-

spodarki oraz przygotować na przyszłe, 

nieprzewidziane okoliczności. Dlatego tak 

ważne jest, by te pieniądze, jak najszybciej 

zaczęły pracować w naszej gospodarce. 

W lipcu poprzedniego roku na nadzwyczaj-

nym szczycie Rady Europejskiej, został 

uzgodniony pakiet odbudowy o warto-

ści 750 mld euro. Od tego czasu w Mi-

nisterstwie Funduszy i Polityki Regio-

nalnej  wspólnie z innymi resortami, 

samorządowcami, przedsiębiorcami, 

partnerami społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi intensywnie pracowali-

śmy nad przygotowaniem Krajowego 

Planu Odbudowy. Wynik wielomie-

sięcznych prac przekazaliśmy Komisji 

Europejskiej  – mówi wiceminister fun-

duszy i polityki regionalnej Waldemar 

Buda. 

Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy 

Krajowy Plan Odbudowy 30 kwietnia 

został zaakceptowany na specjalnym 

posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd jed-

nocześnie upoważnił Ministerstwo Fun-

duszy i Polityki Regionalnej do wprowa-

dzania dalszych zmian w dokumencie. 

Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy 

Od 26 lutego do 2 kwietnia trwały kon-

sultacje Krajowego Planu Odbudowy. 

W konferencji inaugurującej udział wziął 

premier Mateusz Morawiecki. W ramach 

konsultacji Ministerstwo Funduszy i Po-

lityki Regionalnej zorganizowało trzy 

debaty poświęcone pięciu filarom Krajo-

wego Planu Odbudowy. Odbyło się rów-

nież pięć wysłuchań publicznych KPO. 

Możliwe było również zgłaszanie uwag 

przez dedykowany formularz na stronie 

internetowej. W trakcie konsultacji spo-

łecznych wpłynęło ponad 5 tys. uwag 

oraz komentarzy i propozycji do Krajo-

wego Planu Odbudowy, które znacząco 

wpłynęły na  ostateczny kształt doku-

mentu Dokument został między innymi 

uzupełniony o pożyczki i obecnie składa 

się z dwóch uzupełniających się części – 

dotacyjnej i pożyczkowej. 

Moody’s potwierdza dotychczasowy rating Polski 

   MAJ 2021  

30 kwietnia 2021 r. agencja ratingowa 

Moody’s ogłosiła decyzję o utrzymaniu 

oceny ratingowej Polski na poziomie 

A2/P1, odpowiednio dla długo- i krótko-

terminowych zobowiązań. Perspektywa 

ratingu pozostaje na poziomie stabil-

nym. 

Agencja Moody’s w komunikacie praso-

wym, jako uzasadnienie utrzymania ratin-

gu na dotychczasowym poziomie, wskazu-

je na odporność polskiej  gospodarki 

w obliczu pandemii COVID. Wg Mood-

y’s, pandemia koronawirusa odpowiada 

za  spadek PKB w 2020 roku jedynie 

o 2,7 %,  z uwagi na korzystną strukturę 

i konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Ponadto szok pandemiczny został złago-

dzony poprzez znaczny pakiet wsparcia 

gospodarki oraz złagodzoną politykę pie-

niężną. Wg Moody’s wzrost PKB w 

latach 2021-2022 będzie na poziomie 

odpowiednio 3,3 % i 4,8 %. 

Perspektywy ratingu 

Podniesienie oceny ratingowej Polski 

byłoby możliwe, gdyby rządzący skon-

centrowali się na wyzwaniach związa-

nych z harmonogramem wycofywania 

się z dotychczas wprowadzonych środ-

ków wsparcia gospodarki. Taki kierunek 

działań mógłby z jednej strony zagwaran-

tować trwałe ożywienie, a z drugiej 

zmniejszyć ryzyko zbyt długiego stoso-

wania wsparcia. Obniżenie ratingu jest 

możliwe w przypadku, gdyby sytuacja 

fiskalna uległa istotnemu pogorszeniu lub 

wzrost gospodarczy znacznie spowolnił 

w stosunku do stanu sprzed pandemii. 
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Konkurs Fabryka Przyszłości wypromuje najbardziej 

nowoczesne firmy z sektora przemysłowego 

Startuje konkurs promujący dobre 

praktyki w zakresie transformacji cyfro-

wej. Fabryka Przyszłości ma inspirować 

i wspierać przedsiębiorstwa we wprowa-

dzaniu rozwiązań z obszaru przemysłu 

4.0. Organizatorem kampanii jest Plat-

forma Przemysłu Przyszłości (PPP).  

Konkurs to propozycja dla małych, śred-

nich i dużych firm, w których wdrożenie 

cyfryzacyjne przeprowadzone w ostatnich 

dwóch latach przyniosło wymierne 

korzyści. Zgłoszenia zostaną ocenione 

przez ekspertów pod kątem postępów 

we wdrażaniu nowych rozwiązań. 

W badaniu stopnia dojrzałości cyfrowej 

przedsiębiorstw specjaliści wykorzysta-

ją metodykę ADvanced Manufacturing 

(ADMA), analizującą siedem obszarów 

transformacji. Unowocześnianie przed-

siębiorstw, również pod względem or-

ganizacyjnym, stwarza szansę uodpor-

nienia polskiej gospodarki na ewentualne 

sytuacje kryzysowe – przekonuje wice-

premier, minister rozwoju, pracy i tech-

nologii, Jarosław Gowin: 

Staramy się nie tylko wspierać firmy 

w trudnych warunkach wynikających 

z pandemii COVID-19, ale także doce-

niać te, które pomimo przeszkód radzą 

sobie na rynku bardzo dobrze. Dzięki 

inicjatywie Platformy Przemysłu Przy-

szłości wyróżnimy przedsiębiorstwa 

wprowadzające innowacyjne rozwiąza-

nia oraz przechodzące z powodzeniem 

transformację cyfrową. W ten sposób 

wypromujemy dobre praktyki z zakresu 

przemysłu 4.0, co wzmocni konkuren-

cyjność polskiego przemysłu. 

Więcej informacji dostępnych pod adre-

sem: MRPiT 

Twój biznes potrzebuje innowacji? Zgłoś się do Akademii 

Menadżera Innowacji 

   MAJ 2021  

Do 21 maja br. przedsiębiorcy mogą 

zgłaszać się do udziału w trzeciej edy-

cji Akademii Menadżera Innowacji – 

projektu szkoleniowo-doradczego 

PARP. Do AMI mogą przystąpić przed-

stawiciele firm bez względu na branżę i 

wielkość firmy. Dofinansowanie ze środ-

ków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, 

małych i średnich firm oraz do 50 proc. 

dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się 

w czerwcu 2021 r. Ze względu na pande-

mię koronawirusa, wszystkie zaplano-

wane w tej edycji wydarzenia będą się 

odbywały w formule online. Akademia 

jest finansowana z Programu Operacyj-

nego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to 

autorski projekt szkoleniowo-doradczy 

realizowany przez Polską Agencję Rozwo-

ju Przedsiębiorczości. AMI przygotowuje 

właścicieli i kadrę zarządzającą do spraw-

nego wdrażania innowacyjnych proce-

sów, produktów i usług w przedsiębior-

stwach. Zwieńczeniem ukończenia 

Akademii jest plan wdrożenia zmian 

w przedsiębiorstwie. 

– To już trzecia edycja tego projektu. 

To oznacza, że cieszy się on coraz 

większą popularnością. Pomimo pande-

mii, menedżerowie chcą poszerzać swo-

je horyzonty i pogłębiać wiedzę doty-

czącą wdrażania innowacyjnych roz-

wiązań w firmach, a także służącą umac-

nianiu ich pozycji rynkowej. Żyjemy 

wczasach, w których otoczenie biznesowe 

podlega nieustannej zmianie, a Akademia 

Menadżera Innowacji oferuje know-how 

oraz narzędzia, które w przyszłości po-

zwolą przedsiębiorcom nadążyć za nimi – 

mówi Grzegorz Piechowiak, wiceminister 

rozwoju, pracy i technologii. 

Więcej informacji dostępnych pod adre-

sem:  PARP 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-fabryka-przyszlosci-wypromuje-najbardziej-nowoczesne-firmy-z-sektora-przemyslowego
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/70229:twoj-biznes-potrzebuje-innowacji-zglos-sie-do-akademii-menadzera-innowacji
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Dzień Ziemi 22.04.2021 r. – Akcja koncernu Volkswagen 

„Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale 

każdy może zrobić coś” – takie motto 

przyświecało dzisiejszej światowej akcji 

koncernu Volkswagen 1 godzina dla kli-

matu #Project1hour. Celem akcji było za-

angażowanie wszystkich pracowników 

koncernu (660 000) do wspólnych przemy-

śleń i dyskusji na temat ochrony klimatu. 

Każdy mógł zgłosić swój pomysł lub pro-

pozycje działania na rzecz ochrony klima-

tu. Poza tym pracownicy zdobyli podczas 

warsztatów dokładniejsze informacje 

o kryzysie klimatycznym oraz zrozumieli 

jak ważne jest niezwłoczne podjęcie dzia-

łań. 

  

Koncern Volkswagen już rozpoczął swój pro-

gram dekarbonizacji na podstawie celu klima-

tycznego ONZ, polegającego na ograniczeniu 

globalnego ocieplenia na Ziemi do maksymal-

nie 2°C. Celem programu jest zmniejszenie 

emisji CO2 do 2025 r. o 30% względem 

2015 r. oraz neutralność CO2 do 2050 r. Teraz 

dodatkowo przedsiębiorstwo motywuje 

wszystkich do działania. Także polkowicka 

spółka Volkswagen Motor Polska wzięła 

udział w tym globalnym przedsięwzięciu or-

ganizując warsztaty #project1hour. 

  

Zwieńczeniem Dnia Ziemi w polkowickim 

Volkswagenie było posadzenie drzewa (Dębu 

Szacunku) przez prezesa spółki Dirka Strümp-

flera, przewodniczącego organizacji związko-

wej NSZZ „Solidarność” Włodzimierza Brodę 

oraz koordynatorów grupy Respekt Agnieszkę 

Stefanko i Alana Zimoląg. 

   MAJ 2021  
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TenStep Academy 

AKTUALNOŚCI 
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„Harmonogram” to słowo magiczne w zarządzaniu pro-

jektami. Harmonogramów dopominają się klienci. O nich 

mówią i na nie się powołują sponsorzy projektów a kie-

rowników projektów przyprawiają o zawrót głowy. Wszy-

scy mówią o harmonogramach, choć każdy ma przeważnie 

co innego ma myśli. Czym zatem jest harmonogram w pro-

jektach biznesowych? 

Wstawienie dat do kalendarza, kiedy mają się rozpocząć 

pewne zadania projektowe, to jeszcze nie harmonogram! 

I choć zabrzmi to jak herezja, to daty są w nim najmniej 

ważne. Tzn. daty wstawiana ot, tak „z palca”.  

Harmonogram jest modelem pracy w projekcie nad wy-

tworzeniem produktów projektowych (przedmiotów dosta-

wy) i innych niezbędnych zadań. Kierownikowi projektu 

ma służyć do zarządzania projektem. Buduje on harmo-

nogram wraz z zespołem projektowych, gdyż projekt to gra 

zespołowa. Zatem i harmonogram musi być wynikiem pra-

cy zespołowej.  

Algorytm budowy harmonogramu projektu jest prosty. 

Trzymanie się poszczególnych kroków gwarantuje, że da-

ty, które „wyjdą na koniec”, będą realne (przynajmniej 

w momencie zatwierdzenia).  

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich 

niezbędnych do wytworzenia w projekcie produktów. Jeże-

li mamy dobrze zrobioną kartę projektu, to po prostu bie-

rzemy listę produktów stamtąd.  

Kolejnym etapem jest skorzystanie z metody identyfikacji 

pracy do wykonania, czyli struktury podziału prac (Work 

Breakdown Strukture – WBS). Kolejno każdy z przedmio-

tów dostawy jest przez zespół projektowy „rozbijany” na 

zadania, Te zadania są rozkładane na podzadania i jeżeli 

jest taka potrzeba, podzadania na kolejne podzadania. 

Ważne jest, aby na każdym poziomie zadania składowe 

(„rozbite”) w sumie reprezentowały zadanie nadrzędne 

(„rozbijane”). Zadania, które już nie są rozbijane na mniej-

sze, nazywamy zadaniami elementarnymi. 
Następnym etapem budowy harmonogramu jest utworzenie 

z zadań elementarnych (tylko z zadań elementarnych!) 

diagramu sieciowego. To metoda wprowadzająca 

chronologię do naszego już wcześniej zidentyfikowa-

nego zbioru zadań do zrobienia w projekcie. Łączymy 

zadania w ciągi, w których jedne muszą być wykonane 

przed innymi z powodów technologicznych, logistycz-

nych czy innych.  

Kiedy mamy zadania elementarne ułożone na osi czasu 

wg właściwej logiki projektu oraz możliwości i dostęp-

ności naszych zasobów, to możemy przystąpić do sza-

cowania czasów trwania poszczególnych zadań ele-

mentarnych oraz przypisywania do nich osób, które ma-

ją je wykonać. Czasy trwania są kompromisem pomię-

dzy tym, ile byśmy chcieli mieć czas, a tym, ile może-

my na dane zadanie przeznaczyć. Im dłużej organizacja 

zarządza metodycznie projektami tym większą ma wie-

dzę i możliwości porównań z wcześniejszych projek-

tów. Przypisywanie członków zespołu projektowego do 

zadań powinna przyświecać zasada, że zadanie może 

wykonywać kilka osób, ale odpowiedzialna za jego wy-

konanie jest zawsze jedna osoba.  

Na koniec warto zidentyfikować ścieżkę krytyczną w 

projekcie. Tzn. najdłuższą ścieżkę zadań elementar-

nych, co pozwala określić najkrótszy czas realizacji pro-

jektu. Zadanie na ścieżce krytycznej powinny być pod 

szczególną pieczą kierownika projektu, gdyż opóźnienie 

jakiegokolwiek z nich automatycznie opóźni projekt.  

Mamy zatem profesjonalnie zbudowany harmono-

gram, który pozwoli kierownikowi projektu zarządzać 

pracą w projekcie, symulować konsekwencje alterna-

tywnych rozwiązań oraz z dużym prawdopodobień-

stwem oszacować realny czas zakończenia projektu.  

Ufff. Jest trochę pracy… A to dopiero początek. 

W następnym odcinku będzie o zarządzaniu harmono-

gramem.  

Pytania, uwagi i opinie przesyłajcie na adres: 

piotr.filipiuk@tenstep.pl 

   MAJ 2021  

Z PAMIĘTNIKA STAREGO PM-A 

Zapraszamy do odwiedzenia strony TenStep: www.tenstep.pl 

http://www.tenstep.pl
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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 

   MAJ 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=RdwA6S0ZmZ0&feature=youtu.be
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bo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Or-

ganizacji Bojowej i Żydowskiego Związ-

ku Wojskowego ukrywali się próbując 

stawiać opór oddziałom SS, Wehrmach-

tu, policji bezpieczeństwa i formacjom 

pomocniczym. Niemcy palili dom po 

domu, szukali z psami schronów i wypro-

wadzali z nich ludzi na Umschlagplatz, 

a następnie wysyłali do obozów. 

8 maja 1943 r. w schronie przy ul. Miłej 

18 samobójstwo popełnił przywódca po-

wstania, Mordechaj Anielewicz, wraz 

z grupą kilkudziesięciu bojowników. 

Nielicznym powstańcom udało się kana-

łami wydostać z płonącego getta. 

16 maja, na rozkaz Jürgena Stroopa, ko-

mendanta policji i SS, wysadzono wielką 

synagogę na ulicy Tłomackie, która znaj-

dowała się w miejscu obecnego placu 

Bankowego. Było to symboliczne zakoń-

czenie likwidacji żydowskiej dzielnicy 

w Warszawie. 

Wicepremier, minister kultury, dziedzic-

twa narodowego i sportu Piotr Gliński 

wraz z wiceministrem Jarosławem Selli-

nem uczcili 78. rocznicę wybuchu po-

wstania w getcie warszawskim, składając 

wieniec pod pomnikiem Bohaterów Get-

ta.  

PROGRAM NIEPODLEGŁA 2017-2022 

19 kwietnia 1943 r. – 78 lat temu – wy-

buchło powstanie w getcie warszaw-

skim. Był to pierwszy w okupowanej 

Europie miejski zryw przeciw Niem-

com, akt o charakterze symbolicznym, 

zważywszy na nikłe szanse powodzenia. 

„Podczas II wojny Światowej Niemcy 

starali się wymordować całą społeczność 

żydowską w okupowanej przez siebie 

Europie. Żydzi stawiali opór i najwięk-

szym tego przykładem jest powstanie 

w getcie warszawskim” – powiedział 

wiceminister kultury, dziedzictwa naro-

dowego i sportu Jarosław Sellin w wy-

wiadzie dla Polskiego Radia. 

Zapytany o przyczyny wybuchu powstania 

wiceminister Sellin ocenił, że Żydzi byli 

już świadomi wymordowania ich rodzin. 

Dlatego chcieli się zemścić, ale też godnie 

umrzeć „nie tak jak rok wcześniej, w 1942 

r., kiedy wywożono w bydlęcych wago-

nach ich rodziny do Treblinki i tam mor-

dowano”. 

Wiceminister kultury przypomniał rów-

nież, że polscy Żydzi w polskich mundu-

rach, z orzełkiem na czapkach w armii 

polskiej walczyli z III Rzeszą. 

Warto to przypominać także Izraelczy-

kom, którzy przyjeżdżają do Polski, za-

równo w Muzeum Historii Polskich Ży-

dów POLIN, jak i w nowo budowanym, 

nowo przez nas powołanym, Muzeum 

Getta Warszawskiego – powiedział 

wiceminister. 

Jarosław Sellin przypomniał również, 

że polskie władze w Londynie i ich 

delegatura w kraju były jedynymi 

strukturami alianckimi, które za jeden 

ze swoich celów uznały ratowanie Ży-

dów. 

To było oficjalne stanowisko państwa 

polskiego, a nie szmalcownicy. Szmal-

cownicy to byli zdrajcy narodu i pań-

stwa polskiego. (…) A niestety mamy - 

zwłaszcza w ostatnich latach - do czy-

nienia z próbą zepchnięcia na Polskę 

odium współsprawstwa Holocaustu. To 

jest straszna nieprawda i musimy przy-

pominać, jaka była oficjalna postawa 

władz polskich – podkreślił wiceszef 

resortu kultury i sportu. 

Powstanie w getcie warszawskim 

Powstanie w getcie warszawskim wy-

buchło 19 kwietnia 1943 r. w momen-

cie rozpoczęcia zarządzonej przez He-

inricha Himmlera akcji ostatecznej 

likwidacji getta, w wigilię żydowskie-

go święta Pesach. 

Powstanie jako silny opór zbrojny 

trwało trzy dni. Następne dni również 

nazywamy powstaniem w getcie, choć 

walka praktycznie się skończyła – sła-

78. rocznica powstania w getcie warszawskim 

   MAJ  2021  
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Webinarium 11.05.2021 r. – „Przegląd zaawansowanych technologii 

fotowoltaicznych” 

   MAJ 2021  

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczną S.A., wspólnie z globalnym liderem w branży inteligentnych technologii energetycz-

nych, firmą SolarEdge Technologies (Poland) sp. z o.o., zapraszają Państwa na pierwsze z cyklu bezpłatne webinarium o zaa-

wansowanych systemach fotowoltaicznych i efektywności energetycznej w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Tytuł pierwszego 

spotkania online: 

„Przegląd zaawansowanych technologii fotowoltaicznych” 

Spotkanie odbędzie się już 11 maja 2021 r. w godz. 10:00 – 12:00. 

REJESTRACJA NA WEBINARIUM 

  

Prosimy o przekazanie zaproszenia do osób odpowiedzialnych za w/w obszar w Państwa przedsiębiorstwie. 

Na spotkanie zapraszamy Dyrektorów produkcji, Dyrektorów finansowych, Dyrektorów ds. zakupów oraz przedstawicieli Za-

rządów firm. 

W programie: 

• Bogdan Szymański, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV o „Trendach w komercyjnych systemach fotowol-

taicznych”, gdzie dowiesz się o: trendach, jakimi są magazyny energii, nowoczesnych modułach, konstrukcjach i falowni-

kach instalacji PV, opłacie mocowej. 

• Mariusz Potocki, SolarEdge Technologies (Poland) sp. z o.o. o „Optymalizacji systemów komercyjnych”, gdzie przedstawio-

ne zostaną informacje o tym: jak dobrze dopasować system do potrzeb przedsiębiorstwa (optymalizacja OPEX / Serwis), jaki 

rodzaj instalacji wybrać (naziemny, czy dachowy), jak prawidłowo monitorować system PV. 

• Łukasz Kotula, Corab sp. z o.o. o tym „Jak obniżyć koszty instalacji fotowoltaicznej bez utraty jakości i bezpieczeń-

stwa?”, gdzie poruszone zostaną kwestie dobrych praktyk, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w instalacje PV: 

większość z inwestorów zaczyna myśleć o kosztach instalacji PV dopiero po otrzymaniu pierwszej oferty. Natomiast więk-

szość oszczędności można poczynić na etapie planowania, projektowania czy wyboru komponentów. Dlatego podpowiemy 

jak mądrze inwestować nie rezygnując z jakości, wydajności a przede wszystkim bezpieczeństwa. 

• Sesja pytań i odpowiedzi. 

https://marketing.solaredge.com/acton/form/8801/0eb4:d-0002/0/-/-/-/-/index.htm
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Webinarium 12.05.2021 r. – “Międzynarodowe zamówienia 

publiczne” 

   MAJ 2021  

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., zaprasza w imie-

niu Klastra COP im. E. Kwiatkowskiego na webinar pn. “Międzynarodowe zamówienia publiczne”. 

 

Webinar odbędzie się 12 maja 2021 r. o godz. 12:00. 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępna pod adresem: LINK 

 

Każdego roku organizacje międzynarodowe rozpisują przetargi o wartości kilkudziesięciu miliardów USD. Część z nich obej-

muje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji. W takim przypadku szansę na uzyskanie 

zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT oraz usługi konsultingowe, konferencyjne, graficzne, 

wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, administracyjne, czy też związane  z szeroko rozumianym funkcjonowaniem 

biur. 

 

Wiele organizacji ogłasza ponadto przetargi na potrzeby projektów i inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych regionach 

świata, w szczególności w państwach rozwijających się. 

 

W zależności od profilu organizacji spektrum poszukiwanych towarów oraz usług może być bardzo szerokie i obejmować na 

przykład: żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, 

czy gospodarki wodno-sanitarnej, usługi doradcze i szkoleniowe. 

 

Przedsiębiorstwa ubiegające się o udzielenie zamówienia mają wówczas szansę nie tylko na zdobycie atrakcyjnego i wiarygod-

nego klienta, lecz również na uzyskanie dostępu do nowych rynków geograficznych. 

https://www.klastercop.pl/zamowienia
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Webinarium 27.05.2021 r. – “Co kierownik wiedzieć powinien?” 

   MAJ 2021  

TEMAT: Co kierownik wiedzieć powinien? 

CZAS: 2 h (1,5 h treść, 0,5 Q&A)            

TERMIN: 27 maja, godzina 10:00 – 12:00 

PROWADZĄCY: 

Anna Skowron, wspólnik Sendero TAX & LEGAL, radca prawny 

Filip Firut, radca prawny 

 

Pierwszym zagadnieniem, które poruszymy na webinarium, będą kwestie odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w przedsiębiorstwie. Omówi je wspólnik Sendero TAX & LEGAL – radca prawny Anna Skowron. 

W drugiej części spotkania uczestnicy webinarium rozszerzą swoją wiedzę z podstawowych zagadnień prawa pracy. Szczegól-

nie tych, które są istotne w relacjach z innymi pracownikami i sprawnego zarządzania ich pracą. Dlatego do udziału w tym 

wydarzeniu zachęcamy przede wszystkim osoby, które zarządzają pracą innych pracowników. Udział w tym webinarium po-

zwoli uczestnikom z większą swobodą poruszać się w relacjach z podwładnymi. Szczególnie na tej płaszczyźnie, która zahacza 

o prawo pracy. 

Na koniec spotkania zaprezentujemy nasze – praktyczne – spojrzenie na zarządzanie ryzykiem w sferze BHP. Zwrócimy 

uczestnikom uwagę na kwestie, które w naszej ocenie są kluczowe z perspektywy sali rozpraw. 

Rejestracja dostępna pod adresem: LINK 

https://sendero.clickmeeting.com/co-kierownik-wiedziec-powinien-/register
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Energy Industry Mixer - 8 czerwca 2021  

   MAJ 2021  

Energy Industry Mixer to międzynarodowe spotkanie networkingowe oparte na strukturze spersonalizowanych spo-

tkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami, głównie przemysłowymi, które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. w for-

mie „Digital Edition”. 

 

Uczestnikami drugiej edycji wydarzenia będą firmy przemysłowe działające w różnych branżach m.in. AGD, motoryzacyjnej, 

mechanicznej itp., które na podstawie spersonalizowanego programu spotkań B2B w formule „speed meeting” spotkają się 

z ekspertami ds. automatyzacji, przemysłu 4.0, energetyki.  

 

Podczas spotkań B2B przewidzianych w ramach wydarzenia, uczestniczące firmy przemysłowe będą miały okazję porozma-

wiać z ekspertami ds. automatyzacji, robotyki, przemysłu 4.0, technologii uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła 

energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; managementu energetycznego, 

zakupu „zielonej” energii oraz planowaniu oszczędności; systemów magazynowania energii elektrycznej. 

 

Organizatorem wydarzenia jest spółka Bosetti Global Consulting, współorganizatorami: Confindustria Polonia, Izba Gospodar-

cza Energetyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i spółka Energemini Polska Sp. z o.o. Partnerami 

wydarzenia są: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Polska Strefa Inwestycji, Polsko- Czeska Izba Gospodarcza, Pol-

ska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Polsko- Gruzińska Izba Przemysłowo- Handlowa, Agencja Rozwoju 

Aglomeracji Wrocławskiej S.A.  

 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: LINK 

 

https://lsse.eu/energy-industry-mixer-8-czerwca-2021/
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy 

zaprasza na szkolenia 

   MAJ 2021  

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 zain-

teresowane mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa 

w szkoleniach. 

https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/
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Oferty pracy firm działających w ramach LSSE S.A. 
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LETIA BUSINESS CENTER 

    

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:   

TEATR SZKOŁA PODKOWA 

   

CONCORDIA 105 m² 80 40 32 

Ponad stumetrowa powierzchnia tej sali konferencyjnej stanowi wygodną i elegancką przestrzeń na organi-

zację większych konferencji. Komfort użytkowania tego miejsca wiąże się z wysokim standardem wykończe-

nia 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. 

LETIA BUSINESS CENTER, oprócz bycia komfortowym, nowoczesnym biurowcem o intrygującej archi-

tekturze, jest również Centrum Konferencyjnym i wystawienniczym. Znajdują się tu eleganckie sale konferencyjne, 
wyposażone w najwyższej klasy sprzęt multimedialny, nowoczesna pracownia komputerowa oraz jedyna w Legni-
cy 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 
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sala konferencyjna NOX 61 m2 

    

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:   

TEATR SZKOŁA PODKOWA 

   

NOX 61 m² 50 26 24 

Wygodna i nowoczesna przestrzeń sali konferencyjnej NOX stwarza doskonałe warunki do organizacji szko-

leń, konferencji, spotkań etc. Komfort użytkowania tego miejsca wiąże się z wysokim standardem wykoń-

czenia 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 
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sala konferencyjna CONCORDIA + NOX 166 m2
  

    

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:   

TEATR SZKOŁA 
PODKO-

WA 

   
CONCORDIA 

+ NOX 

166 

m² 
120 70 60 

Funkcjonalność oferowanych sal konferencyjnych polega na możliwości ich łączenia w  jedną prze-

strzeń. Całkowita powierzchnia ponad stu sześćdziesięciu metrów jest doskonałym miejscem dla or-

ganizatorów większych szkoleń i konferencji. W dowolnym ustawieniu sala jest idealnym rozwiąza-

niem zapewniającym naszym Gościom komfortowe uczestnictwo w wydarzeniach w  liczniejszej gru-

pie osób, Sale  znajdują się na parterze obiektu, posiadają dostęp do światła dziennego (zarówno od stro-

ny dziedzińca/ holu, jak i od ulicy) z możliwością ich zaciemnienia. Sale wyposażone w klimatyzację umożli-

wiającą 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 prezen-

towania treści na 2 ekranach jednocześnie) 

• 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 
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sala konferencyjna NERIO 46 m2 

    

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:   

TEATR SZKOŁA PODKOWA 

   

NERIO 46 m² 25 14 14 

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 oczeki-

wań 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 możliwo-

ścią zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawie-

wu. 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 

Zapraszamy do dalszych rozmów. 

Kontakt konferencyjny:  

Marta Malczewska-Kasperska  76 723 54 45 | 663 150 627 | centrumkonferencyjnelbc@lsse.eu 

mailto:centrumkonferencyjnelbc@lsse.eu
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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. 

OFERTA LSSE S.A.    MAJ 2021  
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ry chce opakować i wtedy projektujemy 

taki kartonik od podstaw. 

Proces tworzenia pudełka sam w sobie 

nie jest skomplikowany ale ze względy 

na złożoność prac dość czasochłonny. Na 

jego wykonanie składają się następujące 

elementy: projekt, druk, opcjonalnie 

uszlachetnienia – np.: foliowanie, tłocze-

nie, złocenie. Następnie pudełko jest 

sztancowane i sklejane.  

A.G.: A Czy dla swojej firmy mogę za-

mówić oprócz pudełek materiały infor-

macyjne/reklamowe? Nie potrzebuje ich 

w dużych nakładach. 

K.M.: Oczywiście, mamy szeroki wa-

chlarz usług,  wykonujemy materiały 

reklamowe, które zamawiają firmy  – 

wizytówki, ulotki, kalendarze książkowe 

oraz kalendarze ścienne. Do ich wykona-

nia oprócz maszyn offsetowych, używa-

my również maszyn do druku cyfrowego. 

Są to urządzenia przeznaczone do niż-

szych nakładów tak, że możemy druko-

wać zarówno małe jak i duże ilości. Jeże-

li otrzymujemy gotowy projekt np.: wizy-

OFERTA EDUKACYJNA DKE 

Poligrafia jest jednym z działów Mie-

dziowego Centrum Kształcenia Kadr. 

W budynku, w którym działa, od progu 

czujemy zapach nowego papieru, farby 

drukarskiej i towarzyszy nam szum 

pracujących maszyn. W wydzielonym 

pokoju, gdzie jest nieco ciszej i spokoj-

niej, mieści się  serce poligrafii. To tutaj 

trafiają wszystkie zlecenia i to stąd wy-

dawane i wysyłane są gotowe materiały. 

Tutaj również spotykam Kierownika 

poligrafii, pana Krzysztofa Mycana, 

którego proszę o kilka słów na temat 

działalności drukarni.  

Anna Głębocka: Kiedy tylko tutaj we-

szłam, pouczyłam zapach farby, usłysza-

łam dość duży hałas.  

Krzysztof Mycan: Tak to prawda, tym 

charakteryzuje się praca w drukarni i ko-

rzystanie z maszyn do druku offsetowego. 

Maszy te używane są do druku dużych 

nakładów na arkuszach do formatu B2. Ich 

działanie polega na przenoszeniu farby za 

pomocą wcześniej przygotowanych 

(wyświeconych) matryc aluminiowych 

(tzw. blach) na papier.  Posiadamy trzy 

takie maszyny. Na nich drukujemy m.in. 

pudełka, teczki ofertowe, plakaty, ulotki, 

formularze, katalogi wszelkiego rodzaju  

druki.. 

A.G.: Jak dużo osób tutaj pracuje? Czym 

się zajmują? 

K.M.: W drukarni zatrudnionych jest dzie-

więć osób –  drukarze, introligatorzy, gra-

ficy. Zajmujemy się całym procesem pro-

dukcyjnym, zaczynając od przyjęcia za-

mówienia, wykonania projektu, przygoto-

waniem do druku (pracownia CTP), dru-

kiem (offsetowym lub cyfrowym) poprzez 

prace introligatorskie i wykończeniowe. 

Wykonujemy pełen zakres prac, począw-

szy od tych technologiczne najprostszych 

jak ulotki, plakaty, aż po książki dla prze-

mysłu – książki pracy maszyny, kontroli, 

raportowe i samokopiujące. Większość 

z nich  jest używanych w trudnych 

warunkach pod ziemią w kopalni. 

A.G.: Jak dobrze usłyszałam drukar-

nia, to nie tylko druk ulotek czy katalo-

gów – wykonujecie również opakowa-

nia). Załóżmy, że prowadzę manufak-

turę kremów do rąk. Czy mogę zamó-

wić w drukarni MCKK pudełka, 

w które te kremy opakuję? Jak złożyć 

takie zamówienie? Czy muszę mieć 

projekt/pomysł?  Jak powstaje takie 

pudełko? 

K.M.: Jak najbardziej. Drukujemy 

pudełka na kosmetyki i artykuły prze-

mysłowe. Dzięki zastosowaniu farb 

i materiałów przeznaczonych do kon-

taktu z żywnością wykonujemy rów-

nież pudełka dla branży spożywczej – 

piekarnie, cukiernie. Jeżeli klient po-

siada projekt takiego pudełka to jeste-

śmy w stanie je wydrukować. Może 

również dostarczyć nam wzór opako-

wania, a my na jego podstawie przygo-

tujemy druk. Czasami bywa tak, że 

klient przynosi nam swój produkt, któ-

Poligrafia w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr 

   MAJ  2021  
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tówek, naklejek, plakatu czy ulotki, to jesteśmy w stanie oddać gotowy produkt już następnego dnia. Oprócz zalet ja-

kie daje druk cyfrowy – personalizacja, druk pojedynczych kopii, a także łatwość przygotowania druku.,  

A.G.: Dlaczego warto korzystać z zamówień bezpośrednich i mieć stały kontakt z wykonawcą? Jakie w związku z tym 

są wady zamówień on-line?  

K.M.: Bezpośredni kontakt z klientem jest bez wątpienia korzystniejszy dla tych, którzy maja pomysł i wizję tego 

czego potrzebują, a nie bardzo wiedzą jak technicznie do tego podejść. Nasi graficy służą wtedy radą i doświadcze-

niem. Pomogą w zaprojektowaniu logo, dobiorą kolorystykę, stworzą wizualizację albo przedstawią projekt, nad któ-

rym będzie można podyskutować. Często zdarza się, że otrzymujemy pliki„gotowe do druku”,  w rzeczywistości oka-

zuje się, że brakuje spadów, przestrzeń barw jest niezgodna, niezgodny rozmiar czcionki, dużo można było by wymie-

niaćJ 

W takich przypadkach bezpośredni kontakt pozwala na szybkie skorygowanie błędów, uchroni to klienta przed ponie-

siem kosztów wydruku pracy, która jest błędna. Takie dodatkowe koszy ryzykujemy, gdy prace są drukowane on-line 

i sprawdzane tylko przez automaty. 

A.G.: Czy zrealizowane zamówienie muszę odebrać osobiście?  

K.M.: Klienci chętnie nas odwiedzają i odbierają prace osobiście. Można wtedy wymienić sprawdzić wykonanie za-

mówienia, podzielić się wrażeniami – przedyskutować jakie ewentualnie w przyszłości wprowadzić zmiany do projek-

tu lub  np. ustalić indywidualny kolor Pantone dla powtarzających się prac. Do naszych stałych odbiorców dowozimy 

wydrukowane zamówienia lub jeżeli zlecenie jest z głębi Polski wysyłamy je kurierem. 

A.G.: Jak znaleźć drukarnię MCKK?  

K.M.:  Kontaktować się z nami można osobiście, telefonicznie pod nr 887 380 071, 887 380 092 oraz poprzez 

email: drukarnia@mckk.com.pl Drukarnia mieści się w Lubinie przy ulicy Budziszyńskiej 6a.  

Zapraszamy! 

   MAJ  2021  
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu 

   MAJ 2021  

 

W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster 

Edukacyjny zapraszamy do zapoznania się z materiałami promującymi Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-

kształcących w Żaganiu. 

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną: LINK 

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Szkoły: LINK 

https://lsse.eu/wp-content/uploads/2021/04/2.Ulotka-3-1.pdf
http://59.zagan.pl/
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Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej 

   MAJ 2021  
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 

   MAJ 2021  
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy  

   MAJ 2021  

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o szkole: LINK 

https://lsse.eu/oferta-edukacyjna-technikum-nr-2-w-legnicy/
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Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi 

   MAJ 2021  

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o szkole: LINK 

https://lsse.eu/wp-content/uploads/2021/03/PREZENTACJA-SZKOLY-2021.pdf
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Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi 

   MAJ 2021  

Więcej informacji na stronie szkoły: LINK 

http://www.zsz.ehost.pl/
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Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy 

   MAJ 2021  

Więcej informacji na stronie szkoły: LINK 

https://budowlanka.legnica.pl/
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Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy 

   MAJ 2021  
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Zespół Szkół w Chocianowie 

   MAJ 2021  

W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny za-

praszamy 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 zapo-

znania się z ulotką Partnera: LINK 

http://zschocianow.pl/
https://lsse.eu/zespol-szkol-w-chocianowie/
https://my.matterport.com/show/?m=xrfKsY4G4Sq
https://lsse.eu/zespol-szkol-w-chocianowie/
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Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 

   KWIECIEŃ 2021  
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy   

   MAJ 2021  
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy   

   MAJ 2021  
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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/ 

   MAJ 2021  
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W budynku Letia Business Center przy ulicy Rycerskiej w środę 7 kwietnia został zamontowany nowoczesny defibryla-

tor automatyczny AED LIFEPAK CR-2. Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zdecydował się na za-

kup urządzenia, żeby zapewnić w przestrzeni publicznej dostęp do technologii ratującej życie. 

Sprzęt ratujący życie w Letia Business Center 

   MAJ 2021  

Defibrylator ma kluczowe znaczenie przy 

nagłym zatrzymaniu krążenia. W takich 

wypadkach najważniejsze jest natychmia-

stowe 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 defi-

brylator nigdy nie zostanie użyty, ale 

jeśli już do tego dojdzie, to uratuje czy-

jeś zdrowie, a nawet życie. 
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Forum Wymiany Informacji — dedykowane dla Partnerów LSSE S.A. 

Przypominamy o zmianie adresu siedziby Spółki 
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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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