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Rusza przetarg na prace przygotowawcze dla dolnośląskiego 

odcinka A4 i S5 

GDDKiA ogłosiła przetargi na opraco-

wanie dokumentacji dla budowy lub 

rozbudowy autostrady A4 od Krzyżowej 

do Wrocławia oraz budowy drogi eks-

presowej S5 od Sobótki do Bolkowa. 

Postępowania dotyczą opracowania Stu-

dium techniczno - ekonomiczno - środo-

wiskowego z elementami koncepcji pro-

gramowej (STEŚ-R) oraz Programem 

funkcjonalno - użytkowym  (PFU). 

- Województwo dolnośląskie bardzo moc-

no zyskuje dzięki inwestycjom drogowym. 

W budowie jest droga ekspresowa S3 mię-

dzy Bolkowem a Lubawką, kończy się 

przetarg na przebudowę południowej jezd-

ni autostrady A18, a teraz ogłaszamy prze-

targi związane z autostradą A4 i drogą 

ekspresową S5. To krok w kierunku popra-

wy bezpieczeństwa na dolnośląskich dro-

gach w tranzycie oraz ruchu lokalnym - 

powiedział minister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk.   

- Ogłoszenie przetargów na prace przygo-

towawcze do poszerzenia dolnośląskiego 

odcinka autostrady A4 i do budowy drogi 

S5 to dobra wiadomość dla regionu. Poka-

zuje ona, że rząd spełnia swoje obietni-

ce oraz realizuje odważne projekty. 

Poprawa jakości transportu na Dolnym 

Śląsku jest pilną potrzebą i dzięki tym 

przetargom zbliżamy się do realizacji 

tego celu - powiedział Michał Dwor-

czyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Mi-

nistrów.  

Pierwszy przetarg dotyczy opracowania 

dokumentacji dla odcinka autostrady 

A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legni-

ca Południe o długości ok. 36 km. 

W ramach dokumentacji STEŚ-R dla 

tego odcinka zostaną przeanalizowane 

warianty rozbudowy autostrady A4 

w istniejącym śladzie. Drugie postępo-

wanie, ze względu na wzajemne oddzia-

ływanie na siebie dróg S5 i A4, prowa-

dzone jest jednocześnie dla odcinka A4 

od węzła Legnica Południe do węzła 

Wrocław Wschód/Stary Śleszów o dłu-

gości ok. 80 km oraz dla drogi ekspre-

sowej S5 Bolków - Sobótka o długości 

ok. 50 km. W ramach dokumentacji 

STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy 

warianty budowy lub rozbudowy auto-

strady A4 wraz z budową S5. We 

wszystkich wariantach budowy lub 

rozbudowy odcinków A4 i S5 przebieg 

tras zostanie zaproponowany tak, aby 

przebiegały one możliwie jak najdalej 

od zabudowań, z zachowaniem dróg 

poprzecznych łączących miejscowości. 

Ponadto w wariantach 2. i 3., które 

przewidują budowę A4 w nowym kory-

tarzu, uwzględnione będą m.in. odcinki 

całkowicie omijające obszary Natura 

2000. Na etapie opracowywania STEŚ-

R organizowane będą spotkania infor-

macyjne z udziałem mieszkańców 

wszystkich gmin, przez które będą 

przebiegały warianty A4 i S5. Szczegó-

łowo zostaną przedstawione wszystkie 

możliwe warianty przebiegu A4 i S5. 

Autostrada A4, droga ekspresowa S5 

wraz z budowaną obecnie S3 i projek-

towaną S8 stworzą spójny układ komu-

nikacyjny dróg szybkiego ruchu. Reali-

zacja tego przedsięwzięcia planowana 

jest w systemie Projektuj i buduj 

w latach 2026-2029/2030. 

Źródło: DUW we Wrocławiu 

   STYCZEŃ 2021  
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Tarcza finansowa dla MŚP 2.0 

W dn. 23 grudnia 2020 r. Komisja Eu-

ropejska zatwierdziła polski program 

dla firm, które z powodu pandemii mu-

siały ograniczyć lub zawiesić swoją 

działalność. Na program składa się po-

moc w formie dotacji dla mikroprzed-

siębiorstw i w formie dopłat do niepo-

krytych kosztów stałych dla małych 

i średnich przedsiębiorstw. Budżet pro-

gramu wynosi 13 mld zł (ok. 2,91 mld 

EUR), z czego 6,5 mld zł ma być prze-

znaczone dla mikroprzedsiębiorstw 

i  6,5 mld zł dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. Możliwe jest prze-

sunięcie do 20% środków pomiędzy 

dwoma formami wsparcia przy za-

chowania budżetu 13 mld zł.  

Komisja Europejska zatwierdziła pol-

ski program dla firm, które z powodu 

pandemii musiały ograniczyć lub za-

wiesić swoją działalność. 

Na program składa się pomoc w for-

mie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw 

i w formie dopłat do niepokrytych 

kosztów stałych dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Budżet programu wynosi 13 mld zł (ok. 

2,91 mld EUR), z czego 6,5 mld zł ma 

być przeznaczone dla mikroprzedsię-

biorstw i  6,5 mld zł dla małych i śred-

nich przedsiębiorstw. 

Organem przyznającym pomoc, odpo-

wiedzialnym za wdrożenie środków 

z Tarczy 2.0 jest Polski Fundusz Roz-

woju. Pomoc może być udzielana od 15 

stycznia 2021 r. Wnioski można składać 

do 28 lutego 2021 r. 

Środki mogą być przekazane przedsię-

biorcom prowadzącym działalność w 38 

branżach z Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności. 

Organem przyznającym pomoc, odpo-

wiedzialnym za wdrożenie środków 

z Tarczy 2.0 jest Polski Fundusz Roz-

woju. Pomoc może być udzielana od 15 

stycznia 2021 r. Wnioski można skła-

dać do 28 lutego 2021 r.  

Podpisana przez prezydenta RP usta-

wa zawiera rozwiązania upraszczające 

i unowocześniające rozliczanie VAT 

przez podatników. 

Slim VAT jest programem pilotażowym, 

powstał w dialogu z przedsiębiorcami. 

Jest odpowiedzią na postulaty rynku 

i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

biznesu. 

Ustawa o Slim VAT znosi zbędne i nad-

miarowe obowiązki utrudniające prowa-

dzenie działalności. Zmiany zostaną 

wprowadzone w czterech najważniej-

szych obszarach, tj. prostsze fakturowa-

nie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne 

zasadny przeliczania kursów walut 

konstrukcji VAT, m.in. w zakresie 

WIS, JPK, tzw. białej listy podatni-

ków i kas rejestrujących. 

Więcej informacji na temat rozwią-

zań znajduje się na stronie MF. 

w VAT i PIT/CIT oraz pakiet korzyści 

finansowych dla przedsiębiorców. 

Oprócz powyższych ułatwień w podpi-

sanej ustawie wprowadzono przepisy 

doprecyzowujące wybrane elementy 

Slim VAT z podpisem prezydenta 
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https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-finansowa-dla-msp-20
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-finansowa-dla-msp-20
https://www.gov.pl/web/kas/slim-vat-z-podpisem-prezydenta
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Rząd wyrównuje szanse popegeerowskich gmin – już wkrótce 

otrzymają 250 mln zł w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

Już wkrótce do gmin, w których nie-

gdyś funkcjonowały państwowe przed-

siębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), 

trafi w sumie 250 milionów zł. Środki 

te pozwolą na realizację inwestycji 

tzw. pierwszej potrzeby, takich jak 

oczyszczalnie ścieków, drogi czy place 

zabaw. Nabór wniosków rusza 

4 stycznia 2021 r.  

Szczegóły programu przedstawili pre-

mier Mateusz Morawiecki oraz wicemi-

nister spraw wewnętrznych i administra-

cji Paweł Szefernaker. 

- Od dłuższego czasu zadajemy sobie 

pytania o przyszłość, o to jak będzie wy-

glądać polska gospodarka po ustąpieniu 

pandemii, co trzeba zrobić, żeby się móc 

rozwijać – powiedział premier Mateusz 

Morawiecki. - Rozwój w Polsce musi się 

charakteryzować także dbałością o ob-

podmioty prowadzące lub zamierza-

jące prowadzić na obszarze gminy 

działalność społeczną, w tym orga-

nizacje pozarządowe i grupy niefor-

malne. 

Gminy będą miały w sumie 40 dni 

na złożenie wniosków o wspar-

cie. Zanim wnioski trafią do woje-

wodów, będą potrzebowały uzyskać 

opinię terenowego oddziału Krajo-

wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Dodatkowo na stronie BIP MSWiA 

zostaną opublikowane podstawowe 

informacje o programie. 

Wszystkie pytania dotyczące Rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych oraz naboru wniosków można 

kierować na: rfil@kprm.gov.pl. 

Więcej informacji na stronie 

KPRM. 

szary popegeerowskie. Te tereny w III 

RP zostały opuszczone. Charakteryzo-

wało je bieda, ubóstwo, brak perspek-

tyw, ale także zwijanie się usług pu-

blicznych. Zwijano połączenia autobu-

sowe, kolejowe, zamykano ośrodki 

kultury, biblioteki, szkoły i inne insty-

tucje publiczne. Dziś chcemy tę nie-

sprawiedliwość w stosunkowo szyb-

kim tempie naprawiać. Chcemy aby 

do tych terenów zajrzała nadzieja. 

Dlatego ruszamy z nowym progra-

mem wsparcia w wysokości 250 mln 

zł – dodał. 

Nabór wniosków – od 4 stycznia do 

12 lutego 2021 r. Preferowane będą 

inwestycje zainicjowane przez: miesz-

kańców gminy, sołtysów, rady sołec-

kie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych 

przedstawicieli lokalnej społeczności, 
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Od 19 grudnia br. już ponad 6 tys. przedsiębiorstw złożyło 

wnioski ws. dotacji z tzw. Tarczy Branżowej 

W ciągu trzech pierwszych dni obowią-

zywania przepisów wprowadzonych 

tzw. Tarczą Branżową, już 6 106 przed-

siębiorców złożyło wnioski o dotację na 

pokrycie bieżących kosztów prowadze-

nia działalności gospodarczej (dane od 

19.12.2020 r. do 21.12.2020 r. do godz. 

11.00). Najwięcej wniosków złożono 

w Warszawie (524), Poznaniu (342) 

i Krakowie (270).   

Wnioski o udzielenie dotacji można 

składać do powiatowych urzędów pra-

cy wyłącznie w formie elektronicznej. 

Jednorazowa dotacja do 5 tys. zł prze-

znaczona jest dla mikro i małych firm 

z określonych branż. M. in. do takich 

jak: gastronomiczna, kulturalno-

rozrywkowa, rekreacyjna, sprzedaż 

detaliczna, turystyczna, edukacyjna 

i pralnicza. W sumie w ustawie wymie-

niono ponad czterdzieści kodów 

PKD.  Dotacja jest bezzwrotna pod 

warunkiem wykonywania działalności 

gospodarczej przez 3 miesiące od dnia 

udzielenia wsparcia. 

Duże zainteresowanie wsparciem 

w formie dotacji, to dowód na to, że 

Tarcza Branżowa była oczekiwana 

i jest niezwykle potrzebna przedsię-

biorcom. Urzędy pracy, po zebraniu 

doświadczenia w pierwszych odsło-

nach Tarczy oraz wsparte narzędziami 

przygotowanymi przez resort rozwoju, 

pracy i technologii, są przygotowane 

do sprawnego udzielania wsparcia. 

MRPiT jest w stałym kontakcie 

z urzędami i na bieżąco monitoruje 

wdrażanie dotacji. 

Wsparcie małych i średnich firm 

w związku z koronawirusem, progra-

my budowy mieszkań przez TBS 

w Poznaniu i Szczecinie, duże projek-

ty sektora energetyki, czy stworzenie 

linii produkcyjnych mleka w proszku 

- co łączy te inwestycje? Ich realizację 

ułatwiło preferencyjne finansowanie 

z Europejskiego Funduszu Inwestycji 

Strategicznych (EFIS). To główny 

filar tak zwanego Planu Junckera. 

Polska znajduje się w czołówce kra-

jów, które najlepiej wykorzystują pie-

niądze z EFIS. Nasz kraj zajmuje pią-

te miejsce w UE i pierwsze w grupie 

V4+4 pod względem wysokości zain-

westowanych pieniędzy z tego źródła. 

szeroko rozumianej infrastrukturze 

oraz wsparciu małych i średnich 

przedsiębiorstw. Więcej informacji 

na stronie Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej. 

Plan Junckera (pełna nazwa to Plan In-

westycyjny dla Europy) to przygotowa-

ny przez Komisję Europejską i Europej-

ski Bank Inwestycyjny (EBI) plan pobu-

dzenia inwestycji w gospodarce europej-

skiej. Skupia się na dwóch obszarach - 

Polska jednym z liderów realizacji Planu Junckera 
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https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polska-jednym-z-liderow-realizacji-planu-junckera
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Rusza szeroka dystrybucja szczepionki przeciwko COVID-19 – 

28 grudnia do Polski przyleciało 300 tysięcy kolejnych dawek 

28 grudnia rozpoczęła się szeroka dys-

trybucja szczepionki przeciwko COVID 

19. Tego dnia do Polski przyleciało 300 

tysięcy dawek. Już wkrótce trafią one do 

ponad 250 kolejnych szpitali. Wcześniej 

szczepionka została dopuszczona do 

użytku przez Europejską Agencję Le-

ków, a pierwsze szczepienia w Polsce 

odbyły się w poświąteczną niedzielę, 27 

grudnia. 

Polska wchodzi w nową fazę walki z koro-

nawirusem. W ramach największej od lat 

operacji logistycznej szczepionki będą mo-

gły trafić do ok. 30 milionów obywateli. 

Jest to operacja powrotu do życia sprzed 

pandemii. 

- Dziś rozpoczynamy szeroką dystrybucję 

szczepionki przeciwko COVID-19 -– po-

wiedział premier Mateusz Morawiecki pod-

czas briefingu prasowego na lotnisku 

im. Fryderyka Chopina - Walka z wirusem 

to walka o każdą godzinę, o każdy dzień. 

Dlatego zdecydowaliśmy się być w pierw-

szej grupie państw, które szczepią 

obywateli – dodał. 

Premier zaapelował do medyków 

i innych obywateli, aby zapisywali się 

do szczepień. Zapewnił, że jest to bar-

dzo prosty proces, a szczepienie jest 

dziś najlepszym antidotum na wirusa. 

Nad szczepionką przez wiele miesięcy 

pracowali najlepsi specjaliści z całego 

świata. Następnie została dopuszczona 

do użytku przez Europejską Agencję 

Leków.  

27 grudnia szczepieniu poddali się 

pierwsi polscy medycy. Tego dnia 

proces szczepień rozpoczął się rów-

nież w większości państw UE. 

Z kolei do 28 grudnia trwają zapisy na 

szczepienia dla pozostałych medyków. 

Do tego dnia szpitale węzłowe mają 

czas na zebranie list chętnych na 

szczepienie. Osoby te muszą być za-

trudnione w placówkach wytypowa-

nych do szczepienia w etapie „0” oraz 

muszą wyrazić zgodę na przetwarza-

nie danych osobowych. Więcej infor-

macji na stronie KPRM 

Pierwsze szczepienia w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze 

przeciw COVID-19 

Szczepienia przeciwko COVID-19 rozpo-

częły się nie tylko w stolicy województwa 

dolnośląskiego, ale również w szpitalach 

w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Wałbrzy-

chu. W niedzielne popołudnie w Specjali-

stycznym Szpitalu im. Dr Alfreda Soko-

łowskiego w Wałbrzychu Wicewojewoda 

Dolnośląski Jarosław Kresa, Wicemarsza-

łek Grzegorz Macko, przewodniczący sej-

mikowej Komisji Zdrowia dr Mirosław 

Lubiński i dyrektor szpitala uczestniczyli w 

konferencji prasowej poświęconej szcze-

pionkom przeciw COVID-19. Pierwszą 

zaszczepioną osobą w Wałbrzychu została 

pielęgniarska z SOR-u .  

Źródło: DUW we Wrocławiu 

  

 

Fot. Telewizja Dami Region  
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W imieniu Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przedstawiamy Państwu 

projekt Aktywne Mamy, którego celem jest aktywizacja kobiet wracających do pra-

cy po urlopie wychowawczym. 

W ramach projektu mamy kończące urlopy wychowawcze mogą liczyć na: finanso-

wanie miesięcznej pensji niani (nawet do 6 miesięcy po 1777,25 zł miesięcznie 

netto), kompleksowe doradztwo mające na celu rozwój zawodowy, wsparcie szkole-

niowe podnoszące kompetencje w miejscu pracy. 

Udział w projekcie jest całkowicie bez-

płatny zarówno dla pracowników, jak 

i dla pracodawców. Wartość całego 

wsparcia to łącznie nawet 16 tys. zł. 

Jest to jednocześnie doskonała okazja 

do podniesienia kwalifikacji pracowni-

ków, jak też istotna pomoc w sytuacji 

dla młodych mam, które mają proble-

my z finansowaniem opieki nad dziec-

kiem. 

Nianią w ramach projektu mogą zostać 

m.in. dziadkowie dziecka, zatem jest to 

również dobry pomysł na dodatkowe 

wsparcie już istniejącej opieki. 

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt 

ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługi-

wanych przez Krajową Administrację Skarbową. 

Projektowane regulacje wprowadzają do systemu prawnego e-Urząd Skarbowy, czyli 

system teleinformatyczny dla klientów KAS. 

E-Urząd Skarbowy zapewni pakiet spójnych i komplementarnych usług online umoż-

liwiających załatwianie spraw podatkowych bez konieczności wizyty w urzędzie 

skarbowym. 

-Urząd Skarbowy będzie dedykowa-

ny 5 grupom klientów: podatnikom, 

płatnikom, pełnomocnikom, komor-

nikom sądowym i notariuszom. Za-

pewni im pakiet usług Eonline 

umożliwiających załatwianie spraw 

podatkowych, głównie z zakresu 

VAT, PIT i CIT oraz wygodne ko-

munikowanie się z organami KAS. 

Będzie również gwarantował pełną 

transakcyjność, ponieważ za pomo-

cą udostępnionych narzędzi i usług 

będzie można zrealizować obowiąz-

ki podatkowe, w tym zapłatę podat-

ku. Więcej informacji na stronie 

Ministerstwa Finansów. 

Projekt Aktywne Mamy 

E-Urząd Skarbowy coraz bliżej. Jest projekt ustawy 
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• W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. nowych wzorów dot. 

opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). 

• Nowe przepisy wejdą w życie 8 stycznia 2021 r. 

• Wzory stosuje się począwszy od roku podatkowego, rozpoczynającego się po 

31 grudnia 2020 r. 

Rozporządzenie z 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze 

opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia 

o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika 

opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zostało opublikowa-

ne w Dz. U. z 7 stycznia 2021 r. pod 

poz. 29.  

Określa nowe wzory formularzy doty-

czących opodatkowania ryczałtem od 

dochodów spółek kapitałowych, czyli 

estońskim CIT-em:  

• zawiadomienia o wyborze opodatko-

wania ryczałtem od dochodów spółek 

kapitałowych ZAW-RD oraz 

• oświadczenia o podmiotach, w któ-

rych posiada prawa udziałowiec lub 

akcjonariusz podatnika opodatkowa-

nego ryczałtem od dochodów spółek 

kapitałowych OSW-RD. 

Wejdzie w życie 8 stycznia 2021 r. 

Nowe wzory stosuje się począwszy od 

roku podatkowego, który rozpoczy-

na się po 31 grudnia 2020 r. 

Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warun-

ki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia 

wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzy-

ści dla przedsiębiorców w nowym Prawie zamówień publicznych, którego prze-

pisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. W nowym roku zacznie obowiązywać 

także nowa stawka płacy minimalnej – 2800 zł oraz nowa stawka godzinowa – 18,30 

zł. Jeszcze w styczniu wejdzie w życie społeczna część pakietu mieszkaniowego, 

a wraz z nim m.in. nowe dopłaty do czynszu. Polscy przedsiębiorcy będą mieć ła-

twiejszy dostęp do programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospo-

darki. Przedstawiamy najważniejsze regulacje wchodzące w życie wraz z początkiem 

2021 roku.  

Wchodzące wraz z nowym rokiem regu-

lacje wpisują się w kierunkowy 

i wszechstronny program Planu dla Pra-

cy i Rozwoju przygotowany przez 

MRPiT, który jest rozpisanym na kon-

kretne działania programem bezpośred-

niej pomocy dla przedsiębiorców, 

a także nadania im nowego kierun-

ku  oraz impulsu rozwojowego. 

Plan dla Pracy i Rozwoju to bezpośred-

nia pomoc dla firm i pracowników do-

tkniętych skutkami COVID-19; nowy 

kierunek, czyli kompleksowe wsparcie 

w dostosowaniu się do wymagań rynku 

dla przedsiębiorców i pracowników 

w trudnej sytuacji oraz impuls rozwojo-

wy, czyli eliminacja zbędnej biurokra-

cji, cyfryzacja otoczenia biznesowego 

oraz proprzedsiębiorcze regulacje praw-

ne. Szczegóły dotyczące planu dostęp-

ne są na stronie internetowej:  

www.LiczaSieKonkrety.gov.pl. 

Nowe wzory formularzy dotyczących estońskiego CIT 

Nowe regulacje prawne wchodzące w nowym roku 2021 r. 
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Kolejne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców. Sprawdź, 

kto może liczyć na pomoc 
Zwolnienie z płacenia składek ZUS, 

dodatkowe jednorazowe świadczenie 

postojowe – od 30 grudnia ub.r. przed-

siębiorcy z kolejnych branż mogą skła-

dać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-

nych wnioski o wsparcie w ramach 

dwóch kolejnych instrumentów Tar-

czy Antykryzysowej. – Zależy nam, by 

wsparcie było jak najszersze, by tra-

fiało tam, gdzie najbardziej go potrze-

ba – mówi minister rodziny i polityki 

społecznej Marlena Maląg.  

Negatywne skutki pandemii dotykają 

praktycznie wszystkich, ale są branże, 

które odczuwają je szczególnie dotkli-

wie. To m.in. gastronomia, branża kultu-

ralno-rozrywkowa, sportowa, turystycz-

na i transportowa.  

– Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest 

niezwykle trudna. Dzięki rozwiązaniom 

wprowadzonym w tzw. Tarczy 6.0 

przedsiębiorcy z kolejnych branż będą 

mogli otrzymać dodatkowe jednorazowe 

świadczenie postojowe oraz zostaną 

zwolnieni z obowiązku opłacenia skła-

dek za listopad 2020 r. Stale rozwijamy 

pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, 

a ochrona miejsc pracy jest jednym 

z naszych absolutnych priorytetów – 

mówi minister rodziny i polityki społecz-

nej Marlena Maląg.  

W jaki sposób można złożyć wniosek 

o wsparcie? Wnioski można składać wy-

łącznie w formie elektronicznej przez 

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) 

ZUS. Więcej informacji na temat instru-

mentów wsparcia:  

• Zwolnienie z płacenia składek ZUS 

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpie-

czenia społeczne, ubezpieczenie zdro-

wotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidar-

nościowy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

postojowe wprowadzone zostało dla 

osób, które prowadziły na dzień 30 

września 2020 r. jeden z określonych 

rodzajów działalności. Świadczenie 

postojowe przysługuje w wysokości 80 

proc. minimalnego wynagrodzenia, 

obowiązującego w 2020 roku, czyli 

2 080 zł. Warunkiem jego otrzymania 

jest uzyskanie w październiku lub 

w listopadzie 2020 r. niższego o co 

najmniej 40 proc. przychodu z tej dzia-

łalności w stosunku do przychodu uzy-

skanego odpowiednio w październiku 

albo listopadzie w 2019 r.  

Podobnie jak w przypadku świadcze-

nia postojowego wprowadzonego wio-

sną tego roku, będzie ono wynosić 80 

proc. minimalnego wynagrodzenia, 

a dla osób rozliczających się w formie 

karty podatkowej – 50 proc. minimal-

nego wynagrodzenia.  

Ponieważ wsparcie kierowane jest do 

konkretnych branż, konieczne jest za-

łączenie do wniosku dodatkowych 

dokumentów, czyli oświadczenia 

o rodzaju przeważającej działalności 

(PKD) oraz oświadczenia o spadku 

przychodów.  

Wniosek o to świadczenie (RSP-

DD6) musi trafić do ZUS elektro-

nicznie najpóźniej w ciągu 3 miesię-

cy od miesiąca, w którym zostanie 

zniesiony stan epidemii.  

Emerytur Pomostowych należne za 

listopad 2020 r.  

Zwolnienie następuje na wniosek płat-

nika, który powinien zostać przekaza-

ny do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych nie później niż do 31 stycznia 

2021 r.  

Zwolnienie będzie przysługiwać nie-

zależnie od tego, czy zostały opłacone 

składki za okres wskazany we wnio-

sku. Jeżeli  składki zostały opłacone, 

ale płatnik składek spełnia warunki, to 

po otrzymaniu informacji o zwolnie-

niu z opłacania składek, może wystą-

pić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata 

zostanie zwrócona, jeżeli płatnik nie 

ma zaległości w ZUS. Aby móc sko-

rzystać ze zwolnienia z opłacania ww. 

świadczeń należy spełniać następujące 

warunki:  

– prowadzić na dzień 30 września 

2020 r. jedną z określonych rodzajów 

działalności, 

– zgłosić do 30 czerwca podmiot jako 

płatnika składek, 

– wykazać, że przychód uzyskany 

w listopadzie 2020 r. był niższy o co 

najmniej o 40 proc. w stosunku do 

przychodu uzyskanego w listopadzie 

2019 r. 

• Dodatkowe jednorazowe świad-

czenie postojowe 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie 
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MRPiT rozpoczęło prace nad Polityką Przemysłową Polski. 

Do końca stycznia można zgłaszać propozycje w tej sprawie 
Rozwój polskiego przemysłu i zwięk-

szenie jego innowacyjności, a także 

wzmocnienie odporności naszej gospo-

darki na wstrząsy oraz poprawa glo-

balnej konkurencyjności polskiej go-

spodarki – takie m.in. mają być efekty 

Polityki Przemysłowej Polski, nad któ-

rą prace rozpoczęło MRPiT. Polityka 

ta powstanie przy współudziale 

i w dialogu z przedsiębiorcami. Duże 

znaczenie będzie miało opracowanie 

Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Po-

wstanie ona w efekcie konsultacji 

z przedsiębiorcami, przedstawicielami 

przemysłu, ekspertami, naukowcami 

i organizacjami pozarządowymi. 

Pierwszy etap konsultacji, którego 

efekty zostaną wykorzystane do stwo-

rzenia Białej Księgi, potrwa do 

31.01.2021 r. Kolejne wersje Białej 

Księgi także będziemy przedstawiać 

organizacjom przedsiębiorców do kon-

sultacji.  

– Biała księga zidentyfikuje najuciążliw-

sze bariery dla działalności przemysło-

wej w naszym kraju. Wnioski i rekomen-

dacje przyjęte w jej ostatecznej wersji 

posłużą do opracowania Polityki Prze-

mysłowej Polski w perspektywie do roku 

2030. Staną się też podstawą do niezbęd-

nych zmian legislacyjnych. A także po-

służą do zbudowania katalogu instru-

mentów dopasowanych do potrzeb roz-

wojowych poszczególnych branż – wyja-

śnia wicepremier, minister rozwoju, pra-

cy i technologii Jarosław Gowin  

I podkreśla: – Polityka Przemysłowa 

Polski ma być nowym impulsem rozwo-

jowym dla naszego przemysłu. Ma on 

opierać się na branżach, które są polski-

mi lokomotywami rozwojowymi, są tra-

dycyjnie mocne lub mają nowe perspek-

tywy rozwojowe. W jeszcze większym 

w sektorze wytwórczym pracuje 3,35 

mln osób.  

I kontynuuje: – Choć dziś obserwuje-

my dynamiczny rozwój usług opartych 

na IT, to przemysł wciąż najsilniej 

wpływa na kondycję naszej gospodarki 

w długookresowej perspektywie. 

W szczególności o sile polskiego prze-

mysłu dobrze świadczą wyniki uzyska-

ne w kryzysowych warunkach roku 

2020. Unia Europejska w dokumencie 

„Nowa strategia przemysłowa dla Eu-

ropy” uznała silny sektor przemysłowy 

za czynnik napędzający gospodarkę 

i gwarant suwerenności ekonomicznej. 

Zgadzamy się z tą diagnozą i wyciąga-

my z niej wnioski.  

Uwagi, pomysły i komentarze, które 

posłużą do opracowania Białej Księ-

gi można nadsyłać do 31 stycznia 

2021 r. Formularz dostępny jest na 

stronie internetowej Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Analizą nadsyłanych propozycji zaj-

mie się zespół koordynowany przez 

wiceministra Roberta Tomanka. Efek-

tem prac zespołu będzie przygotowa-

nie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. 

Ten dokument również trafi do konsul-

tacji. Ostateczna wersja Białej Księgi 

będzie natomiast stanowiła podstawę 

do opracowania Polityki Przemysłowej 

Polski.  

stopniu będziemy koncentrować się na 

wzmacnianiu innowacyjności naszej 

gospodarki.  

– Pandemia i związane z nią zerwanie 

globalnych łańcuchów dostaw na no-

wo ukazały nam wartość własnego 

przemysłu. Naszym wspólnym zada-

niem jest zrobienie wszystkiego, aby 

w świecie po pandemii Polska znala-

zła się wśród zwycięzców. Temu wła-

śnie służyć będzie Polityka Przemy-

słowa Polski – podsumowuje szef 

MRPiT.  

A wiceszef resortu rozwoju, pracy 

i technologii, prof. Robert Tomanek 

dodaje:  

– Polska jest wysoko uprzemysłowio-

nym państwem. Udział sektora wy-

twórczego w wartości dodanej wytwa-

rzanej w naszym kraju wyniósł 

w 2019 r. 18,9% wobec wartości dla 

całej UE równej 15,5%. Wartość do-

dana w sektorze przemysłowym od 

2015 r. rośnie (w cenach stałych) 

o średnio 3,9% rocznie. Pod wzglę-

dem liczby pracujących w tym sekto-

rze różnica między nami a unijną śred-

nią jest jeszcze większa – u nas pra-

cownicy przemysłowi stanowią 20,5% 

wszystkich pracujących, podczas gdy 

w całej UE – 13,6%. W wartościach 

absolutnych oznacza to, że w Polsce 
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Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

w ramach współpracy z Dolnośląskim Klastrem 

Edukacyjnym po raz kolejny wspiera rodaków 

na Kresach. Dary w postaci książek, odzieży, che-

mii i zabawek zostaną przekazane uczniom pol-

skich szkół partnerskich w Szczercu, Drohobyczu 

i Mościskach na Ukrainie oraz trafią do rodaków 

z polskich parafii w Truskawcu i Borysławiu.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Okiem Powstańca – pocztówka z przeszłości”.  Organizatorem konkursu, 

promującego wartości patriotyczne oraz pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego jest Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A. jako lider Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół partner-

skich Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. 

Termin nadsyłania prac konkursowych został przedłużony do 30.09.2021 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie: www.lsse.eu/

przedluzony-termin-nadsylania-prac-na-konkurs/ 

LSSE S.A. kolejny raz wspiera rodaków na Kresach 

Przedłużony termin nadsyłania prac na konkurs ogłoszony 

przez DKE “Okiem Powstańca – pocztówka z przeszłości” 
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Dobiegła końca kolejna edycja akcji „Halicz na Kresach 2020” 

Dobiegła końca kolejna edycja akcji, której organizatorem była Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

„Halicz na Kresach 2020”. Dziękujemy za wsparcie tegorocznej edycji akcji i zapraszamy do udziału w kolejnej       

w nowym roku. Zebrane dary trafią na Ukrainę, do polskiej szkoły w Szczercu, do Borysławia, Truskawca i Drohobycza.  
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Ruszyła kolejna z cyklu wystaw organizowanych przez         

LSSE S.A. pn. “Sportowy świat dawnego Lwowa: ludzie 

i miejsca” 

W budynku Letia Business Center 

ruszyła kolejna z cyklu wystaw orga-

nizowanych przez Legnicką Specjal-

ną Strefę Ekonomiczną S.A. w ra-

mach współpracy Dolnośląskiego 

Klastra Edukacyjnego pn. “Sportowy 

świat dawnego Lwowa: ludzie i miej-

sca”. 

Dwujęzyczna (polsko-ukraińska) wy-

stawa prezentuje wybitne postacie ze 

świata sportu, których losy splecione są 

z dawnym Lwowem. 

Na planszach ukazano przedstawicieli 

wielu dyscyplin sportowych m.in. piłki 

nożnej, lekkoatletyki, szermierki, sa-

neczkarstwa i szybownictwa. Na wysta-

wie zaprezentowano także istotne 

obiekty sportowe przedwojennego 

Lwowa. 
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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 odpowiedzią na potrzeby firm, 

które znalazły się w trudnej sytuacji ekono-

micznej i wymagają wsparcia w procesie 

zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to 

maksymalnie 120 milionów złotych rocznie 

przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 mi-

liarda złotych oraz środki z Funduszu Prze-

ciwdziałania 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 pomocowe: 

• 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 uzyska-

niu notyfikacji Komisji Europejskiej. 

• 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 

zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa Rozwoju oraz 

na stronie ARP. 
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AKTUALNOŚCI 

Akcja Społeczna „Odłącz się” 

Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk – 

organizacja skupiająca młodych ludzi 

z województwa dolnośląskiego, ruszyła 

z II edycją projektu „Odłącz się”. Jest to 

akcja poruszająca temat fonoholizmu - 

uzależnienia od smartfonu. Projekt prze-

prowadzany jest na wielu płaszczyznach 

takich jak: malowanie napisów ostrzegaw-

czych na przejściach dla pieszych, spoty 

informacyjne, poradnik dla rodziców, oraz 

warsztaty dla szkół podstawowych i po-

nadpodstawowych. W poprzedniej edycji 

akcja dotarła do ponad miliona odbiorców 

na terenie Dolnego Śląska.  

Internet na stałe wpisał się w codzienność 

nastolatków. Oni zaczynają samodzielnie 

korzystać z sieci od siódmego roku życia 

Ponadto, autorzy raportu "Nastolatki 3.0" 

zaznaczają, że im młodsze pokolenie, tym 

wcześniej następuje ten kontakt. Nadmier-

ne korzystanie ze smartfonów może przy-

czynić się do większego problemu, jakim 

jest fonoholizm. Fonoholik ma poczucie 

niepokoju, straty, braku bezpieczeństwa, 

kiedy nie ma telefonu ze sobą. Osoba uza-

leżniona odczuwa wewnętrzny przymus 

stałego korzystania ze smartfonu. Fonoholik doświadcza zawrotów głowy, 

duszności, bólu w klatce piersiowej.   

W ramach działań upowszechniane są informacje o zagrożeniach, jakie nie-

sie ze sobą nadmierne i nieumiejętne korzystanie z telefonu komórkowego. 

Jednym z kluczowych działań jest szeroka edukacja i profilaktyka w szko-

łach. Podczas warsztatów wyjaśniamy objawy i skutki fonoholizmu. Co wię-

cej, nie jest negowane używanie telefonu komórkowego, ale pokazane, że 

jest on świetnym narzędziem do pracy i nauki, lecz nie zastąpi nam relacji 

międzyludzkich i realnego życia.  

Problem fonoholizmu nie dotyka jedynie młodych ludzi, dlatego akcja skie-

rowana jest zarówno do młodzieży, jak i ich rodziców i dziadków, wyjaśnia-

jąc jednocześnie wielopłaszczyznowość tego zjawiska.  

II edycja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności w ramach pro-

gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu m.in. samorządów, 

sektora biznesu, mediów i placówek oświaty. Partnerem akcji społecznej jest 

również Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Więcej informacji 

o projekcie znajdą Państwo na: www.facebook.com/odlaczsie/  
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Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz –  trwa 

kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę” 

Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w powia-

tach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim 

i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjonalnej. 

Prawie 40 z nich to maluchy poniżej 7 roku życia i to 

właśnie im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców za-

stępczych. Pomóc w tym ma kampania społeczna „Mie

(dź) rodzinę”, której celem oprócz znalezienia kandy-

datów, jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępcze-

go na terenie LGOM.   

W ramach kampanii powstała również strona internetowa 

www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć praktycz-

ne informacje na temat. pieczy zastępczej, historie rodzin 

zastępczych czy formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych 

kandydatów. ”Celem kampanii „Mie(dź) rodzinę” jest za-

tem wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. 

poprzez zmianę świadomości mieszkańców Zagłębia Mie-

dziowego na temat celów, wyzwań oraz codzienności ro-

dzin zastępczych w Polsce. Partnerem głównym, finansu-

jącym kampanię społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Funda-

cja KGHM, a partnerami wspierającymi: Legnicka Spe-

cjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group 

Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.  

Rodzina Challenge — Pomóż nam znaleźć Rodziców 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przyłą-

czyła się do akcji  zorganizowanej przez KGHM pod 

nazwą #RodzinaChallenge, której celem jest znalezie-

nie 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 kandy-

datów do tego aby  rodzicem zastępczym. Można go obej-

rzeć tutaj: LSSE S.A. Rodzina Challenge 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

Zaproszenie na szkolenia 

Zapraszamy na webinarium Kancelarii TLA poświęcone tematowi analiz porównawczych za 2020 r. pn. „Analizy porównaw-

cze - czas na nowe rozdanie” 

  

Agenda: 

Analiza porównawcza - czym jest i do czego służy: 

mocne i słabe strony metod wyceny 

terminy sporządzenia i obowiązki aktualizacji 

dlaczego warto sporządzić analizę porównawczą przed ustawowym terminem? 

Analizy porównawcze w praktyce na przykładzie: 

dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach 

transakcji gwarancji 

  

Termin: 14.01.2021 godz. 11:00  

Przewidywany czas trwania webinarium - 1h 

  

Link umożliwiający zapisanie się na webinarium: https://app.evenea.pl/event/analiza-porownawcza-nowe-rozdanie/ 

  

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

„Analizy porównawcze - czas na nowe rozdanie” - 

zaproszenie na webinar 
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Usługi branżowe firm działających w ramach LSSE S.A. 
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Powierzchnie do wynajęcia 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomicz-

na S.A. posiada obecnie dwa budynki 

zapewniające atrakcyjne powierzchnie 

biurowe do wynajęcia. 

Budynek LETIA BUSINESS CEN-

TER to nowoczesnej klasy biurowiec 

o łącznej powierzchni ponad 8 000 m2, 

który oferuje m.in. biura do wynajęcia. 

Kompleks ten tworzy otoczenie idealne 

do pracy, stając się jednocześnie wygod-

ną i prestiżową siedzibą. Został on  za-

projektowany w sposób bardzo efektyw-

ny, a  praktyczne i zaawansowane roz-

wiązania technolo-

giczne, gwarantują 

najwyższy komfort 

pracy. Zarówno mali, 

jak i więksi najemcy 

mogą znaleźć idealną przestrzeń do wynajęcia.  Zastosowanie konwen-

cji open space, stwarza szerokie możliwości aranżacji i elastyczne podej-

ście do najemców potrzebujących zarówno biur otwartych jak i podzielo-

nych na pokoje. Kompleks jest wspaniałym  i prestiżowym miejscem. Do-

datkowym atutem jest dostęp do sal konferencyjnych, przeszklonej po-

wierzchni wystawienniczej oraz restauracji i pokoi gościnnych. Dostęp do 

budynku jest całodobowy. Jest on przyjazny osobom niepełnosprawnym.  

Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/budynek-biurowy-letia/  
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Budynek biurowy ZŁOTORYJSKA Ośmiopiętrowy 

budynek biurowy o całkowitej powierzchni ponad           

2 000 m2. Obiekt jest po częściowej modernizacji, posia-

da reprezentacyjną portiernię oraz nową windę. Biuro-

wiec znajduje się przy obwodnicy Legnicy w  odległości 

2 km od autostrady A4. Przy obiekcie mieści się przysta-

nek komunikacji miejskiej, zapewniający szybki dojazd 

do centrum miasta jak również  są usytuowane w bliskiej 

odległości: kiosk oraz stołówka oferująca ciepłe posiłki.   

Do biurowca przylega zamknięty parking na 55 pojaz-

dów. Dostęp do budynku jest całodobowy. Cena za na-

jem wynosi 29 zł za 1 m2 powierzchni netto miesięcznie 

i zawiera wszystkie media. Po stronie najemcy pozostaje 

umowa  z operatorem telekomunikacyjnym oraz utrzy-

manie czystości w wynajmowanym lokalu. Zabezpiecze-

nie umowy – kwota gwarancyjna dwukrotny czynsz brut-

to. Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/budynek-

biurowy-zlotoryjska/.  

Tereny Inwestycyjne 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ustano-

wiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 

1997 obejmuje 18 podstref położonych w środkowej 

części województwa dolnośląskiego. Zajmują one po-

wierzchnię 1 361 ha. Lokowaniu inwestycji na terenie 

województwa sprzyja dogodne położenie na styku grani-

cy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się 

dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regio-

nami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi. 

Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/strefa-

inwestora/  - tereny inwestycyjne. 
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Podstrefa Krzywa —  5,3503 ha  

Podstrefa Okmiany —  90.2121 ha 
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W Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr 

w Lubinie do końca stycznia 2021 trwa 

nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe 

oraz kursy eksternistyczne kształcące 

w zawodach górniczych i elektrycznych.  

O kursy zawodowe oraz eksternistyczne 

zapytaliśmy Panią Monikę Gazdę – Wice-

prezes Zarządu MCKK oraz Panią Iwonę 

Optołowicz – Kierownika Szkół Dla Doro-

słych w MCKK. 

Kiedy narodził się pomysł organizowa-

nia kursów zawodowych i eksternistycz-

nych w Miedziowym Centrum Kształce-

nia Kadr? 

Monika Gazda  W 2012 roku w wyniku 

reformy systemu edukacji dla wielu zawo-

dów zamknięto możliwość nauki w szko-

łach dla dorosłych. W to miejsce pojawiła 

się opcja kwalifikacyjnych kursów zawo-

dowych oraz egzaminów eksternistycz-

nych. MCKK weszło na tę ścieżkę i od 

8 lat przygotowuje do pracy w zawodzie 

górnika, elektryka oraz przeróbkarza. Ak-

tualnie około 160 osób rocznie zdobywa 

zawód w MCKK zdając egzaminy po kwa-

lifikacyjnych kursach zawodowych oraz 

kursach eksternistycznych. 

A czym tak właściwie są kwalifikacyjne 

kursy zawodowe i kursy eksternistycz-

ne? 

Iwona Optołowicz Kwalifikacyjne kursy 

zawodowe oraz kursy eksternistyczne mają 

ten sam cel: przygotować uczestnika do 

egzaminu zawodowego OKE. Różnica? 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa dłu-

żej, przygotowany jest dla osób bez do-

świadczenia zawodowego, a zajęcia prowa-

dzone są w trybie weekendowym. 

Kurs eksternistyczny natomiast jest dla 

osób z minimum 2-letnim doświadczeniem 

w zawodzie, a zajęcia odbywają się w dni 

powszednie. 

Czy egzaminy po obydwu formach 

kształcenia są takie same? Jakie świa-

dectwo otrzymują absolwenci kursów? 

Iwona Optołowicz Egzaminy oraz świa-

dectwa po obydwu kursach są takie same.  

Absolwenci KKZ otrzymują zaświadczenie 

o ukończeniu kursu, które uprawnia 

ich do podejścia do egzaminu OKE 

potwierdzającego kwalifikacje w za-

wodzie. Każda osoba która zda taki 

egzamin, otrzymuje świadectwo po-

twierdzające kwalifikacje w zawodzie, 

a osoba, która posiada wykształcenie 

ogólne na poziomie danego zawodu, 

czyli np. absolwent liceum ogólno-

kształcącego, otrzyma dyplom po-

twierdzający kwalifikacje zawodowe 

jeśli kształcił się w zawodzie na pozio-

mie technika. 

Czy trudno jest zdać egzamin? Jaka 

jest zdawalność egzaminów zawodo-

wych w MCKK?  

Iwona Optołowicz Osoby angażujące 

się naukę i biorące udział w zajęciach nie 

mają problemów ze zdaniem egzaminu 

zawodowego. Oczywiście zdarzyło się 

w historii szkoły, że w czasie egzaminu 

wziął górę stres i egzamin trzeba było 

powtórzyć w kolejnej sesji, ale są to sy-

tuacje wyjątkowe. 

Zdawalność naszych egzaminów zazwy-

czaj jest na poziomie 90% - 95% (choć 
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zdarzają się też grupy za 100% zdawal-

nością. Można zatem powiedzieć, że jeśli 

ktoś pomyślnie przejdzie proces edukacji 

w szkole MCKK, jest dobrze przygoto-

wany do egzaminu zawodowego. 

Jak zmienia się zapotrzebowanie na 

kursy? 

Monika Gazda Wciąż nieodmiennie 

największe zainteresowanie budzą kursy 

na górnika. To wynika z naszego rynku 

pracy. Ale coraz więcej osób kształci się 

w zawodach elektrycznych i przeróbce 

kopalin stałych. My jesteśmy gotowi 

uruchomić jeszcze inne zawody, jeśli 

będzie na nie zapotrzebowanie. Tu wiele 

zależy od pracodawców i potencjalnych 

słuchaczy. 

Zdarza się, że pracodawca organizuje 

kurs dla swoich pracowników, którzy 

jeszcze nie mają właściwego wykształce-

nia zawodowego. W ten sposób podnosi 

nie tylko jakość pracy, ale też morale 

(zaangażowanie) załogi. Częściej jednak 

słuchacze sami decydują się na naukę 

licząc, zupełnie słusznie, że dyplom za-

wodowy zwiększy ich szanse na rynku 

pracy. 

Czy trend odchodzenia od kształcenia 

ogólnego na rzecz kształcenia zawodo-

wego utrzyma się?  

Jesteśmy w fazie szybkich zmian na ryn-

ku pracy. Gwałtowny rozwój technolo-

giczny sprawia, że pracodawcy oczekują 

od osób zatrudnianych coraz wyższych 

kompetencji, szczególnie praktycznych 

oraz umiejętności szybkiego uczenia się, 

przystosowywania do zmieniającego się 

świata. Pracodawcy potrzebują fachow-

ców i nie wygląda by szybko się to zmie-

niło. 

Wszystkich zainteresowanych kursami 

zawodowymi w MCKK zapraszamy na 

stronę: www.szkoly.mckk.pl/dorosli. 

Przypominamy, że na zgłoszenia cze-

kamy do końca stycznia!  

 

 

Tomasz Skoczylas – absolwent kkz technik elektryk  

Przyszedłem do tej szkoły, żeby podnieść swoje kwalifikacje i liczę też na awans 

w pracy. Jeśli miałbym powiedzieć coś na temat szkoły to, że jest bardzo dobrze 

wyposażona, mamy świetnych wykładowców z wysokimi kwalifikacjami. Bardzo 

ułatwiają nam zdobywanie wiedzy, a tym samym przygotowanie się do egzaminu 

państwowego. 

Franciszek Krażewski – absolwent kkz górnik 

Nauka na kursie przebiegała bezproblemowo, nasi wykładowcy byli gotowi do 

dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami, swoją fachową wiedzą z zakresu 

górnictwa, co zaowocowało zdanymi egzaminami. W międzyczasie złożyłem swo-

je cv na kopalnię i szczęśliwie udało się, dostałem pracę i podjąłem decyzję, żeby 

pójść za ciosem i kontynuować naukę na kierunku technik górnik. To jest kieru-

nek, który po odpowiednim stażu pod ziemią umożliwia pracownikom awansowa-

nie np. na stanowisko związane z dozorem górniczym.  

A oto, co o kursach powiedzieli nam ich absolwenci: 

http://www.szkoly.mckk.pl/dorosli
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Skontaktuj się z nami: 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Św.  Maksymiliana Kolbe 14 

59-220 Legnica 

tel.: +48 76 727 74 70 

komunikacja@lsse.eu 

www.lsse.eu  
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