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Tarcza antykryzysowa – co to takiego? 
 

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywa-
teli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:  

•   Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, 
• Finansowaniu przedsiębiorców, 
• Ochronie zdrowia, 
• Wzmocnieniu systemu finansowego, 
• Inwestycjach publicznych 

Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny. Rząd szacuje, że wartość wspar-
cia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych – to blisko 10% PKB. 

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa   

#zostańwdomu  

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
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Pilny apel LSSE S.A. do przedsiębiorców 

#zostańwdomu  

Apel o wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 

Szanowni Państwo, 
  
jeszcze raz bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy, mając taką możliwość, odpowiedzieli na poprzedni apel Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
  
Kontynuując działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o przekazanie aktualnej informacji o zdolności Państwa przedsiębiorstwa do wyprodukowania niżej wy-
mienionego asortymentu: półmaski, gogle, ochrona nóg, rękawice, płyny do dezynfekcji 40 tyś/l dziennie., kombine-
zony, fartuchy, maseczki, inne. 
  
Bardzo prosimy o wskazanie jednostki miary produkcji danego środka, tj. tylko sztuk lub litrów oraz podanie wyraź-
nej informacji, czy produkcja jest prowadzona czy nie oraz czy istnieje możliwość wzrostu produkcji 
i wskazanie konkretnej wielkości, zaś w przypadku, gdy produkcja nie jest prowadzona o wskazanie powodu (np. brak 
surowców).  
  

Bardzo prosimy o możliwie najszybszą odpowiedź na adres:  sowinski@lsse.eu 

mailto:sowinski@lsse.eu
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Stawka 0% VAT dla darowizn od biznesu 

Wyprodukowane lub 
kupione przez firmy 
produkty przekazane 
na walkę z koronawi-
rusem, zostają objęte 
0% stawką podatku 
VAT. Dotyczy to m.in. 
wyrobów medycznych 
i produktów leczni-
czych takich jak np. 
środki dezynfekujące, 
maseczki i kombine-
zony ochronne. 
- Ministerstwo Finan-
sów dokłada kolejną 
cegiełkę w zwalczaniu 

epidemii koronawirusa. 
Przedsiębiorcy, którzy 
przekażą kupione lub wy-
produkowane przez siebie 
towary przyczyniające się 
do ratowania ludzkiego 
życia, mogą liczyć na 
pomoc Ministerstwa Fi-
nansów. Takie darowizny 
zostają objęte „zerową” 
stawką VAT - mówi mini-
ster Tadeusz Kościński. \ 
Rozporządzenie ma moc 
wsteczną. Stawka 0% 
obowiązuje od 1 lutego 
do 31 sierpnia 2020 r. 

#zostańwdomu  

Forum wymiany informacji na stronie LSSE S.A.  
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Dzięki temu, przedsiębiorca 
startujący w postępowaniach 
przetargowych ma możli-
wość, m.in.: przeznaczenia 
posiadanych środków finan-
sowych na inne cele; wzię-
cia udziału w wielu przetar-
gach jednocześnie, bez ko-
nieczności korzystania z 
własnych środków finanso-
wych lub posiadania gwa-
rancji bankowych 
(ubezpieczeniowych).     
 Więcej informacji 
na stronie: www.dfg.pl/
poreczenia-wadialne/  

Dolnośląski Fundusz Go-
spodarczy Sp. z o.o. po-
siada w swojej ofercie pro-
dukt wspierający funkcjo-
nowanie mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw – 
poręczenie zapłaty wa-
dium.                             
 Zgodnie z Art. 45 
ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych, wa-
dium może być wnoszone w 
formie poręczeń udzielanych 
przez podmioty, takie jak 
DFG.                                

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy oferuje poręczenie zapłaty wadium 

Ochrona zatrudnienia oraz 
zmniejszenie obciążeń  
i zachowanie płynności  
finansowej w firmach to 
główne cele pakietu regu-
lacji, które składają się na 
Tarczę Antykryzysową.  
 Wśród rozwiązań, 
które mają zapobiegać skut-
kom epidemii koronawirusa 
w Polsce, jest wsparcie rea-
lizowane przez ZUS. Więcej 
informacji na stronie: /tarcza
-antykryzysowa-wsparcie-
zus/  

Tarcza Antykryzysowa—Wsparcie ZUS 

Więcej czasu na złożenie PIT 

Standardowo termin na złożenie 

rocznego zeznania PIT upływa 

30 kwietnia. W tym roku dekla-

racje można jednak składać do 

końca maja.  

 Dla ponad 21 mln osób 

rozliczających się na formula-

rzach PIT-37 i PIT-38, propozycja 

rozliczenia jest już przygotowana 

w usłudze Twój e-PIT. 

  

Więcej na stronie podatki.gov.pl  

https://dfg.pl/poreczenia-wadialne/
https://dfg.pl/poreczenia-wadialne/
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
http://www.podatki.gov.pl/
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Około 300 porzuconych i osiero-

conych dzieci w powiatach gło-

gowskim, lubińskim, polkowic-

kim, legnickim i mieście Legnicy 

przebywa w pieczy instytucjonal-

nej. 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 rodziciel-

stwa zastępczego na terenie 

LGOM.   

 Bohaterami kampanii są 

Państwo Stefańscy z powiatu lubiń-

skiego, którzy opiekują się dziewię-

ciorgiem dzieci, a także inne rodzi-

ny zastępcze z Zagłębia Miedzio-

wego. Bohaterowie kampanii, i tak 

jak wszyscy rodzice zapamiętują 

z dzieciństwa dziecka wiele zda-

rzeń, które się wydarzyły po raz 

pierwszy - pierwsze spojrzenie, 

pierwsze kroki, pierwszy uśmiech, 

pierwsze wakacje, pierwsze sukce-

sy, czy wreszcie pierwsze wspólne 

urodziny, które w przypadku  rodzi-

ny zastępczej rzadko przypadają w 

pierwszym roku życia dziecka. I 

właśnie ten motyw stał się główną 

inspiracją do powstania wzrusza-

jącego spotu kampanii, pt. 

„Pierwsze (u)rodziny”. W ramach 

kampanii powstała również strona 

internetowa 

www.miedzrodzine.pl, na której 

można znaleźć praktyczne infor-

macje na temat pieczy zastępczej, 

historie rodzin zastępczych czy 

formularz zgłoszeniowy dla poten-

cjalnych kandydatów.  

 Celem kampanii „Mie

(dź) rodzinę” jest zatem wspiera-

nie rodziny i systemu pieczy za-

stępczej, m.in. poprzez zmianę 

świadomości mieszkańców Zagłębia 

Miedziowego na temat celów, wyzwań 

oraz codzienności rodzin zastępczych 

w Polsce, poprawę wizerunku rodzi-

cielstwa zastępczego lokalnie oraz 

wzrost liczby zgłoszeń kandydatów na 

rodziców zastępczych.  Partnerem 

głównym, finansującym kampanię 

społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fun-

dacja KGHM, a partnerami wspierają-

cymi: Legnicka Specjalna Strefa Eko-

nomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group 

Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad pro-

jektem sprawuje Stowarzyszenie SOS 

Wioski Dziecięce, a partnerami zaangażo-

wanymi w realizację działań związanych 

z kampanią są: miasto Legnica oraz po-

wiaty: legnicki, polkowicki, lubiński i 

głogowski.  

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz – trwa kampania 

społeczna „Mie(dź) rodzinę” 
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Często właściciele firm, z różnych powodów podchodzą z pewną rezerwą do możliwości zmiany sprzedawcy prądu 
lub gazu.  A przecież zmiana ta może okazać się niezwykle opłacalna. Nie wierzysz? Udowodnimy Ci, że możesz 
obniżyć swoje rachunki od 10 do nawet 30%. 
  
Weź udział w webinarze i przekonaj się sam! 
15 kwietnia, o godzinie 14.00! 
Webinar odbędzie się na platformie ZOOM pod linkiem: 
https://zoom.us/j/8657414802 

  
Safety Logistics to partner handlowy Axpo Polska, która jest częścią grupy Axpo Holding AG z centralą w Szwajcarii. 
Obecnie jest to największy wytwórca energii wodnej w Szwajcarii, posiada 100 elektrowni wodnych w tym elektrownię 
szczytowo-pompową w Alpach, farmy wiatrowe na Morzu Północnym, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, na północy Eu-
ropy oraz 3 elektrownie atomowe. 
  
Najważniejsze atuty współpracy z Safety Logistics i Axpo: 
  

• Gwarancja ceny energii elektrycznej do 2024roku 

• Gwarancja ceny gazu do 2022 

• Szwajcarska spółka skarbu państwa 

• Zakup energii dla klienta w całości po podpisaniu umowy 

• Darmowy audyt kosztów dystrybucji 

• Faktury na podstawie faktycznego zużycia 

• Indywidualne podejście oraz dedykowany opiekun 

• Kapitał zakładowy 241 250 000 zł 
  
Cena energii w związku z panującą sytuacją jest bardzo korzystna. 
  

Safety Logistics Partnerem Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego 

https://zoom.us/j/8657414802?fbclid=IwAR1s-jFfZ3esIF9IrB7IDhQuP_Px9JWTAr97Dgu5N0CXEVs8w5TLnr0RJNU
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OFERTA PRACY  Oferty pracy firm działających w ramach LSSE S.A. 

Winkelmann poszukuje spawaczy  

#zostańwdomu  FORUM WYMIANY INFORMACJI 



 

Kampania dla Partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego 

promocja szkolnictwa branżowego i technicznego 
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Zespół Szkół w Chocianowie 

Technikum Akademickie w Legnicy 

#zostańwdomu  OFERTA EDUKACYJNA 
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Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi 

#zostańwdomu  OFERTA EDUKACYJNA 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie 

#zostańwdomu  OFERTA EDUKACYJNA 
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I Liceum Ogólnokształcące  

im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie 

#zostańwdomu  OFERTA EDUKACYJNA 



 Str. 12 

NEWSLETTER                                     

Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze  

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

#zostańwdomu  OFERTA EDUKACYJNA 
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy 

Do LSSE S.A. dotarły słowa podziękowania, za otrzymane dary, od 

młodzieży ze szkoły w Szczercu na Ukrainie.  

Kolejny raz w ramach 

współpracy Dolnośląskiego 

Klastra Edukacyjnego, Le-

gnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna przyczyniła 

się do pojawienia się uśmie-

chów na twarzach młodych 

rodaków mieszkających 

poza granicami naszego 

kraju.  

#zostańwdomu  OFERTA EDUKACYJNA 



Legnicka Specjalna Strefa Eko-

nomiczna S.A. posiada obecnie 

trzy budynki zapewniające atrak-

cyjne powierzchnie biurowe do 

wynajęcia.   

Budynek LETIA BUSINESS 

CENTER to nowoczesnej klasy 

biurowiec o łącznej powierzchni 

ponad 8 000 m2, który oferuje m.in. 

biura do wynajęcia. Kompleks ten 

tworzy otoczenie idealne do pracy, 

stając się jednocześnie wygodną i 

prestiżową siedzibą. Został on  za-

projektowany w sposób bar-

dzo efektywny, a praktyczne i zaa-

wansowane rozwiązania technolo-

giczne, gwarantują najwyższy kom-

fort pracy. Zarówno mali, jak i 

więksi najemcy mogą znaleźć ide-

alną przestrzeń do wynajęcia. Za-

stosowanie konwencji open space, 

stwarza szerokie możliwości aran-

żacji i elastyczne podejście do na-

jemców potrzebujących zarówno 

biur otwartych jak i podzielonych 

na pokoje. Kompleks jest wspaniałym 

i prestiżowym miejscem do ulokowa-

nia siedziby firmy. Dodatkowym atu-

tem, jest dostęp do sal konferencyj-

nych, przeszklonej powierzchni wysta-

wienniczej oraz restauracji i pokoi 

gościnnych. Dostęp do budynku jest 

całodobowy. Jest on przyjazny osobom 

niepełnosprawnym. Aktualnie dostęp-

ne lokale:I i II kondygnacja o łącznej 

powierzchni ponad 1 200 m2. 

Budynek Biurowy KOMINKA Pię-

ciokondygnacyjny budynek biurowy o 

całkowitej powierzchni 2 835 m2. 

Obiekt został częściowo zmodernizo-

wany. Wyposażony jest w portiernię 

oraz windę. Budynek jest dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Położony jest w bliskiej odległości od 

centrum miasta oraz w odległości 2,5 

km od drogi ekspresowej S3. Przed 

biurowcem znajdują się miejsca par-

kingowe. Dostęp do budynku jest w 

godzinach od 7:30  do 19:30. Cena za 

najem wynosi 30 zł netto miesięcznie 

za 1 m2 powierzchni i zawiera wszystkie 

media. Zabezpieczenie umowy stanowi 

kwota gwarancyjna, w postaci dwukrotno-

ści miesięcznego czynszu brutto. 

Budynek Biurowy ZŁOTORYJSKA 

Ośmiopiętrowy budynek biurowy o całko-

witej powierzchni ponad 2 000 m2. 

Obiekt jest po częściowej modernizacji, 

posiada reprezentacyjną portiernię oraz 

nową windę. Biurowiec znajduje się przy 

obwodnicy Legnicy w odległości 2 km od 

autostrady A4. Przy obiekcie mieści się 

przystanek komunikacji miejskiej, zapew-

niający szybki dojazd do centrum miasta 

jak również usytuowane są w bliskiej od-

ległości: kiosk oraz stołówka oferująca 

ciepłe posiłki. Do biurowca przylega za-

mknięty parking na 55 pojazdów. Dostęp 

do budynku jest całodobowy. Cena za 

najem wynosi 29 zł za 1 m2 powierzchni 

netto miesięcznie i zawiera wszystkie 

media. Po stronie najemcy pozostaje umo-

wa z operatorem telekomunikacyjnym 

oraz utrzymanie czystości w wynajmowa-

nym lokalu. Zabezpieczenie umowy – 

kwota gwarancyjna dwukrotny 

czynsz brutto. 
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Powierzchnie do wynajęcia  

Tereny Inwestycyjne 

Legnicka Specjalna Strefa Ekono-

miczna S.A. ustanowiona rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów z 15 

kwietnia 1997 obejmuje 18 pod-

stref położonych w środkowej 

części województwa dolnoślą-

skiego. Zajmują one powierzch-

nię 1 361 ha (na których  decyzja 

o wsparciu ważna jest 15 lat).  

Lokowaniu inwestycji na terenie 

województwa sprzyja dogodne 

położenie na styku granicy nie -  

mieckiej i czeskiej, gęsta sieć roz-

wijających się dróg i linii kolejo-

wych zapewniająca powiązania 

z regionami ościennymi – zarów-

no polskimi jak i europejskimi, 

duże tempo rozwoju regionu, wy-

kwalifikowana kadra pracowni-

cza, a także dostępność atrakcyj-

nych terenów inwestycyjnych. 

Inwestując zyskujesz ulgę w po-

datkach proporcjonalną do ponie-

sionych nakładów w wysokości 

zależnej od wielkości przedsiębiorcy. 
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