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Apel o wsparcie Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zwraca się do przedsiębiorstw działających na jej terenie o
udzielenie wsparcia partnerowi Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Zespołowi Szkół nr 1 w Lubinie i symboliczną sprzedaż lub bezpłatne przekazywanie sprzętu komputerowego (w tym komputerów, laptopów, a także kamer,
mikrofonów, monitorów itp.), który został przeznaczony do wymiany lub likwidacji w Państwa firmie, a w dalszym
ciągu pozostaje sprawny.
W czasie, gdy polskie szkolnictwo mierzy się z wyzwaniami obowiązkowego nauczania zdalnego i ogromnymi
potrzebami w zakresie zapewnienia wyposażenia komputerowego na cele dydaktyczne, zachęcamy Państwa do aktywnego
podjęcia działań wspierających i przekazywanie ww. placówce niezbędnych narzędzi ułatwiających procesy kształcenia.
Udzielona pomoc ułatwi komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami, umożliwiając tym samym dalszą nieprzerwaną
i efektywną naukę.
Powierzony do użytkowania sprzęt komputerowy zaspokoi najpilniejsze potrzeby szkoły, wpłynie na poprawę
jakości nauczania, a także co szczególnie ważne zdynamizuje rozwój intelektualny uczniów.
Za udzielone wsparcie w imieniu Dyrekcji szkoły, dziękujemy.
Osobą kontaktową w powyższej sprawie jest Pan Dariusz Tomaszewski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, tel.
885 750 232.

Forum Wymiany Informacji
dedykowane Partnerom LSSE S.A.
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Konsultacje kierownictwa MRPiT z branżą targową: kolejne
wsparcie przewiduje tzw. tarcza branżowa

Polskie firmy, w tym branża targowa, dostały już blisko 150 mld zł
wsparcia z tarczy antykryzysowej, w tym
tarczy finansowej. Działalność związana
z organizacją targów, wystaw i kongresów
jest też na liście sektorów, dla których
pomoc przewiduje tzw. tarcza branżowa –
mówił wicepremier, minister rozwoju,
pracy i technologii Jarosław Gowin. Szef
MRPiT, wraz z wiceministrem Andrzejem
Gutem-Mostowym i wiceminister Olgą
Semeniuk, przeprowadził dziś konsultacje
z branżą targową.
- „Naszym zadaniem, jako MRPiT, jest

pomoc
polskim
przedsiębiorcom.
Wsparcie zaoferowane wiosną w postaci tarczy antykryzysowej, w tym tarczy
finansowej opiewa, na ogromne kwoty,
jak dotąd, prawie 150 mld zł. W planach mamy już kolejne formy wsparcia
– działalność związana z organizacją
targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z) jest na liście sektorów, dla
których pomoc przewidziana jest w
tarczy branżowej, którą obecnie zajmuje się Sejm – zaznaczył podczas spotkania wicepremier, minister rozwoju,
pracy i technologii Jarosław Gowin.”

- „Branża targowa jest oknem wystawowym polskiej gospodarki na świat.
W większości reprezentuje polski kapitał. Bierzemy to pod uwagę, analizując
Państwa postulaty – zwrócił się wicepremier do przedstawicieli branży targowej.”
„Wtórował mu wiceminister Andrzej
Gut-Mostowy: – Dostrzegamy fakt, że
branża targowa może być fundamentalnym narzędziem do budowy polskiej
gospodarki w tych ciężkich czasach.”
„A wiceminister Olga Semeniuk wskazała: – Planując wsparcie dla polskich
przedsiębiorstw, w które uderzyła pandemia Covid-19, musimy skupić się na
rozwiązaniach, które uwzględnią perspektywę najbliższych miesięcy i lat.”
Szczegółowe informacje dotyczące
wsparcia na stronie MRPiT.

Czerwona strefa w całej Polsce
- nowe obostrzenia dla branż i obywateli
Zawieszenie
prowadzenia
działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży żywności tylko na
wynos, ograniczenie funkcjonowania
galerii i centrów handlowych, zamknięcie instytucji kultury oraz
ośrodków sportu i rekreacji - to najważniejsze
obostrzenia,
które
w dniach 7-29 listopada br. będą obowiązywać na terenie całego kraju.
Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki.
W związku ze wzrostem zakażeń na koronawirusa od 7 do 29 listopada 2020 r. we wszystkich polskich miastach i powiatach wprowadzono jeszcze
ostrzejsze niż dotychczas reguły funkStr. 3

cjonowania dla wybranych branż i insty- cych w strefie czerwonej są dostępne
tucji użytku publicznego. Ich celem jest na stronie MRPiT.
ochrona zdrowia i bezpieczeństwo obywateli oraz utrzymanie odpowiedniego
reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje dotyczące obostrzeń obowiązują-
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Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm
w związku z COVID-19

Branże gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej
otrzymają dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli liczyć
m.in. na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe za listopad, a także dotacje
w wysokości 5 tys. zł. Na ten cel chcemy
przeznaczyć ponad 1,8 mld zł. To jednak
nie koniec, bo rząd premiera Mateusza
Morawieckiego pracuje nad kolejnymi
rozwiązaniami, które pomogą uratować
polskie przedsiębiorstwa i miejsca pracy.
Szacujemy, że Tarcza Branżowa pomoże
ok. 200 tys. firm oraz 372 tys. pracowników.
W obliczu drugiej fali pandemii będziemy
nadal wspierać przedsiębiorców i nie zostawimy ich samych sobie. Tym razem

pomoc przeznaczona jest dla konkretnych branż.
O wsparcie będą mogły ubiegać się
firmy z branż:
•
gastronomicznej,
•
rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
•
dbającej o zdrowie fizyczne
(siłownie, sport, rekreacja),
•
sprzedaży
detalicznej
(targowiska, bazary).
Pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych
od ich pracowników. Wpłata zaliczek
za X, XI, XII będzie przesunięta o pół
roku. Dzięki temu w tych trzech kluczowych miesiącach na kontach firm

pozostanie 300 mln zł.
Oprócz tego wydłużymy możliwość
skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy
odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do
30 czerwca 2021.
Z Tarczy Branżowej może skorzystać
ok. 200 tys. firm. Do tej pory przedsiębiorstwa z branż gastronomicznej,
rozrywkowej, sportowej i sprzedaży
detalicznej również były objęte rządowym wsparciem.
W ramach Tarczy
Finansowej PFR do 30 tys. firm działających w tych sektorach trafiło 3,5
mld zł. Natomiast w ramach Tarczy
Antykryzysowej z tytułu zwolnień z
ZUS-u i wypłat postojowego firmy te
zyskały 2,9 mld zł. Szacujemy, że z
nowych instrumentów skorzysta 200
tys. firm, zatrudniających ponad 370
tys. pracowników. Koszt wsparcia
wyniesie ponad 1,8 mld zł. Więcej na
stronie KPRM.

Wsparcie spółek w drugiej fali koronawirusa

Spółki Skarbu Państwa zbudują szpitale tymczasowe do walki z COVID-19. To kolejny element wsparcia przez podmioty nadzorowane przez MAP. Dotychczasowa
pomoc to 190 milionów złotych. Zgodnie z ostatnimi decyzjami administracyjnymi
Str. 4

KGHM, Lotos, PKN Orlen, PKO
Bank Polski, Tauron, Totalizator
Sportowy oraz Węglokoks wybudują szpitale tymczasowe dla osób
chorych na COVID-19. Do akcji
włączy się również Bank Gospodarstwa Krajowego. Działania spółek
w tym zakresie ma zaś koordynować
Ministerstwo Aktywów Państwowych. Koszty budowy poniesie
Skarb Państwa. W przedsięwzięciu
tym do spółek należeć będzie strona
organizacyjna oraz inwestycyjna.
Więcej informacji na stronie MAP.
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Certyfikacja oferowana przez Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji S.A.

Certyfikacja oferowana przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
to podstawa zwiększenia rentowności,
wydajności i skuteczności działania spółek i innych podmiotów gospodarczych.
Stanowi gwarancję bezpieczeństwa, ograniczenia ryzyka i zrównoważonego rozwoju firmy. Podnosi również jakość oraz
umożliwia podążanie za rynkiem, dzięki
zapewnieniu zgodności z wymaganiami.
Spółka posiada ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności certyfikacyjnej, jest partnerem Międzynarodowej Sieci Jednostek

Certyfikujących IQNet, a wydawane
przez nią certyfikaty są rozpoznawalne
i uznawane na zasadach wzajemności
w większości krajów na świecie. PCBC
S.A. oferuje usługi w następującym
zakresie:
•
Certyfikacji wyrobów i usług na
znak jakości, między innymi B,
Q, EKO, Ecolabel,
•
Certyfikacji systemów zarządzania (potwierdzonej certyfikatami PCBC S.A oraz IQNet),
•
Certyfikacji wyrobów na zgod-

ność z obowiązującymi normami,
•
Oceny zgodności w zakresie
trzech dyrektyw dotyczących
wyrobów medycznych,
•
Oceny zgodności w zakresie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 dotyczącego wyrobów
budowlanych,
•
Organizacji szkoleń i doskonalenia kadr w obszarze badań, certyfikacji, systemów zarządzania,
•
Badań wyrobów w laboratorium
chemicznym i laboratorium wyrobów budowlanych,
•
Certyfikacji gospodarstw ekologicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych usług są dostępne na stronie
internetowej Spółki: www.pcbc.gov.pl

Polska dołączyła do Paneuropejskiego Funduszu
Gwarancyjnego dot. COVID 19
Minister finansów, funduszy
i polityki regionalnej Tadeusz Kościński 15 października 2020 r. podpisał umowę, zgodnie z którą Polska
przystąpiła do Paneuropejskiego
Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz
został stworzony przez państwa UE
i pozwoli Grupie EBI (Europejski
Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie
wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld
euro.
Jego głównym celem jest finansowanie
operacji o wysokim profilu ryzyka. Bank
skorzysta przy tym z pokrycia ryzyka
w ramach gwarancji udzielonych przez
państwa członkowskie. Fundusz będzie
Str. 5

mieć określone, indywidualne cele
i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia.
Wsparcie będzie oparte na instrumentach finansowych, które będą wdrażane

zgodnie z potrzebami i we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi oraz bankami rozwoju (w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego). Więcej informacji na stronie:
www.gov.pl/finanse/
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Kolejny pakiet 10 działań antykryzysowych dla polskich firm
Rząd chce kontynuować pomoc
dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci
kryzysem wywołanym przez COVID-19.
Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie
firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na
ZUS. Dotychczasowa pomoc rządu dla
polskiej gospodarki przekroczyła już 150
mld zł. Do tej pory uratowaliśmy ponad
5 mln miejsc pracy.
Najnowsze prognozy gospodarcze
Komisji Europejskiej przewidują dla Polski
łagodny spadek PKB na tle pozostałych państw UE. Według szacunków, Polska znajdzie się na 4. miejscu wśród unijnych krajów, z wynikiem -3,6% PKB. Dla przykładu,
PKB Niemiec ma wynieść ponad -5% PKB,
a Hiszpanii ponad -12% PKB.
Polska odnotowuje także drugie najniższe
bezrobocie w Unii Europejskiej. We wrześniu 2020 r. wynosi ono 3,1%. Tymczasem
we Francji bezrobocie kształtuje się na poziomie ok. 8%, a w Hiszpanii ponad 16%.
Aby pomóc przedsiębiorcom, zaplanowano realne wsparcie, które będzie

służyło ochronie miejsc pracy Polaków. m. in.:
1. Dofinansowanie kosztów stałych
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(MŚP).
2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju.
3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do
31.03.2021 r. (wnioski) oraz do
31.06.2021 r. (wypłaty).

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją.
5. Dofinansowanie do zatrudnienia.
6. Przedłużenie postojowego.
7. Zwolnienie ze składek na ZUS.
8.Dofinansowanie zmiany zakresu
działalności w ramach „Dotacji na
biznes”.
9. Polityka drugiej szansy.
10. Dofinansowanie leasingu.
Więcej informacji na stronie KPRM.

Już ponad 150 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy
antykryzysowej
Od wiosny rząd aktywnie
wspiera polskie firmy, aby mogły poradzić sobie z kryzysem wywołanym przez
COVID-19. Do tej pory w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przeznaczyliśmy przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości
150 mld zł, w tym m.in.:
- 60,8 mld zł na działania pomocowe
realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju;
- 26,8 mld zł na działania pomocowe
realizowane przez byłe Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- 23,9 mld zł z przeznaczeniem m.in. na
kredyty dla MŚP z gwarancjami;
Str. 6

- 17,0 mld na zwolnienie ze składek
ZUS;
- 14,4 mld zł na kredyty dla dużych i
średnich firm;
- 5,0 mld na świadczenie postojowe;

- 1,13 mld zł na finansowanie UE dla
MŚP;
- 312,9 mln na dodatek solidarnościowy. W ramach pomocy, rodziny z
dziećmi otrzymały także bony turystyczne.
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Polityka Nowej Szansy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
prowadzi aktualnie intensywne prace mające na celu uruchomienie instrumentów
wsparcia przedsiębiorców w ramach projektu tzw. Polityki Nowej Szansy realizowanego na podstawie ustawy z dnia 16
lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się
w trudnej sytuacji ekonomicznej 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 miliarda złotych oraz
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł
w 2020 roku.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno—finansowej w przywróceniu im
pełnej zdolności do funkcjonowania na rynku bez konieczności dalszego wspierania
środkami publicznymi.
Ustawa przewiduje 3 instrumenty pomocowe:
•
Pomoc na ratowanie
Instrument ten zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia
sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy zostanie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy i udzielona będzie na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia
okażą się niewystarczające, przedsiębiorca
z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego
wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć
tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.
Adresatem pomocy na ratowanie może być
mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży
przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać
z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji
Komisji Europejskiej.
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•
Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia
skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Funkcjonuje jako kontynuacja 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 opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację
może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
Z tej formy może skorzystać: mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca.
Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie 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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Nowe kroki w walce z koronawirusem – ostatni etap
przed narodową kwarantanną
Wprowadzane są kolejne zasady bezpieczeństwa. Co się zmieni? Od 9
listopada klasy 1-3 szkół podstawowych
przejdą na naukę zdalną. Wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się w domu
do 29 listopada. Placówki kultury, m.in.
kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności. Zmniejszane są także limity
osób przebywających w sklepach oraz
kościołach. Ograniczane także działalność galerii handlowych. Hotele będą
dostępne tylko dla gości podróżujących
służbowo. Cała Polska jest wciąż
w czerwonej strefie, a dotychczasowe
środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. Zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna szansa, aby zatrzymać
przyrost zakażeń i zapobiec całkowitemu zamknięciu gospodarki.
To ostatni etap, który może nas uchronić
przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny. Chcemy maksymalnie spowolnić
rozprzestrzenianie się koronawirusa w
Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga
od nas wszystkich zdecydowanych działań.

Najlepsze metody walki z wirusem to
odosobnienie, izolacja, kwarantanna
oraz unikanie dużych skupisk ludzkich, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństw. Do ustabilizowania sytuacji potrzebujemy powrotu społecznej
dyscypliny i ograniczenia mobilności
obywateli. To właśnie dzięki tym działaniom zwalczyliśmy pierwszą falę
koronawirusa w Polsce. Zdrowie
i życie obywateli, ochrona polskiej
gospodarki i wydolna służba zdrowia
to wciąż nasze główne cele. Nowe
zasady bezpieczeństwa, które wprowadzamy dają możliwość zapanowania

nad dużymi wzrostami zakażeń oraz
dają nadzieję na uratowanie zdrowia
i życia setek Polaków.
Dane wskazują, że w ostatnim czasie
mobilność społeczna ponownie znacznie wzrosła. W trosce o nasze bezpieczeństwo i życie naszych bliskich musimy ograniczyć kontakty społeczne
oraz przestrzegać obowiązujących
zasad bezpieczeństwa.
Więcej informacji na stronie KPRM.

Dane o epidemii to dobro publiczne pomagające chronić zdrowie i życie
obywateli
Podstawowym celem rządu w dobie
pandemii jest dokładanie wszelkich starań,
aby w sposób najbardziej kompletny i rzetelny informować obywateli. Przypominamy,
że jedynym wiarygodnym źródłem danych
dotyczących rozwoju epidemii są przede
wszystkim Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Na poziomie lokalnym przekazują je też wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Rzetelne i sprawdzone informacje
przekazywane są na bieżąco za pośrednictwem
codziennych konferencji prasowych, rządowych stron internetowych, w tym przede
wszystkim www.gov.pl/koronawirus i portali
społecznościowych: twitter.com/PremierRP i
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twitter.com/mz_gov_pl. Dodatkowo na szczeblu lokalnym udostępniają je
wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne: www.gov.pl/
web/koronawirus/stacje-sanitarno-epidemiologiczne. Każdego dnia publikowany jest szczegółowy raport dotyczący liczby zachorowań i zgonów związanych z COVID-19.
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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 przeprowadzany jest na wielu płaszczyznach takich
jak: malowanie napisów ostrzegawczych na
przejściach dla pieszych, spoty informacyjne, poradnik dla rodziców, oraz warsztaty
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W poprzedniej edycji dotarliśmy 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. Nadmierne korzystanie ze smartfonów może
przyczynić się do większego problemu, jakim jest fonoholizm. Fonoholik ma poczucie
niepokoju, straty, braku bezpieczeństwa,
kiedy nie ma telefonu ze sobą. Osoba uzależniona odczuwa wewnętrzny przymus stałego
korzystania ze smartfonu. Fonoholik doświadcza zawroty głowy, duszności, bóle
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w klatce piersiowej.
W ramach działań upowszechniane są informacje o zagrożeniach,
jakie niesie ze sobą nadmierne i nieumiejętne korzystanie z telefonu komórkowego. Jednym z kluczowych działań jest szeroka edukacja i profilaktyka
w szkołach. Podczas warsztatów wyjaśniamy objawy i skutki fonoholizmu.
Co więcej, 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 skierowana jest zarówno do młodzieży, jak i ich rodziców i dziadków, wyjaśniając jednocześnie wielopłaszczyznowość tego zjawiska.
II edycja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności w ramach
programu 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 powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjonalnej. Prawie 40
z nich to maluchy poniżej 7 roku życia i to właśnie im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców
zastępczych. Pomóc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, której celem oprócz
znalezienia kandydatów, jest zmiana wizerunku
rodzicielstwa
zastępczego
na
terenie
LGOM. Obecnie cztery małżeństwa kandydują
na rodziców zastępczych.
Bohaterami kampanii są Państwo Stefańscy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się dziewięciorgiem dzieci, a także inne rodziny zastępcze
z Zagłębia Miedziowego.
W ramach kampanii powstała również
strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć praktyczne informacje na temat.
pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy
formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandydatów. ”Celem kampanii „Mie(dź) rodzinę” jest
zatem wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. poprzez zmianę świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na temat celów, wyzwań oraz codzienności rodzin zastępczych w Polsce. Partnerem głównym, finansującym kampanię
społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM,
a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group

Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Rodzina Challenge — Pomóż nam znaleźć Rodziców Zastępczych
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przyłączyła się do akcji zorganizowanej przez KGHM pod nazwą
#RodzinaChallenge, której celem jest znalezienie rodziców zastępczych dla 40 maluszków z Zagłębia Miedziowego.
W ramach kampanii „Mie(dź) rodzinę” , której
partnerem wspierającym jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., powstał spot mający zachęcić potencjalnych kandydatów do
tego aby rodzicem zastępczym. Można go obejrzeć tutaj: LSSE S.A. Rodzina Challenge

Str. 10

NEWSLETTER

AKTUALNOŚCI

LISTOPAD 2020

Ten Step Zarządzanie Projektami
„TenStep You Can Manage…” to międzynarodowy program
o
charakterze
badawczorozwojowym i edukacyjnym realizowany pod patronatem TenStep
Academy. Jego celem jest systematyczne monitorowanie skuteczności
biznesowej metodyki TenStep oraz
rozwoju zarządzania projektami na
świecie.
Operatorem
programu
w Polsce jest pan Piotr Filipiuk, Regionalny Partner TenStep (TenStep
Western Poland).
Dolnośląska Akademia TenStep, która jest wspólnym przedsięwzięciem Letia Business Center
i TenStep w ramach tego programu,
może się pochwalić kilkunastoma
edycjami i ponad dwustu wyćwiczonymi certyfikowanymi kierownikami
projektów przez ostatnie jest sześć
lat.
TenStep Project Management Process, to kompletne, biznesowe rozwinięcie standardu Project
Management Body of Knowledge
ustanowionego przez Project Management Institute.
PMI powstał
w 1969 w Pensylwanii w USA jako
stowarzyszenie non profit zrzeszające
profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami.
Na czym polega program
„TenStep You Can Manage…”?
Zakwalifikowane
organizacje
(przedsiębiorstwa, instytucje, administracja publiczna) biorą udział w specjalnie dostosowanym warsztacie
pokazującym podstawowe procesy
i narzędzia metodyki TenStep i sposoby ich zastosowania. Warsztat jest
dla uczestników bezpłatny. Całość
kosztów pokrywa TenStep Academy.
Deklarując akces w programie uczestnicy zobowiązują się wziąć udział
w ankiecie dotyczącej zastosowania
project managementu w branży,

Str. 11

Korzyść dla Uczestników:
Bezpłatne poznanie międzynarodowego standardu przeznaczonego do realizacji złożonych projektów biznesowych.
Rzadko
prezentowanego
w otwartych spotkaniach z uwagi na
ograniczenia licencyjne.
Korzyści dla TenStep:
Poznanie opinii managerów pracujących w projektach lub otoczeniu projektowym, na temat problemów i sposobów ich rozwiązywania. A także
skuteczności dostępnych na rynku narzędzi, technik i metod.
Proces:
1. firma zgłasza chęć do przystąpienia do programu na adres: kontakt@zachod.tenstep.pl
2. klasyfikacja firmy do programu,
3.w przypadku zakwalifikowania,
ustalenie
terminu
prezentacjiwarsztatu,
4. warsztat programu TSYCM,
5. ankieta uczestników,
6. poinformowanie o wynikach ankiety i podziękowanie za udział
w programie.
TenStep Project Management
Process® to zbiór:
jednoznacznie ustalonych reguł i zasad
postępowania podczas realizacji złożonych projektów.
technik i narzędzi łatwo dostępnych
i przyswajalnych dla tych, którzy realizują i nadzorują projekty,
przykładów dobrych i złych praktyk
postępowania dostępnych po to, aby
uczyć się na błędach innych, a nie swoich. Reguły wskazują, co minimalnie

musi być wykonane podczas definiowania, planowania i realizacji projektu.
Techniki pokazują, jak to zrobić poprawnie przy najmniejszym wysiłku
Opisy dobrych praktyk pozwalają uczyć
się od mistrzów.
TenStep Project Management
Process® to rówież:
Prosto napisany podręcznik (około 450
str.) opisujący wszystkie etapy projektu.
Co roku aktualizowany o najnowszą,
światową wiedzę w tej dziedzinie.
Zbiór narzędzi (formularzy, ankiet,
wzorców) po uprzednim dostosowaniu
ich do specyfiki organizacji (firmy,
urzędu, instytucji), która będzie ich
używać. Narzędzia te zostały sprawdzone w kilkudziesięciu tysiącach realizowanych projektów, więc jest pewność,
co do ich skuteczności i przydatności.
Schematy procedur postępowania zawarte w metodyce i opisane w podręczniku prowadzą przez meandry realizacji
przedsięwzięcia, podsuwając rozwiązania opracowane i sprawdzone empirycznie przez kierowników projektów
w Polsce i na świecie. Są jak sprawdzone przepisy w dobrych książkach kucharskich - zawsze skuteczne.
Więcej informacji na stronach https://
www.tenstepacademy.org/ oraz https://
www.tensteppm.com/
Weź udział w bezpłatnym programie
„TenStep You Can Manage…” !
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Zaproszenie na webinar
Zaproszenie na szkolenia

Pragniemy zaprosić Państwa na najbliższe webinarium Kancelarii TLA zatytułowane: „Trendy w kontrolach”. Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma drogą mailową link umożliwiający uczestnictwo w webinarium.
Strona umożliwiająca zapisanie się na wydarzenie:
https://app.evenea.pl/event/trendy-w-kontrolach/
Agenda spotkania:
•
•
•

wrażliwy temat podejścia Wojewódzkich Urzędów Pracy do przyznawania świadczeń z 15gg specustawy COVID w
związku z uprzednim korzystaniem przez pracodawcę ze wsparcia z 15g specustawy COVID;
kontrole programów pomocowych COVID-19 - w szczególności wsparcia z FGŚP i PFR;
trendy w kontrolach podatkowych.

Informacje dotyczące terminu spotkania:
12.11.2020 r.
Godz. 11:00
Czas trwania ok. 60 minut.
Prowadzący:
Maciej Kubica – Manager w Kancelarii TLA, radca prawny
Łukasz Pyjek - Starszy Konsultant w Kancelarii TLA, aplikant radcowski
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Zapraszamy na szkolenia
Zaproszenie na szkolenia

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

Kancelaria TLA zaprasza na trzecie i ostatnie z cyklu webinariów poświęconych tematyce ulgi badawczorozwojowej. Specjaliści z Kancelarii Krzysztof Koniewski oraz Justyna Kubicz przedstawią nie tylko teorię, ale przede
wszystkim praktyczne przykłady zastosowania Ulgi B+R.
Część III. „ULGA B+R – działalność rozwojowa”
Agenda:
Jakie czynności w praktyce mogą stanowić działalność badawczo-rozwojową w firmach z różnych branż?
Termin: 26.11.2020, godz. 11:00.
ZAPISY—KLIKNIJ TUTAJ
Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma drogą mailową link umożliwiający
uczestnictwo w webinarium. W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym natomiast po
webinarium jego uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji.
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AHK Industrial Suppliers Forum 2020
na szkolenia
Największe Zaproszenie
europejskie wirtualne
targi dostawców

Ponad 200 wystawców z 16 krajów zaprezentuje dnia 19 listopada 2020 swoje produkty i usługi dedykowane firmom przemysłowym, które przy minimalnym nakładzie czasu i zerowych kosztach będą miały możliwość poznania nowych dostawców.
Nowe uwarunkowania na rynkach światowych wymuszają nowe modele struktur biznesu i łańcuchów
dostaw. W dużej mierze sytuacja ta dotyczy przemysłu europejskiego, silnie uzależnionego od dostawców z innych krajów. Np. w Niemczech ponad 2/3 przedsiębiorstw myśli o weryfikacji swoich struktur zakupowych, aby
uczynić je bardziej odpornymi na kryzys. W pierwszej kolejności jest przy tym brana pod uwagę dywersyfikacja geograficzna. Wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2020 przez Niemieckie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK)
wskazują, że 59% przedsiębiorstw przemysłowych poszukuje nowych dostawców w krajach europejskich. Podobna sytuacja ma
miejsce na pozostałych rynkach w Europie.
AHK Industrial Suppliers Forum 2020 jest doskonałą platformą dla pozyskania kontaktów do nowych dostawców z krajów europejskich i zweryfikowania łańcuchów dostaw.
Na organizowanych 19 listopada 2020 przez sieć Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo- Handlowych wirtualnych targach dostawców przemysłowych zostanie zaprezentowana oferta ponad 200 wystawców z 16 krajów: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Włoch.
W Polsce impreza została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
Wystawcy targów reprezentują przede wszystkim takie branże jak budowa maszyn, przetwórstwo metali i tworzyw,
komponenty elektroniczne, produkty techniczne, automatyzacja, rozwiązania IT oraz inne produkty i usługi dla przemysłu. Do odwiedzenia AHK Industrial Suppliers Forum 2020 zapraszamy europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe. Jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość rozbudowania sieci dostawców. Udział odwiedzających jest bezpłatny po rejestracji na stronie
www.ahk-isf.com, gdzie znajduje się też aktualna lista wystawców. Zapewniamy możliwość bezpośredniego kontaktu z wystawcami poprzez wideorozmowy oraz chat na stoiskach.

Targi będą uzupełnione o część konferencyjną, w ramach której zostanie przedstawiona aktualna sytuacja na rynkach dostawców w różnych krajach oraz podczas której wybrani wystawcy będą mogli zaprezentować swoje innowacyjne produkty i usługi.
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Bezpłatne webinarium podatkowe
Serdecznie zapraszamy na
bezpłatne webinarium podatkowe
organizowane przez ekspertów
PwC oraz Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, które odbędzie się
w nowym terminie (23 listopada).
W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną wybrane kwestie
w zakresie pomocy publicznej, podatku CIT
i VAT, z którymi aktualnie mierzą się przedsiębiorcy, oraz
nowe wymogi, do których muszą się
dostosować.
Specjaliści PwC przedstawią uczestnikom podsumowanie między innymi
takich kwestii jak:
- kalkulacja dochodu zwolnionego w
PSI w świetle interpretacji ogólnej
i objaśnień podatkowych,

- aktualna praktyka i planowane zmiany w przepisach dotyczących PSI,
- zmiany w zakresie podatku VAT (JPK V7, Quick fixes, biała lista etc.)
- jak rozliczyć dla CIT otrzymaną pomoc z Tarcz?
- kary umowne i odszkodowania a COVID,
- korekty cen transferowych (TP adjustments).
Webinarium odbędzie się 23 listopada, w godzinach 11:00 - 12:00.
Rejestracji na wydarzenie mogą Państwo dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

Zostań wystawcą w ramach Polskiego Stoiska Narodowego PAIH
podczas ITM Industry Europe 2020
Od 3 do 6 listopada w Poznaniu odbędą się międzynarodowe targi ITM Industry
Europe. Jest to jedna z największych imprez branżowych dla przemysłu 4.0 w Europie i kluczowe
miejsce spotkań oraz wymiany technologicznych
doświadczeń dla liderów sektora innowacji.
Żadna licząca się firma nie może w tych dniach
być gdzie indziej niż w Poznaniu, na Polskim Stoisku Narodowym. Wychodząc więc naprzeciw
oczekiwaniom polskich przedsiębiorstw, Polska
Agencja Inwestycji i Handlu ogłasza nabór firm,
z pośród których zostaną wyłonieni najlepsi z najlepszych - bo to właśnie ich zaprosimy i zaprezentujemy na Stoisku Narodowym. Dlatego jeśli działasz na przykład w obszarze automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki metali, produkcji nowoczesnych maszyn lub technologii - dołącz do
naszej drużyny.
Polskie Stoisko Narodowe to szyld oznaczający solidną markę i doświadczenie, a przede
wszystkim bezpośrednie wsparcie polskich przedsiębiorstw przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.
Str. 17

Wspólnie mamy niepowtarzalną okazję pokazać siłę polskiej przedsiębiorczości, wysoką jakość naszych usług i technologiczne zaawansowanie rozwiązań w biznesie.
Znajdź się pośród najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw i pokaż
światu swoje dokonania!
Doświadczenie polskiego przemysłu 4.0 jest już na tyle dojrzałe, że co
raz częściej przyciąga uwagę zagranicznych firm i inwestorów. Udział w
Polskim Stoisku Narodowym to unikatowa szansa zaprezentowania swoich osiągnięć oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Rekrutacja trwała do 15 października. Więcej informacji na stronie PAIH.
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Oferty pracy firm działających w ramach LSSE S.A.
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Powierzchnie do wynajęcia
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. posiada obecnie dwa budynki
zapewniające atrakcyjne 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 bardzo
efektywny, a praktyczne i zaawansowane

Str. 31

technologiczne, gwarantują
najwyższy
komfort pracy. Zarówno
mali,
jak
i więksi najemcy mogą znaleźć idealną przestrzeń do wynajęcia. Zastosowanie konwencji open space, stwarza szerokie możliwości aranżacji i elastyczne podejście do najemców potrzebujących zarówno biur otwartych jak i podzielonych na pokoje. Kompleks jest wspaniałym i prestiżowym miejscem.
Dodatkowym atutem jest dostęp do sal konferencyjnych, przeszklonej
powierzchni 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, 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, zapewniający szybki dojazd
do centrum miasta jak również są usytuowane w bliskiej
odległości: kiosk oraz stołówka oferująca ciepłe posiłki.
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Do biurowca przylega zamknięty 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
umowa z operatorem telekomunikacyjnym oraz oraz
utrzymanie czystości w wynajmowanym lokalu. Zabezpieczenie umowy – kwota gwarancyjna dwukrotny
czynsz brutto. Więcej informacji na stronie: https://
lsse.eu/budynek-biurowy-zlotoryjska/.

Tereny Inwestycyjne
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia
1997 obejmuje 18 podstref położonych w środkowej
części województwa dolnośląskiego. Zajmują one powierzchnię 1 361 ha. Lokowaniu inwestycji na terenie
województwa sprzyja dogodne położenie na styku graniStr. 33

cy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się
dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi.
Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/strefainwestora/ - tereny inwestycyjne.
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Podstrefa Chojnów — 3.1106 ha

Podstrefa Legnickie Pole — 11,3488 ha
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Ruszyła kolejna z cyklu wystaw organizowanych przez
LSSE S.A. pn. “1920 Wojna Światów”

W budynku Letia Business Center ruszyła
kolejna z cyklu wystaw organizowanych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Wystawa pn.
“1920 Wojna Światów” została udostępniona ze zbiorów
Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie ,
w ramach współpracy partnerskiej z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym, a przygotowana została przez
KGHM Polska Miedź S.A. pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa 1920 Wojna Światów to projekt uświetniający obchody 100. rocznicy zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 1920
roku.
Materiały z zakończonej wystawy pn. “Legnica przed i po
II Wojnie Światowej” będą przekazywane do szkół partnerskich Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego po zniesieniu obostrzeń związanych z sytuacją wywołaną epidemią COVID – 19.
Sojusznicy Polski w 1920 roku to m.in. amerykańscy lotnicy
i francuscy doradcy. Wśród nich był porucznik Charles de
Gaulle, który w dziennikach działań wojennych - "Bitwa o
Wisłę" napisał: "20 sierpnia, 1920: Tak, to jest zwycięstwo
kompletne, triumfujące zwycięstwo. Z innych armii rosyjskich, które groziły Warszawie, niewiele co powróci."
Str. 37
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
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NASI PARTNERZY

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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