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Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Działa na terenie ośmiu powiatów: głogowskiego, górowskiego,
legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, średzkiego, wołowskiego
i złotoryjskiego. Współpracując z nami zyskujesz możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Wsparcie przyznawane jest firmom
z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Forum Wymiany Informacji
dedykowane Partnerom LSSE S.A.
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Pilny apel LSSE S.A. do przedsiębiorców
Szanowni Państwo,
w tym tygodniu ponownie prosimy Państwa o przekazanie aktualnej informacji o możliwości wyprodukowania
przez Państwa przedsiębiorstwo niżej wymienionych artykułów, niezbędnych dla zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa: półmaski, gogle, ochrona nóg, rękawice, płyny do dezynfekcji, kombinezony, fartuchy, maseczki, inne.
Prośbę naszą wysyłamy do Państwa kolejny raz, gdyż zaktualizowane informacje od przedsiębiorców oczekiwane są
przez Ministerstwo Zdrowia w każdym tygodniu.
Bardzo prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres: sowinski@lsse.eu

Apel o wsparcie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy
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Nowa normalność — etapy znoszenia ograniczeń
związanych z COVID19
Od 4 maja 2020 r.
przyspieszyły
niektóre
zmiany. Centra handlowe
i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem
osób i bez spożywania posiłków. Hotele i noclegi ruszyły,
ale bez basenów i siłowni.
Uchylony został dotychczasowy zakaz handlu w weekendy
dla wielkopowierzchniowych
sklepów budowlanych. Po
weekendzie majowym do
większej normalności wróciło
również życie społeczne.
Uchylony został zakaz działalności bibliotek, archiwów,
muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
Osoby chore i cierpiące na
dolegliwości bólowe mogą od

4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Z kolei od 6 maja dzieci pracujących rodziców zaczęły wracać do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć,
mając na uwadze wytyczne GIS, a także MEN oraz Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Stopniowy powrót do
normalności nie zwalnia
nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one
stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.

Tarcza Antykryzysowa
Tarcza Antykryzysowa działa. Pakiet rozwiązań
przygotowanych przez rząd, które mają ochronić
polskie państwo i obywateli opiera się na pięciu filarach:
•

ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników;

•

finansowaniu przedsiębiorstw;

•

ochrona zdrowia;

•

wzmocnienie systemu finansowego;

•

inwestycje publiczne.

Według stanu na 7 maja, dotychczas złożono 3 172 001
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wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań.
Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w Tarczy Antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.
Więcej informacji na
tarczaantykryzysowa

stronie:

https://www.gov.pl/web/
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Ruszył kolejny instrument wsparcia dla firm - 1,7 mld zł na
leasing operacyjny i pożyczki
ARP uruchamia zapowiedziane
w tarczy antykryzysowej wsparcie
dla firm z branży transportowej
oraz sektora MŚP.
Rząd wspiera branżę transportową
oferując na korzystnych warunkach
leasing operacyjny z 12-miesięczną
karencją w spłacie oraz pożyczki
obrotowe.
Od dziś przedsiębiorcy, którzy chcą
skorzystać z nowych instrumentów
przygotowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli
składać wnioski przez internet.
Dzięki nowemu systemowi cały proces składania wniosku będzie prowadzony zdalnie, łącznie z podpisaniem umowy.
ARP S.A. przeznaczy 1,7 mld zł na
działania służące przeciwdziałaniu
skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2. Środki te przeznaczone będą
na wsparcie polskich przedsiębiorstw,
w tym z sektora transportu. Wśród
oferowanych produktów znajdą się:
leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem
spłaty, pożyczka obrotowa finansująca
wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Leasing operacyjny z karencją
w spłacie. Skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które –
w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego – znalazły się
w trudnej sytuacji finansowej. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.
Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł
netto, a okres finansowania może trwać
do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy (co w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego
z naczepą może wzmocnić bieżącą
płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).
Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
pozwoli na sfinansowanie kosztów wy-

nagrodzeń netto w firmach przez okres
do 2 lat( wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy
wydłużonym okresie karencji do 12
miesięcy. Pożyczka na finansowanie
deficytu w kapitale obrotowym z kolei będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł
do 5 mln zł, okres finansowania będzie
sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji
zostanie wydłużony do 15 miesięcy.
Od 6 maja przedsiębiorcy, którzy chcą
skorzystać z nowych instrumentów,
będą mogli składać wnioski o pożyczki
i refinansowanie leasingu przez internet. Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/ruszylkolejny-instrument-wsparcia-dla-firm--17-mld-zl-na-leasing-operacyjny-ipozyczki

ARP S.A. gotowa do podjęcia działań w ramach Tarczy Antykryzysowej
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. weźmie
aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej, zaprezentowanej przez Premiera
Mateusza Morawieckiego.

•

Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich
Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?

•

Prowadzisz działalność przez 12 miesię-

cy?
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•

Szukasz możliwości pozyskania
dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji
w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu
epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych

skutków ekonomicznych? Jeśli
tak, proponowane przez ARP
S.A. produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie! Więcej informacji na stronach: www.arptarcza.pl/ oraz www.arp.pl/dlamediow/aktualnosci/agencjarozwoju-przemyslu-s.a.-wesprzeprzedsiebiorcow
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O co przedsiębiorcy pytają chatbota?
Wraz z uruchomieniem strony tarczy
antykryzysowej ruszyła także infolinia
i chatbot, który ją wspomaga. O co
najczęściej pytają przedsiębiorcy?
Sprawdziliśmy to. Przeanalizowaliśmy
ok. 6700 rozmów telefonicznych oraz
ok. 4100 chatów z okresu od 28 marca
do 27 kwietnia.
Chatbot Tarczy obsługuje dziesiątki
tysięcy przedsiębiorców, odpowiadając
na ponad 170 najczęstszych pytań.
Wspiera pracę ponad 150 konsultantów, udzielających odpowiedzi na bardziej złożone pytania, poprzez live chat
oraz infolinię. Zmniejsza kolejki oczekujących na połączenia z infolinią, pracując przez 24 godziny na dobę.
W momencie, gdy pytanie jest bardziej
złożone i Wirtualny Asystent nie zna na

nie odpowiedzi, płynnie przekazuje
rozmowę do konsultanta - specjalisty
odpowiadającego na live chat, bądź
wpisze pytanie do formularza. Z analizy wynika, że tematy, o które pytają
przedsiębiorcy, w dużej mierze się powtarzają. Więcej informacji można

znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/
rozwoj/o-co-przedsiebiorcy-pytajachatbota . Z pomocy chatbota można
skorzystać klikając w ikonkę chatu
w sekcji „Pytania i Odpowiedzi”, na
stronie gov.pl/tarczaantykryzysowa.

Już ponad 6,94 mld zł trafiło do przedsiębiorców
Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według
stanu na 8 maja - wynosi już 6 945
424 802 zł.
Z tarczy antykryzysowej przyznano
już:

•

390 950 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad
1 947 374 039 zł (stan na 08.05.2020);

•

na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 2 482 552 507
zł (stan na 08.05.2020);

•

274 175 świadczeń postojowych
dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę
551 094 760 zł (stan na 08.05.2020);

•

364 403 496 zł na dofinansowania
wynagrodzeń pracowników dla MMŚP
z Europejskiego Funduszu Społecznego
(stan na 08.05.2020);
zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie
1 mld 600 000 000 mln zł. Do ZUS
i urzędów pracy wpłynęło 3 339 836
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wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

•

22 859 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
• 843 172 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
• 87 769 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP
z Europejskiego Funduszu Społecznego;
• 656 4014 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
• 129 768 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
• 57 314 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
• 1 542 553 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.
Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw. Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw.
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Nie zapłacisz odsetek za zwłokę, jeżeli rozliczysz się do 1 czerwca br.
•

Osoby, które do 1 czerwca 2020
r. zapłacą podatek z tytułu PIT za
2019 r., nie będą musiały płacić odsetek za zwłokę.

•

Minister Finansów podpisał stosowne rozporządzenie.
„Nie będzie odsetek za zwłokę z tytułu
rocznego rozliczenia PIT za ubiegły
rok. To nasze kolejne działanie ułatwiające wywiązanie się w tym trudnym
czasie z obowiązku podatkowego” –
mówi minister Tadeusz Kościński.
Rozporządzenie ma związek z brakiem
sankcji w przypadku złożenia zeznania
PIT i rozliczenia się do 1 czerwca br.
(31 maja 2020 r. to niedziela – dzień
ustawowo wolny od pracy, więc termin
przesuwa się na poniedziałek, tj. 1

czerwca 2020 r.). Rozporządzenie w tej
sprawie przewiduje zaniechanie poboru
odsetek za zwłokę naliczonych od 1
maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od
zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dotyczy to podatników składających

zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L,
PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39.
Na równi z wpłatą będzie traktowane
zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku
w tym okresie.

Ogólnopolska Infolinia o Tarczy Antykryzysowej i wytycznych dla branż
Została uruchomiona Ogólnopolska
infolinia dla przedsiębiorców i pracowników. Pozwoli ona uzyskać informacje
o odmrażaniu gospodarki. Pod numerem telefonów 732 122 500 lub 22 484
84 84 można uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat rozwiązań
zawartych w przygotowanej przez rząd
Tarczy Antykryzysowej. Po wybraniu
na klawiaturze telefonu "3" konsultanci
przekażą też wytyczne dla uruchamianych branż. Infolinia jest narzędziem
pomocnym przedsiębiorcom i pracownikom, którzy przez pandemię koronawirusa są w kłopotach.

Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie: https://
www.gov.pl/web/rozwoj/ogolnopolska-infolinia-o-tarczy-antykryzysowej-i-

Przedłużony termin nadsyłania prac na konkursy ogłoszone przez DKE
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W związku z obecną sytuacją przedłużono
do 30.09.2020 r. termin nadsyłania prac na
konkursy ogłoszone przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny „Moja najciekawsza
praktyka” oraz Mój wymarzony zawód”.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Konkursy adresowane są do uczniów szkół
partnerskich Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Więcej informacji na stronie:
https://lsse.eu/przedluzony-termin-nadsylania
-prac-na-konkursy-moja-najciekawszapraktyka-oraz-moj-wymarzony-zawod/
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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. Bohaterami kampanii są Państwo Stefańscy z powiatu lubińskiego,
którzy opiekują się dziewięciorgiem
dzieci, a także inne rodziny zastępcze
z Zagłębia Miedziowego. Bohaterowie
kampanii, i tak jak wszyscy rodzice zapamiętują z dzieciństwa dziecka wiele
zdarzeń, które się wydarzyły po raz
pierwszy - pierwsze spojrzenie, pierwsze
kroki, pierwszy uśmiech, pierwsze wakacje, pierwsze sukcesy, czy wreszcie
pierwsze wspólne urodziny, które
w przypadku rodziny zastępczej rzadko
przypadają w pierwszym roku życia
dziecka. I właśnie ten motyw stał się
główną inspiracją do powstania wzruszającego spotu kampanii, pt. „Pierwsze (u)
rodziny”. 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, poprawę wizerunku rodzicielstwa
zastępczego lokalnie oraz wzrost liczby
zgłoszeń kandydatów na rodziców zastępczych. Partnerem głównym, finansującym kampanię społeczną „Mie(dź)
rodzinę” jest Fundacja KGHM, a partneStr. 7

rami 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, a partnerami zaangażowanymi
w realizację działań związanych
z kampanią są: miasto Legnica oraz
powiaty: legnicki, polkowicki, lubiński i głogowski. Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecięce w Polsce od ponad
35 lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Obecnie ma pod opieką 1530 potrzebujących dzieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 136 krajach świata. Stowarzyszenie prowadzi
4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie
opuszczone i osierocone dzieci znajdują troskliwy dom i opiekę. Równolegle do opieki zastępczej, rozwijane
są również działania profilaktyczne,
w ramach Programu "SOS Rodzinie",
którego celem jest ochrona dzieci
przed utratą opieki i zapewnienie
im kompleksowego wsparcia.
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„Postaw się przeciwniCOVID” — przygotowanie firmy na czasy po pandemii
Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomicznej S.A.
we
współpracy z kancelarią
TLA zaprasza na kolejne
webinarium z cyklu „Postaw
się przeciwniCOVID – przygotowanie firmy na czasy po
pandemii”. Dotychczas odbyły się dwa spotkania w ramach realizowanego cyklu
webinariów. Trzecie z nich
będzie dotyczyć zagadnień
odnoszących się do reorganizacji przedsiębiorstw —
„Reorganizacja przedsiębiorstwa — jakie kroki podjąć by
uniknąć upadłości ?”.
Na wydarzenie można zapisać
się przez stronę:
https://app.evenea.pl/event/
webinar-covid19ecommerce/. Każdy uczestnik po zapisaniu się otrzyma
w wiadomości potwierdzającej rejestrację link umożli-

wiający uczestnictwo w webinarium.
Agenda spotkania online:

•

Narzędzia prawne efektywnego zarządzania stosunkami pracowniczymi;

•

Uzyskiwanie
wsparcia
przez przedsiębiorców;

•

Restrukturyzacja.

Prowadzący spotkanie:
Izabela Mendyk-Pichur –
Dyrektor w Kancelarii TLA,
radca prawny;
Magda Gawdzis — Manager
w Kancelarii TLA, aplikant
radcowski;

Informacje dotyczące terminu spotkania:

•
•
•

12.05.2020 r.
Godz. 12:00
Czas trwania ok. 60
minut.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Legnicy zaprasza na
szkolenia online
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach
online, organizowanych przez partnera Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w Legnicy. Szkolenia odbywają się cyklicznie
i dotyczą zmian w przepisach wprowadzonych
w związku z epidemią koronawirusa.
Tematem najbliższych szkoleń będą między innymi:
•
CIT i PIT z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej;
•
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Zasady rozliczenia i sposób dokumentowania w świetle Dyrektywy VAT od 2020 r.;
•
Zasady i zakres odpowiedzialności księgowego z uwzględnieniem wyzwań stanu
epidemii COVID-19;
Str. 8

•

Optymalizacja dokumentów podatkowych w firmie
w związku z pandemią COVID-19 i wsparciem w ramach
Tarczy Antykryzysowej.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów i programów szkoleń
można znaleźć na stronie: https://legnica.skwp.pl/
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Spotkanie Grupy HR Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego

W imieniu Dolnośląskiego Klastra
Motoryzacyjnego oraz Active Strategy, mamy przyjemność zaprosić
na kolejne wirtualne SPOTKANIE
GRUPY HR Dolnośląskiego Klastra
Motoryzacyjnego pt. “Jak nie dać
się zwariować – czyli o emocjach
i stresie”
Tym razem poświęcimy więcej czasu
na dyskusję i wymianę doświadczeń.
Mamy nadzieję, że inspiracją do niej,
będzie krótkie przedstawienie tematu
przez gościa.
Gościem będzie Pani Ewa Gomułka –
od ponad 17 lat terapeuta, trener inteligencji emocjonalnej. Partner w Active
Strategy. Prowadziła coaching menedżerów wysokiego szczebla w takich
firmach jak Canon, Tenneco, Whirlpool. Pracowała także z: 3M, Cadbury,
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Magna, Siemens, Spinko, SRG Global,
Tama. Prowadziła 5-dniowe treningi
interpersonalne. Ukończyła szkołę coachingu certyfikowaną w ICF, szkolenie
z zakresu Ustawień Systemowych Organizacji, Szkołę Pomocy Psychologicznej w podejściu Gestalt.
Gdzie i kiedy:
12 (wtorek) maja 2020 r. godz. 10:00
Adres: wirtualnie.

Agenda:
9:45-10:00 logowanie do pokoju spotkań.
10:00-10:30 – prezentacja praktycznych
rozwiązań.
10:30-11:30 – dyskusja.
Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać mailowo: zysk@lsse.eu (Szczegóły dotyczące połączenia online dostaną Państwo na
maila)

Więcej o działaniach Klastra na stronie:
https://lsse.eu/opal_portfolio/dolnoslaski1. Jak wspierać pracowników w trud- klaster-motoryzacyjny/
nych emocjach i stresie?
W ramach spotkania omówimy m. in.:

2. Jak radzić sobie z własną psychiką
w sytuacji kryzysowej?
3. Przykłady zachowań, których lider
nie powinien przejawiać.
4. Siła i odporność psychiczna – jak ją
doskonalić i rozwijać?
5. Metody zarządzania swoimi emocjami.

#nie
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Webinarium: Coboty – elastyczne rozwiązania robotyzacji dla każdej
branży

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny
wraz z wrocławską firmą ProCobot
oraz z Gośćmi Specjalnymi Tomaszem Haidukiem- Instytut 4.0
oraz Pawłem Wiką, chciałby serdecznie Państwa zaprosić na webinarium –
Coboty – elastyczne rozwiązania robotyzacji dla każdej branży. Wdrożenie w 3 tygodnie i najszybszy zwrot
z inwestycji.
Webinarium dedykujemy specjalnie
dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Webinarium odbędzie się 14 maja o
godzinie 11:00.
Poruszymy w nim kwestie:

•

ProCobot - usprawniamy procesy
produkcyjne od blisko 10 lat;
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•

Jak radzą sobie zakłady produkcyjne w czasie pandemii – Tomasz
Haiduk Instytut 4.0;

•

Co to jest cobot? Roboty współpracujące - elastyczne rozwiązania,
jak szybko zainstalować robota,
jak szybko go wdrożyć, jakie procesy usprawnia?

•

Różnice między cobotem, a robotem przemysłowym. Zastosowania.
Testy aplikacji. Integracja rozwiązań;

•

Case story branża AutomotiveMarcin Gwóźdź ProCobot, Paweł
Wika case story – warunki trudne;

•

Jak wyliczać zwrot z inwestycji –
Daniel Niepsuj Universal Robots;

•
•

Sesja Q&A;
Ankieta.

Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć bądź
wysłać informację do swoich pracowników – serdecznie zapraszamy.
Wymagana rejestracja –
https://www.procobot.com/lp/zapis-nawebinar/
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Zapraszamy na szkolenie on-line. Czas pracy w dobie zmagania się ze
skutkami COVID-19
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OFERTY PRACY/FORUM WYMIANY INFORMACJI

Oferty pracy firm działających w ramach LSSE S.A.
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USŁUGI BRANŻOWE/FORUM WYMIANY INFORMACJI

Usługi branżowe firm działających w ramach LSSE S.A.
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Kampania promocyjno-informacyjna
szkolnictwa branżowego i technicznego
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych partnerów, w trosce o uczniów
i rodziców zastanawiających się nad wyborem dalszej formy edukacji, Dolnośląski Klaster Edukacyjny realizuje kampanię promocyjno-informacyjną szkolnictwa branżowego i technicznego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami
szkół.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych
w Gryfowie Śląskim

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
w Głogowie
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Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Str. 19

#zostańwdomu

NEWSLETTER

MAJ

OFERTA EDUKACYJNA

2020

#niehejtujpomagaj

Zespół Szkół Zawodowych
w Złotoryi

Zespół Szkół im. Narodów
Zjednoczonej Europy
w Polkowicach
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Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze

Zespół Szkół w Chocianowie
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Technikum Akademickie
w Legnicy

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Legnicy

Str. 22

NEWSLETTER

MAJ

OFERTA EDUKACYJNA

I Liceum Ogólnokształcące w Chojnowie

Zespół Szkół w Chocianowie
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Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
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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 rozwiązania 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.
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.

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 granicy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się dróg i linii
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kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak
i europejskimi.
Zapraszamy do zapoznania się
ofertą terenów inwestycyjnych.
Więcej informacji na stronie:
https://lsse.eu/strefa-inwestora/
- tereny inwestycyjne.

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. 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/strefa-inwestora/powierzchnie do wynajęcia.

NEWSLETTER

MAJ 2020

OFERTA LSSE S.A.

#niehejtujpomagaj

NEWSLETTER

MAJ 2020

OFERTA LSSE S.A.

#zostańwdomu

