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Droga w podstrefie LSSE S.A.
Komorniki-Święte już otwarta

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. (LSSE) Krzysztof Sadowski oraz Wiceprezes LSSE
Przemysław Bożek 18 maja wzięli
udział w uroczystym odbiorze drogi
w podstrefie LSSE Środa Śląska.
Inwestycja została zrealizowana na mocy porozumienia pomiędzy LSSE a Gminą Środa Śląska. Polegała na budowie drogi gminnej o
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długości 400 metrów, łączącej ul. Innowacji z terenami inwestycyjnymi w
Podstrefie Środa Śląska oraz budowie
odcinka kanalizacji deszczowej o długości 270 metrów w celu odwodnienia
drogi oraz przyległych terenów inwestycyjnych.
Droga zwiększa atrakcyjność
podstrefy LSSE Środa Śląska dla potencjalnych inwestorów.

Koszt całej inwestycji to ponad 1,15 mln złotych. Wkład LSSE
wyniósł 465 tys. złotych. Droga została
dofinansowana w ramach rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych.
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Respekt w Coronie

Wiele instytucji pomocowych takich jak szpitale,
ośrodki pomocy społecznej,
hospicja czy fundacje od
wielu tygodni mierzy się
z epidemią i jej skutkami.
Tę trudną sytuację rozumie
grupa Respekt z Volkswagen Motor Polska, która
wyszła z inicjatywą pomocy
dla potrzebujących.
Inicjatorami akcji
„Respekt w Coronie” są pracownicy VW MP Agnieszka

Str. 3

Stefanko z działu personalnego i Alan Zimoląg z
działu produkcji, koordynatorzy działań Respektu w
Polkowicach. Do akcji włączyło się czterech kolegów z
grupy. Członkowie grupy
chcieli wesprzeć tych, których praca jest w tej chwili
zdecydowanie najważniejsza, dlatego zaoferowali
swoją pomoc w zakresie
wolontariatu pracowniczego.
W czasie kilkutygodniowego

przestoju produkcji, autami służbowymi należącymi do floty zakładowej
firmy jako wolontariusze
dowozili artykuły spożywcze, sanitarne (płyny
dezynfekcyjne, maseczki,
rękawice, itp.) m. in. do
instytucji pomocowych
i wprost do potrzebujących.
Jednym z przykładów wsparcia potrzebującym było dołączenie

do akcji „Ciepły posiłek
dla samotnego seniora“,
wspólnego działania Gminy Miejskiej Głogów i
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Nasi
koledzy rozwozili posiłki
przygotowywane
przez
panie z kuchni św. Alberta przy kościele NMP na
os. Kopernika w Głogowie. Pomoc skierowana
była do osób starszych
i samotnych, często schorowanych, którzy nie mogą liczyć na pomoc najbliższych.
Dodatkowo warto podkreślić, że pracownicy Volkswagena podjęli
się przewożenia próbek
krwi do badań z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich i Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej do laboratoriów
we Wrocławiu.
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Wolontariusze Respekt-team z VW MP:
• Jarosław Goździk z działu obróbki mechanicznej bloku silnika
• Grzegorz Nieroda z działu utrzymania ruchu
• Łukasz Młodzik z działu montażu końcowego silnika
• Agnieszka Stefanko - dział personalny/komunikacja wewnętrzna i CSR
• Alan Zimoląg z działu montażu końcowego silnika
(jednocześnie koordynator akcji)
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Więcej czasu na zaliczki PIT — Minister Finansów wprowadza zmiany
Minister Finansów Tadeusz Kościński zdecydował o ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty
zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od
wynagrodzeń pobranych w marcu i
kwietniu. Zadecydował też o zastosowaniu tego korzystnego rozwiązania
dla firm w zakresie majowych zaliczek oraz zryczałtowanego podatku
dochodowego.
– Odmrażamy gospodarkę.
Wiemy, że przedsiębiorcy wciąż potrzebują naszego wsparcia, a kumulacja
płatności w czerwcu negatywnie odbiłaby się na ich sytuacji finansowej.
Dlatego postanowiliśmy rozłożyć płatności do końca roku – zaznacza minister finansów Tadeusz Kościński.
Zgodnie z rozwiązaniami z Tarczy Antykryzysowej, już raz wprowadzono
przesunięcie terminu płatności zaliczek
na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać
kwoty pobranych w marcu i kwietniu

zaliczek na podatek i pobranego podatku zryczałtowanego do 1 czerwca 2020
r. Teraz termin ten jest jeszcze dłuższy
i dodatkowo obejmuje również środki
pobrane od podatników w maju.
W związku z tym zaliczki
i podatek pobrane: w marcu podlegają
wpłacie do 20 sierpnia 2020 r., w
kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r., w maju podlegają
wpłacie do 20 grudnia 2020 r.
– Odpowiadamy w ten sposób

na pilne potrzeby polskich przedsiębiorców. Dzięki naszemu rozwiązaniu
w kieszeniach przedsiębiorców zostanie
w maju ok. 5 mld zł, które poprawią ich
płynność finansową, a dzięki temu również bezpieczeństwo zatrudnianych
przez nich pracowników – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Lepsze warunki spłaty pożyczki szerokopasmowej
Firmy telekomunikacyjne z sektora
MŚP, które wzięły lub do końca roku
wezmą pożyczkę szerokopasmową,
mogą ubiegać się o korzystniejsze
warunki spłaty. Ułatwienia w spłacie
obejmą przedsiębiorców dotkniętych
skutkami pandemii koronawirusa.
To kolejny element Funduszowego
Pakietu Antywirusowego.
Ze środków unijnych przeznaczyliśmy prawie 600 milionów złotych
na pożyczki na budowę lub rozbudowę
infrastruktury szerokopasmowego internetu.
Przedsiębiorcy MŚP, których
sytuacja w związku z COVID-19 znacząco się pogorszyła mogą wnioskować
o zmianę warunków pożyczki szerokopasmowej na bardziej preferencyjne.
Z pełnej puli 600 mln zł z Programu
Polska Cyfrowa na lepsze warunki dla
Str. 5

firm telekomunikacyjnych z sektora
MŚP, które wezmą pożyczkę do końca
roku lub właśnie ją spłacają wydzieliliśmy 400 mln zł.
- Funduszowy Pakiet Antywirusowy to także ułatwienia dla inwestorów budujących infrastrukturę szerokopasmową z pomocą programu Polska
Cyfrowa. Pożyczki na ten cel dla małych i średnich przedsiębiorstw można

będzie teraz korzystniej spłacić – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak,
minister funduszy i polityki regionalnej.
Szczegóły dotyczące preferencyjnego finansowania znajdują się
na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, który realizuje projekt.
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Tarcza antykryzysowa w regionach. 2 mld zł dla Dolnego Śląska
Ok. 2 miliardy złotych trafiło do
przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej. –
Naszą intencją jest ochrona jak największej liczby miejsc pracy. Robimy
wszystko, żeby firmy otrzymywały
wsparcie jak najszybciej to możliwe –
powiedziała podczas poniedziałkowej
konferencji prasowej we Wrocławiu
minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Marlena Maląg.
Ministerstwo Rodziny rozpoczęło w poniedziałek 1 czerwca cykl
regionalnych konferencji i spotkań
z przedsiębiorcami, którzy otrzymali
wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. W Jaworzynie Śląskiej, Dzierżoniowie i Wrocławiu minister Marlena
Maląg o działaniu tarczy antykryzysowej rozmawiała m.in. z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim oraz
przedstawicielami firm Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” oraz spółki
Selena. Podczas poniedziałkowej wizyty na Dolnym Śląsku szefowa resortu
rodziny spotkała się też m.in. z dyrektorem i pracownikami Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.
– W takcie poszczególnych
spotkań podsumowujemy realizację
wsparcia z tarczy antykryzysowej w
województwach, a także rozmawiamy z
przedstawicielami firm na temat pomo-

cy, jaką otrzymują, oraz bieżącej sytuacji i ich potrzeb. Spotykamy się również
z wojewodami. Chcemy bliżej przyjrzeć
się sytuacji w regionach – mówi minister Marlena Maląg.
Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej wynika, że z tytułu rożnych instrumentów wsparcia
przewidzianych w tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców w całej Polsce
trafiło już ok. 23,3 mld złotych.
Na Dolnym Śląsku kwota wsparcia
osiągnęła poziom ok. 2 mld złotych.
Przeznaczono: 602,1 mln złotych ze
środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych na ochronę
ponad 144,7 tys. miejsc pracy, 520,6
mln złotych przyznanych pożyczek dla
mikroprzedsiębiorców, 130,6 mln złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla
firm i organizacji zatrudniających ponad 24 tys. osób, 202 mln złotych na

świadczenia postojowe dla ok. 103,5
tys. osób.
Zwolnienie ze składek ZUS na
kwotę ponad 538 mln zł. – To realna
pomoc na ochronę miejsc pracy. Tarcza daje firmom narzędzia do przetrwania w tym trudnym okresie. Zależy nam
na tym, żeby wsparcie trafiało do firm
jak najszybciej – powiedziała minister
rodziny.
Ostatnim z punktów piątkowej
wizyty minister Marleny Maląg było
podpisanie z Wojewodą Dolnośląskim
umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19” oraz umów w
ramach programów: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” –
edycja 2020 i „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2020.

Viessmann inwestuje w Legnicy
Spółka Viessmann Technika Grzewcza,
która od 20 lat inwestuje w w Legnickiej Strefie Ekonomicznej 25 maja
kupiła od miasta nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Roberta Schumana na dawnym terenie lotniska, o powierzchni 17,1413 ha. O wartości 21
mln złotych. Na działce ma powstać
zakład produkcyjny firmy.
Str. 6
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Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
przyjęła projekty zmian w prawie spółek
W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się specjalne posiedzenie Komisji ds. Reformy Nadzoru
Właścicielskiego pod przewodnictwem Wicepremiera Jacka Sasina
i Wiceministra Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego, w trakcie którego przyjęto projekty zmian
legislacyjnych zaproponowane przez
Zespoły eksperckie Komisji.
Biuro ds. Reformy Nadzoru
Właścicielskiego działające w Ministerstwie Aktywów Państwowych zainicjowało kompleksową reformę prywatnego prawa gospodarczego i koordynuje
pracę pięciu zespołów eksperckich, w
skład których wchodzi ponad pięćdziesięciu ekspertów – profesorów prawa,
praktyków i przedstawicieli spółek.
Pierwszy z projektów, przygotowany przez Zespół ekspercki ds. prawa koncernowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego to projekt Ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw . Proponowana nowelizacja reguluje kwestie
grup spółek. Dzięki zapisom proponowanych zmian, spółka dominująca będzie mogła wydawać pozostałym spółkom z grupy wiążące polecenia, a więc
realizować z ich wykorzystaniem

wspólną strategię.
Drugi z projektów został
przedstawiony przez Zespół ekspercki
ds. reformy prawa handlowego na czele
z dr. hab. Piotrem Piniorem, prof. UŚ.
Zakłada on przede wszystkim precyzyjne określenie tego, na jak długo powoływani są członkowie zarządów i rad
nadzorczych. Wprowadza także do polskiego prawa zasadę Business Judgement Rule (zasada biznesowej oceny
sytuacji) oraz określa podstawowe obowiązki członków organów.
Trzeci projekt, przygotowany
przez Zespół ekspercki ds. zwiększenia
efektywności rad nadzorczych pod
przewodnictwem
dr.
Radosława
L. Kwaśnickiego definiuje m.in. katalog informacji, które zarząd powinien
regularnie przekazywać radzie nadzor-

czej. Rada nadzorcza zostanie też wyposażona w możliwość samodzielnego
udzielania zleceń doradcom (w zakresie
dopuszczonym przez wspólników).
Zdaniem Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina efekty prac Komisji mają ogromne
znaczenie dla polskiej gospodarki, bowiem dostosowują przepisy prawa do
obecnej rzeczywistości gospodarczej. –
Od 20 lat były formułowane postulaty
zmian legislacyjnych w odniesieniu do
funkcjonowania spółek. Wraz z ekspertami z Komisji ds. Reformy Nadzoru
Właścicielskiego postanowiliśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem, czego rezultatem są przyjęte dzisiaj projekty – ocenił Wicepremier Sasin.

Dopłaty do oprocentowania kredytów zwolnione
z podatku dochodowego
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie
płynności
finansowej
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 nie będą stanowić
przychodu w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Pomoc dedykowana przedsięStr. 7

biorcom w formie dopłat jest jednym
z instrumentów wsparcia w walce ze
skutkami epidemii koronawirusa i nie
będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT i CIT.
Ustawa wprowadza m. in.
system dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez
banki komercyjne przedsiębiorcom
oraz podmiotom prowadzącym działal-

ność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych
skutkami COVID-19, na podstawie
umów zawartych do 31 grudnia 2020 r
W momencie otrzymania dopłaty do kredytu, po stronie przedsiębiorcy nie powstanie przychód, od
którego należałoby zapłacić podatek
dochodowy PIT lub CIT.
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Blisko 15,3 mld zł wsparcia dla firm w ramach tarczy antykryzysowej
Do tej pory wsparcie dla przedsiębiorców w ramach obu tarcz – finansowej
i antykryzysowej – to już 57,5 mld zł,
z czego 15,3 mld to wsparcie z tarczy
antykryzysowej. Podczas wtorkowego
briefingu prasowego minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podsumowali realizację
wsparcia dla przedsiębiorców w kraju
i na Mazowszu.
Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej
i antykryzysowej to już 57,5 mld zł. Tylko tarcza finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju wsparła 222 tys. firm kwotą
42,2 mld zł.
Jak mówiła podczas briefingu prasowego minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, w ciągu dwóch
miesięcy od uruchomienia tarczy antykryzysowej mogliśmy
przekazać właścicielom firm w Polsce już prawie 15,3 mld
zł.
– Tarcza antykryzysowa to cztery najważniejsze instrumenty – dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umarzalnie pożyczki
dla mikroprzedsiębiorców, świadczenie postojowe oraz
zwolnienie ze składek ZUS – mówiła minister Maląg.
Jak dodała, instrumenty, które zostały zaproponowane przez
rząd w tej trudnej sytuacji gospodarczej, mają na celu przede wszystkim ochronę miejsc pracy przez dofinansowanie
wynagrodzeń, żeby pracownicy dostali wynagrodzenia, a
firmy mogły normalnie funkcjonować. W ramach Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych firmy mają możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Do 1 czerwca przyznano już 4,3 mld zł. Tylko w ramach
tego instrumentu rząd wpiera już prawie 1 mln pracowników.
Świadczenie postojowe otrzymuje już 980 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą oraz będący na umowach cywilno
-prawnych. Łączna kwota świadczeń, która już teraz wypłacamy dla tej grupy osób, to ok. 1,9 mld zł. Do tego dochodzi
zwolnienie ze składek w ramach tarczy antykryzysowej na 1,8
mld zł. – Dużą popularnością cieszy się niskooprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł. To realna pomoc
dla mikrofirm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej. Pożyczka jest umarzana, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadzić działalność
przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki –
wskazała minister Maląg. Do tej pory przyznano ponad 1,1 mln
pożyczek mikroprzedsiębiorcom, w wysokości prawie 5,5 mld
zł. W skali całego kraju procent pozytywnie rozpatrzonych
wniosków w stosunku do wpływów stanowi obecnie 69 proc.

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.
Str. 8

Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie: https://
www.gov.pl/web/rozwoj/ogolnopolska-infolinia-o-tarczy-antykryzysowej-i-
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Przedsiębiorco weź udział w konferencji –
dowiedz się, na jakie wsparcie możesz liczyć!
Trwa cykl bezpłatnych wideokonferencji „Tarcza antykryzysowa
dla biznesu”. Ma on pomóc właścicielom firm w walce z negatywnymi skutkami ekonomicznymi
wywołanymi przez pandemię koronawirusa.
Eksperci z zakresu m.in.
prawa pracy, finansów, ekonomii i
zamówień publicznych będą rozmawiali o przygotowanych przez rząd
rozwiązaniach osłonowych dla
przedsiębiorców poszczególnych
branż i podmiotów, które wprowadziła tarcza, a także o instrumentach, które mają być impulsem dla
rozwoju gospodarki osłabionej
w ostatnich miesiącach.
Partnerami cyklu jest dziesięć instytucji, odpowiedzialnych
za wybrane obszary tarczy. W ich
gronie znajduje się Ministerstwo
Finansów, Krajowa Administracja
Skarbowa, Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu,
Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa
Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas wirtualnych
spotkań specjaliści poruszą też zagadnienia, takie jak: rozwiązania i instrumenty finansowe z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej; tarcza samorządowa; zmiany w Prawie zamówień
publicznych oraz nowe PZP, wchodzące w życie od 2021 r., pakiet mieszka-

niowy oraz zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Aby wziąć udział w konferencji nie trzeba się wcześniej rejestrować.
Przewidziana jest możliwość zadawania pytań, z której skorzystać mogą nie
tylko przedsiębiorcy, ale również samorządowcy, pracownicy sektora publicznego i wszyscy, którzy w swojej codziennej pracy współpracują z biznesem.
Więcej
informacji: www.parp.gov.pl/tarcza.

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 miesięcy? Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych
środków na finansowanie deficytu
w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie
Str. 9

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:
https://www.arp-tarcza.pl/
oraz

https://www.arp.pl/dla-mediow/
aktualnosci/agencja-rozwojuprzemyslu-s.a.-wesprzeprzedsiebiorcow
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Dzień dziecka w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Z okazji dnia dziecka Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przekazała upominki dla dzieci z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy oraz Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy.
Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy przyczynić się do pojawienia się uśmiechów na twarzach dzieci.
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Boost4BSO – nowy projekt europejski Klastra SA&AM
Klaster Silesia Automotive
& Advanced Manufacturing, koordynowany przez
Katowicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną S.A., zaangażowany jest od 1 kwietnia
2020 r. w nowy projekt europejski: Boost4BSO - Boosting CE Business Support
Organizations (BSOs) capacities for I4.0 scale up suport (pol. Boost4BSO Zwiększenie
zdolności
wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu dla wsparcia
skalowania Przemysłu 4.0 w
Europie Centralnej).
Boost4BSO to jeden
z dziewięciu zatwierdzonych
w ramach programu INTERREG CE projektów w obszarze priorytetowym Cooperating on innovation to make
Cenral Europe more competitive (pol. Współpraca w zakresie innowacji dla zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej).
Celem przedsięwzięcia jest opracowanie kompleksowego pakietu kompetencji dla Instytucji Otoczenia
Biznesu (IOB) i ich wsparcie
w budowaniu zestawu narzędzi wspomagającego MŚP w
transformacji przemysłowej,
obejmującego wszystkie kluczowe aspekty i instrumenty
związane z Przemysłem 4.0.
Pozwoli to na efektywne i
wydajne świadczenie usług
wsparcia na rzecz firm. Projekt ukierunkowany jest na
przedsiębiorstwa z sektora
MŚP z Europy Środkowej i
Wschodniej, które często nie
posiadają podstawowej wiedzy na temat potencjału, jaki
Str. 12

daje Przemysł 4.0. Dzięki
wypracowanym narzędziom
będą one mogły lepiej radzić
sobie z wyzwaniami transformacji przemysłowej i
cyfrowej.
Konsorcjum
Boost4BSO tworzy osiem podmiotów z sześciu krajów.
Reprezentowane jest przez
siedem Instytucji Otoczenia
Biznesu oraz jednostkę naukowo-badawczą: Business
Upper Austria - OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH z Austrii,Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferiment
o Tecnologico z Włoch,
STEP RI znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u
Rijeci d.o.o z Chorwacji,
Cluster Mechatronik & Automation
Management
gGmbH z Niemiec, Centro
Servizi Industrie S.r.l. – Polo
MESAP z Włoch, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA /Silesia Automotive & Advanced Manufacturing z Polski Asociace
výzkumných organizací, z.s.
z Republiki Czeskiej, FH
OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH z Niemiec.

Rezultaty skapitalizowanych
projektów zostaną zaadaptowane i dostosowane w celu
zbudowania potencjału IOB,
a wdrożone w ramach
IoT4Industry
case-study
wzbogacą opracowywany na
ich potrzeby pakiet kompetencji.
W projekcie, na
etapie jego przygotowywania, założono udział tzw.
Partnerów Stowarzyszonych
(ang. Associated Partners
(AP)). Są to podmioty ściśle
współpracujące z poszczególnymi
Konsorcjantami
oraz innymi IOB, a które
prężnie działają na rzecz
rozwoju MŚP. Partnerzy
Stowarzyszeni w ramach
„drugiej fali” będą beneficjentami programu szkoleniowego. „Pierwszą falę”
będą stanowić sami Konsorcjanci. Zaangażowanie Partnerów
Stowarzyszonych
umożliwi osiągnięcie efektu
tzw. kuli śnieżnej, czyli
zwielokrotnienia i rozszerzenia oddziaływania projektu i
wypracowanych rozwiązań.
Zastosowanie
metodologii
szkoleniowej wśród Partnerów Projektu oraz Partnerów

Stowarzyszonych, wreszcie zaangażowanych zewnętrznych IOB, doprowadzi do kolejnych wdrożeń efektów Boost4BSO
wśród środkowoeuropejskich IOB. Dzięki nabywaniu nowych umiejętności i opracowanej w projekcie metodologii szkoleń dot. Przemysłu 4.0,
Partnerzy Stowarzyszeni
będą mogli świadczyć
szerszy zakres usług dla
swoich odbiorców, stymulując procesy zarządzania zmianą w modelach biznesowych. Nabędą oni także umiejętności
związane z wykorzystaniem nowych technologii
w transformacji przemysłowej i cyfrowej.
Zainteresowany?
Sprawdź postępy projektu
Boost4BSO, a następnie
skorzystaj z kompleksowego zestawu narzędzi:
https://www.interregcentral.eu/Content.Node/
Boost4BSO.html
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Apel o wsparcie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy od kilku tygodni prowadzi zbiórki środków na zakup środków
ochrony
osobistej
i sprzętu medycznego w
związku z walką z epidemią
COVID-19. Na koncie szpitala oraz przyszpitalnej
fundacji znalazło się już
ponad 200 tys. złotych. Decyzją dyrekcji większość ze
zgromadzonych
środków
została przeznaczona na
zakup ambulansu transportowego, który służył będzie
do transportu osób zakażonych koronawirusem, czy
pacjentów z podejrzeniem
zakażenia. Zakup nie byłby
możliwy, gdyby nie pomoc
mieszkańców regionu, firm
czy samorządów. - Nowa
karetka to zakup wart ok. 180
tys. zł. Połowę tej kwoty zapewniła darowizna od Zakładu Produkcji Katalizatorów

BASF ze Środy Śląskiej, Volkswagen Motor Polska z Polkowic dołożył kolejne 20 tys. zł,
sędziowie z okręgu legnickiego w ramach akcji sędziowie medykom uzbierali 12 tys. zł, 10
tys. zł przekazał Wójt Gminy Kunice. Pozostałą część stanowią wpłaty ludzi dobrej woli na
konto przyszpitalnej fundacji "Otwarte Serce".
W dalszym ciągu aktualny pozostaje apel o wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Poniżej prośba ze strony Szpitala:

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy istnieje możliwość otrzymania
środków finansowych w dowolnej wysokości lub rzeczowych z przeznaczeniem
na zakup urządzeń, sprzętu medycznego, testów do diagnostyki i leczenia COVID 19 oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby funkcjonowania i niesienia pomocy przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy to największa placówka ochrony
zdrowia na Dolnym Śląsku. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 150 tyś. mieszkańców Legnicy oraz powiatów: legnickiego, lubińskiego, jaworskiego, głogowskiego, bolesławieckiego i złotoryjskiego. Rocznie szpital przyjmuje ok. 150 tysięcy pacjentów w oddziałach i poradniach specjalistycznych.
W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz dynamiczną sytuacją epidemiczną w Polsce zaistniała konieczność wyłączenia jednego z obiektów szpitalnych na potrzeby izolacji i leczenia chorych z podejrzeniem COVID-19 oraz
osób z objawami choroby. Budynek nr 3 budowany z myślą o powstaniu szpitala zakaźnego spełnia idealnie kryteria niezbędne do organizacji tymczasowego
izolatorium.
Istnieje możliwość pomocy nam w formie przekazania maseczek głównie z filtrami FPP2 i FPP3, kombinezonów, gogli ochronnych, etc.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: tomasz.koziel@szpital.legnica.pl
lub kontaktować się pod nr tel. 76 72 11 333
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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

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.
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 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.
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PW Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości

Niepodległość jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do
budowania wspólnej przyszłości. Rok 1918 to odzyskanie
przez Polskę miejsca na zmieniającej się radykalnie, po
I wojnie światowej, mapie Europy. Wspólnym wysiłkiem
militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym
i społecznym Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad
wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę, prawodawstwo i oświatę, a przez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę czy
muzykę – znaleźli drogi w głównym nurcie światowej kultury. Szacunek do przeszłości nie stał się obciążeniem, ale
zachętą do tworzenia, planowania i rozwoju.
Stulecie odzyskania niepodległości jest również pretekstem
do zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych
w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość
narodową na tle innych narodów: dążeniu do wolności,
poszanowaniu godności i praw człowieka oraz solidarności.
PW NIEPODLEGŁA został zaplanowany na lata 2017–
2022 . Sześcioletni okres realizacji Programu pozwala na
przypomnienie i upamiętnienie szeregu wydarzeń, które
wpłynęły na kształtowanie się Polski Niepodległej, w tym
na zwrócenie uwagi na postaci związane z dążeniami wolnościowymi i walką o wolność Polski i Polaków, tj. Jana
Pawła II, którego setną rocznicę urodzin obchodziliśmy
18 maja 2020 r. Karol Wojtyła znany całemu światu jako
papież Jan Paweł II to wyjątkowa postać, której działalność
zdominowała i wpłynęła na historię XX wieku. Św. Jan
Paweł II dał się poznać jako orędownik dialogu. Był wielkim przywódcą religijnym, który poruszał sumienia i który
nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. W tych trudnych
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czasach warto przytoczyć słowa św. Jana Pawła II "Polska
jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do
miłości szczególnej".
25 maja z kolei przypadła 72. rocznica śmierci Witolda
Pileckiego. Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklęty, żołnierz
„Rzeczypospolitej utraconej”, ostatni ułan Rzeczypospolitej, „ochotnik do Auschwitz”, jeden z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Jest symbolem Polski, która – w wyniku
działań okupujących ją sowieckiej Rosji i hitlerowskich
Niemiec – została bezpowrotnie utracona. Należał do pokolenia urodzonego pod zaborami, którego misją było odzyskanie przez Polskę niepodległości, a gdy to się dokonało –
praca dla wielkości wolnej ojczyzny. Pokolenia wychowanego na ciągle żywych tradycjach powstań narodowych
i ukształtowanego przez zawołanie „Bóg – honor – Ojczyzna”.
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Zapraszamy na spotkanie on-line.

Szanowni Państwo!

Agenda Spotkania-online:

W związku z pandemią zostało wprowadzone wiele obostrzeń sanitarnych w życiu codziennym, ale też w zakładach przemysłowych. W związku z tą sytuacją chcielibyśmy zaprosić na spotkanie on-line podczas którego
dowiemy się jak organizować pracę i zapewnić bezpieczeństwo pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIS i władz państwa.

1.
2.
3.
4.

W celu jeszcze efektywniejszego wykorzystania potencjału naszego spotkania uruchomimy również specjalne dyskusyjne forum internetowe. Forum umożliwi
prowadzenie pomiędzy użytkownikami moderowanej,
wielowątkowej dyskusji. Dzięki temu po zakończeniu
spotkania, uczestnicy będą mieli możliwość dyskusji
między sobą. Wszystkie informacje o korzystaniu
w forum przedstawimy na spotkaniu.
Temat: Środki prewencji i interwencji w związku
z zagrożeniem COVID-19 wdrożone w firmach działających na terenie LSSE S.A. i WSSE Invest Park
Sp. z o.o. – wymiana informacji i dobrych praktyk.
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Nowy reżim sanitarny – wymogi prawne.
Dobre praktyki.
Dyskusja.
Informacje o „Forum wymiany wiedzy”.

Termin szkolenia: 16.06.2020 r.
Początek o godzinie 10:00.
Spotkanie potrwa 1,5 h.
Zapisy: zysk@lsse.eu
Dodatkowe informacje:
Adam Zysk,
Tel: + 48 575 770 159
Serdecznie zapraszamy.
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Spotkanie podatkowe on-line.

Zapraszamy na spotkanie podatkowe on-line pn.:
„Aktualna sytuacja gospodarcza i jej wpływ na ceny
transferowe. Ryzyka podatkowe związane ze zmianą
rentowności podmiotów powiązanych”
Skutki spowolnienia gospodarczego wywołanego przez
COVID-19 są widoczne w każdym obszarze działalności
firm.
Rozprzestrzenianie się koronawirusa oddziałuje
na łańcuchy dostaw, handel międzynarodowy i pogłębia
obawy przed globalną recesją. Nie pozostaje to bez wpływu na rozliczenia między firmami powiązanymi.
Podatnicy powinni uważnie obserwować realizowane transakcje, szczególnie z zagranicznymi kontrahentami również perspektywy prawidłowego dopełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych.
Na spotkaniu zostaną omówione:

•

Ryzyka podatkowe w kluczowych obowiązkach wynikających z regulacji cen transferowych
Narzędzia zabezpieczające przed ryzykiem doszacowania
dochodów za 2020 r. przez organy podatkowe
Podczas szkolenia odpowiemy na następujące pytania:

•

Jak podmioty powiązane powinny się zabezpieczyć
w kontekście obowiązków sprawozdawczych w cenach
transferowych za rok 2020?
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•

Jak wpłyną dane porównawcze z baz danych na wyniki
rentowności za 2020 rok?
W jaki sposób zmodyfikować analizy porównawcze w celu
uniknięcia ryzyka doszacowania dochodu przez organy
podatkowe?

•

Jak wyeliminować/ograniczyć ryzyko związane z
TPR-C ?

Termin szkolenia: 10.06.2020 r. Początek o godzinie
11:00.
Szkolenie potrwa 1,5 h.
Zapisy: zysk@lsse.eu
Bardzo prosimy o przekazania informacji o spotkaniu
do pracowników działów księgowości, działów kontrolingu, dyrektorów finansowych, członków zarządu.
Dodatkowe informację:
Adam Zysk,
Tel: + 48 575 770 159
Serdecznie zapraszamy.
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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
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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.

CZERWIEC 2020

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. 22

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.

Podstrefa Legnickie Pole — 210.4456 ha

Podstrefa Kostomłoty — 44.1550 ha
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MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Zapewnić pełną gamę rozwiązań i usług w zakresie pakowania żywności,
które zwiększają wartość dla naszych klientów i zwiększają wartość przedsiębiorstwa dla naszych interesariuszy.
ZOBOWIĄZANIE WOBEC NASZYCH KLIENTÓW
Viskase zobowiązuje się dostarczać pełną gamę najlepszych w swojej klasie rozwiązań i usług w zakresie pakowania żywności, zachowując długą
historię globalnego lidera rynkowego i zapewniając najwyższą wartość dla
naszych klientów.
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Oferty pracy firm działających w ramach LSSE S.A.
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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
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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
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I Liceum Ogólnokształcące w Chojnowie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu

Str. 42

CZERWIEC 2020

NEWSLETTER

MAJ

OFERTA EDUKACYJNA

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
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Zespół Szkół MCKK w Lubinie
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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

