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Sukces na szczycie Rady Europejskiej – wynegocjowaliśmy ponad 750 

mld zł z budżetu unijnego i Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy 

Polska będzie mogła skorzystać z ok. 139 

mld euro w formie dotacji oraz ok. 34 mld 

euro w pożyczkach (w cenach bieżących) 

w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 

i Europejskiego Instrumentu na rzecz Od-

budowy. To pieniądze, które pozwolą 

odbudować i umocnić polską gospodarkę 

po pandemii koronawirusa, a także zreali-

zować unijne cele w latach 2021-2027.  

Niezwykle trudne i długie negocjacje do-

prowadziły do przyjęcia największego      

w historii UE pakietu budżetowego. Ozna-

cza to potężny zastrzyk inwestycyjny dla 

całej Europy, niezbędny dla szybkiej od-

budowy gospodarek po kryzysie. Polska 

wywalczyła znaczące środki z polityki 

spójności, wspólnej polityki rolnej i za-

pewniła sobie dostęp do środków na spra-

wiedliwą  transformację  klimatyczną. 

Polska liczy się dziś w UE dużo bar-

dziej niż jeszcze kilka lat temu. Nie 

mamy tylko głosu doradczego, ale 

głos decydujący lub współdecydujący 

– zaznaczył premier Mateusz  Mora-

wiecki.  

Jak dodał, otwieramy nowy rozdział 

obecności Polski w UE. 

Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu    

w ciągu najbliższych 7 lat Polska mo-

że dogonić państwa, które wydawały 

się poza zasięgiem– podkreślił pre-

mier. 

120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 

lat dla przedsiębiorców w kłopotach - 

taki będzie efekt ustawy dot. Polityki 

Nowej Szansy. Dzięki nowym przepi-

som przedsiębiorcy będą mogli rów-

nież uzyskać ulgę na restrukturyzację 

niektórych należności publiczno-

prawnych o szacunkowej wartości 50 

mln zł rocznie.  

Operatorem pomocy oferowanej przez 

ustawę będzie Agencja Rozwoju Prze-

mysłu. Zasady udzielania wsparcia opie-

rają się o Wytyczne Komisji Europej-

skiej dotyczące pomocy państwa na rato-

wanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 

niefinansowych, które znajdują się        

w trudnej sytuacji.   

Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej 

w celu ratowania lub restrukturyzacji 

przedsiębiorców podpisał już prezydent 

Andrzej Duda. Nowe przepisy wejdą     

w  życie 14 dni od dnia ogłoszenia ich   

w Dzienniku Ustaw.   

„– Po ustawach, które złożyły się na 

tarczę antykryzysową, ustawa dot.     

z obecnej sytuacji wywołanej pande-

mią. Z jej skutkami będziemy się jed-

nak borykać jeszcze długo, a osłonie 

przedsiębiorców w tym czasie służyć 

będzie m.in. właśnie ustawa dot. Poli-

tyki Nowej Szansy - mówi wicepre-

mier, minister rozwoju Jadwiga Emi-

lewicz.”  

Więcej informacji na stronie: https://

www.gov.pl/web/rozwoj/przepisy-

ratujace-przedsiebiorcow-w-

klopotach---coraz-blizej  

Polityki Nowej Szansy to kolejny 

element naszego wsparcia dla biznesu 

w dobie osłabienia naszej gospodarki 

przez pandemię koronawirusa. Efekt 

naszych dotychczasowych działań to 

ponad 121 mld zł wypłaconych przed-

siębiorcom z tarczy antykryzysowej, 

w tym tarczy finansowej. Ostatnie 

dane gospodarcze, m.in. dot. produk-

cji przemysłowej, która nieznacznie 

wzrosła w stosunku do ubiegłego 

roku, dają nam podstawy do umiarko-

wanego optymizmu, jeśli chodzi        

o wychodzenie polskiej gospodarki    

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach - coraz bliżej 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/przepisy-ratujace-przedsiebiorcow-w-klopotach---coraz-blizej
https://www.gov.pl/web/rozwoj/przepisy-ratujace-przedsiebiorcow-w-klopotach---coraz-blizej
https://www.gov.pl/web/rozwoj/przepisy-ratujace-przedsiebiorcow-w-klopotach---coraz-blizej
https://www.gov.pl/web/rozwoj/przepisy-ratujace-przedsiebiorcow-w-klopotach---coraz-blizej
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Poradnik podatnika – wsparcie na nowe czasy 

Poradnik podatnika to ogólnodostępna 

platforma wiedzy o finansach i biznesie. 

Znajdziesz tam ekspercką wiedzę         

w postaci artykułów, webinariów i na-

rzędzi diagnostycznych, które spraw-

dzają sytuację firmy i jej potrzeby. 

Poradnik ma być praktycznym wspar-

ciem w walce z negatywnymi skutkami 

COVID-19 i kryzysu. 

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła 

na światową i polską gospodarkę, ale rów-

nież na codzienne funkcjonowanie społe-

czeństw i firm. Jako resort finansów po-

dejmujemy wiele działań, aby pomóc po-

datnikom w naszym kraju przezwyciężyć 

skutki spowolnienia gospodarczego, wy-

wołanego przez pandemię. Jednym z po-

mocnych narzędzi jest ogólnodostępny 

portal – Poradnik Podatnika  dostępny pod 

adresem poradnikpodatnika.gov.pl   

Poradnik podatnika to platforma eduka-

cyjna, gdzie podatnicy znajdą przydatne 

informacje, porady i propozycje rozwią-

zań dotyczące podatków, finansów i za-

rządzania kryzysowego.   

Portal został stworzony przez Mini-

sterstwo Finansów jako wsparcie       

w walce z obecnymi wyzwaniami 

gospodarczymi. Wierzymy, że eduka-

cja z zakresu finansów i zarządzania 

pozwoli zmniejszyć negatywne skutki 

gospodarcze pandemii oraz będzie 

pomocą w walce z kryzysem.  Użyt-

kownik portalu otrzymuje rzetelne 

informacje, oparte na badaniach, po-

rady i rozwiązania w postaci eksperc-

kich artykułów, webinarów i podca-

stów. W obecnej odsłonie użytkowni-

cy znajdą materiały nt. takich kluczo-

wych zagadnień, jak stabilność finan-

sowa, podatki, zarządzanie sprzedażą, 

strategia czy przywództwo w kryzy-

sie. Treści na portalu będą sukcesyw-

nie uzupełnianie o materiały tworzone 

w Ministerstwie Finansów . Taka wie-

dza – rzetelna i na bieżąco aktualizo-

wana – będzie pomocna w zmniejsze-

niu negatywnych skutków gospodar-

czych pandemii i ułatwi wychodzenie 

z kryzysu. Więcej informacji na stro-

nie https://www.gov.pl/web/finanse/

poradnik-podatnika--wsparcie-na-

nowe-czasy  

Nowelizacja ustawy o podatku docho-

dowym od osób prawnych oraz nie-

których innych ustaw trafia dziś do 

prekonsultacji. 

Przepisy o estońskim CIT mają wejść 

w życie na początku 2021 r. 

Na styczeń 2021 r. planowane jest wej-

ście w życie nowelizacji ustawy o podat-

ku dochodowym od osób prawnych, 

którą włącza do polskiego systemu po-

datkowego nowy, proinwestycyjny sys-

tem opodatkowania, zwany estońskim 

CIT. Biorąc pod uwagę konieczność 

przygotowania się przedsiębiorców do 

nadchodzących zmian w prawie, już 

teraz chcemy im dać możliwość zapo-

znania się ze wstępną propozycją przepi-

sów wraz z komentarzami wprowadzają-

cymi.  Propozycje zmian ustawowych 

Już teraz zapraszamy również do 

udziału w warsztatach konsultacyj-

nych dot. estońskiego CIT, które od-

będą się na przełomie sierpnia i wrze-

śnia w formie wideokonferencji. 

Więcej informacji na stronie: https://

www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit-

w-prekonsultacjach   

mają charakter konsultacyjny i mogą 

ulec zmianie w toku prac rządowych   

i parlamentarnych. Zachęcamy rów-

nież do bieżącego śledzenia postępów 

prac nad ww. projektem na „ścieżce 

oficjalnej”. Projekt ustawy oczekuje 

na wpis do Wykazu Prac Legislacyj-

nych Rady Ministrów.  

 

Estoński CIT w prekonsultacjach 

https://poradnikpodatnika.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/finanse/poradnik-podatnika--wsparcie-na-nowe-czasy
https://www.gov.pl/web/finanse/poradnik-podatnika--wsparcie-na-nowe-czasy
https://www.gov.pl/web/finanse/poradnik-podatnika--wsparcie-na-nowe-czasy
https://www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit-w-prekonsultacjach
https://www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit-w-prekonsultacjach
https://www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit-w-prekonsultacjach
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Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych 

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właści-

cielskiego przy Ministerstwie Aktywów 

Państwowych opracowała projekt 

zmian w Kodeksie spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustawach. W 

środę rozpoczęły się konsultacje spo-

łeczne proponowanych przepisów. 

Dokument jest podsumowaniem dotych-

czasowych działań pracującej od lutego 

komisji. Jej celem jest wypracowanie pro-

pozycji reformy przepisów prawa w za-

kresie nadzoru właścicielskiego, a w 

szczególności przedstawienie rekomenda-

cji w zakresie wprowadzenia prawa kon-

cernowego, zwiększenia efektywności rad 

nadzorczych oraz wypracowanie innych 

rekomendacji w zakresie reformy prawa 

handlowego. 

Kodeks spółek handlowych powstał w 

2000 roku i przez minione dwie dekady 

nie był unowocześniany i reformowany w 

wielu obszarach. Polska gospodarka         

z kolei przeszła w tym czasie ogromną 

transformację. Dzięki działaniom  Komisji 

ds. Reformy Nadzoru Właścicielskie-

go ustawa zostanie dostosowana do 

obecnych realiów.  

W ramach prac Komisji działającej 

przy MAP powołano specjalne zespo-

ły eksperckie, których zadaniem było 

przedstawienie propozycji nowelizacji 

handlowego. W zespołach eksperckich 

znaleźli się najwybitniejsi przedstawi-

ciele środowisk prawniczych oraz 

uniwersyteckich, a także przedstawi-

ciele spółek prywatnych i Skarbu Pań-

stwa.  Przewodniczącym Komisji zo-

stał wicepremier, minister aktywów 

państwowych Jacek Sasin a jego za-

stępcą pełnomocnik rządu ds. reformy 

nadzoru właścicielskiego nad spółka-

mi skarbu państwa, wiceminister akty-

wów państwowych Janusz Kowalski. 

Więcej informacji na :  https://

www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/

rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-

w-sprawie-zmian-w-kodeksie-spolek-

handlowych  

„Od soboty 08 sierpnia w powiatach z 

największym wzrostem zakażeń wrócą 

niektóre obostrzenia. - Chcemy wpro-

wadzić dodatkowe rygory w 19 powia-

tach z największym przyrostem zakażeń, 

w województwach śląskim, wielkopol-

skim, małopolskim, łódzkim, podkar-

packim i świętokrzyskim - poinformo-

wał w czwartek minister zdrowia Łu-

kasz Szumowski.  

Dzisiaj do konsultacji publicznych ma 

trafić projekt rozporządzenia wprowa-

dzający regionalne obostrzenia w wybra-

nych powiatach. Przepisy mają obowią-

zywać od soboty 8 sierpnia. 

Większe obostrzenie będą obowiązywać 

w powiatach oznaczonych kolorem 

"czerwonym": ostrzeszowskim, nowosą-

deckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, 

pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnic-

kim, w Rybniku i pow. wodzisławskim. 

Łagodniejsze rygory będą w powiatach  

i kulturalnych, gastronomii, sanato-

riów, wesel, transportu i obowiązku 

noszenia maseczek. Więcej informa-

cji oraz lista powiatów z największą 

liczbą zakażeń dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/

dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-

z-najwiekszym-przyrostem-zakazen?

fbclid=IwAR0yvEeN4EuFarBESF0n

66jUkOSGVL_G9widSm0SGBWPId

Crb9A6ZiNmm78  

oznaczonych na żółto: wieruszow-

skim, w Jastrzębiu-Zdroju, jarosław-

skim, w Żorach, kępińskim, przemy-

skim, cieszyńskim, pińczowskim, 

oświęcimskim i w Przemyślu. 

Obostrzenia wprowadzone są regio-

nalnie w związku ze wzrostem liczby 

zakażeń w tych regionach. W wybra-

nych powiatach zostaną wprowadzo-

ne obostrzenia dotyczące: targów       

i kongresów, wydarzeń sportowych    

Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń 

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen?fbclid=IwAR0yvEeN4EuFarBESF0n66jUkOSGVL_G9widSm0SGBWPIdCrb9A6ZiNmm78
https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen?fbclid=IwAR0yvEeN4EuFarBESF0n66jUkOSGVL_G9widSm0SGBWPIdCrb9A6ZiNmm78
https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen?fbclid=IwAR0yvEeN4EuFarBESF0n66jUkOSGVL_G9widSm0SGBWPIdCrb9A6ZiNmm78
https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen?fbclid=IwAR0yvEeN4EuFarBESF0n66jUkOSGVL_G9widSm0SGBWPIdCrb9A6ZiNmm78
https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen?fbclid=IwAR0yvEeN4EuFarBESF0n66jUkOSGVL_G9widSm0SGBWPIdCrb9A6ZiNmm78
https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen?fbclid=IwAR0yvEeN4EuFarBESF0n66jUkOSGVL_G9widSm0SGBWPIdCrb9A6ZiNmm78
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Objaśnienia podatkowe COVID 

Objaśnienia porządkują przyjmo-

wane różnymi ścieżkami – tarczami 

antykryzysowymi, czy rozporządze-

niami Ministra Finansów – narzę-

dzia dla podatników, których do-

tknęła epidemia COVID. 

Kierujemy je do przedsiębiorców, 

pracodawców, inwestorów, innowa-

torów i obywateli, bo każda z tych 

grup była adresatem zmian w prze-

pisach, które wprowadzaliśmy         

w czasie pandemii. 

Podatnik korzysta z ochrony, jeżeli 

zastosuje się do objaśnień podatko-

wych, a jego stan faktyczny jest 

zbieżny z tym opisanym w objaśnie-

niach. 

„W ostatnich miesiącach jednym         

z naszych głównych zadań było za-

pewnienie firmom możliwości prze-

trwania na rynku. Działaliśmy więc 

szybko, bo wiedzieliśmy, że pomoc 

jest bardzo potrzebna. Wsparcie finan-

sowe to jedno, ale strategiczne znacze-

nie miało wprowadzanie odpowiednich 

przepisów. Często były to zupełnie 

nowe regulacje. Teraz jest odpowiedni 

czas na ich objaśnienie” – powiedział 

minister finansów Tadeusz Kościński.  

„Przepisy kolejnych ustaw tarczowych 

i rozporządzeń wydawanych przez 

Ministra Finansów odegrały znaczącą 

 

rolę w ograniczeniu gospodarczych 

skutków epidemii. Wraz z ogromną 

liczbą korzystających z nich podatni-

ków pojawiło się również wiele pytań 

dotyczących sposobu ich stosowania. 

W wyniku spotkań i warsztatów z biz-

nesem oraz kontaktów z podatnikami, 

przygotowaliśmy odpowiedzi na naj-

częściej stawiane przez nich pytania. 

Przy ich sporządzaniu kierowaliśmy się 

zasadą ochrony zaufania podatnika: 

interpretacji wątpliwości na jego ko-

rzyść oraz zapewnienia mu maksymal-

nego komfortu i bezpieczeństwa stoso-

wania prawa. Dlatego wydaliśmy je     

w formie objaśnień podatkowych – 

powołanie się na nie, chroni go przed 

negatywnymi konsekwencjami ewentu-

nych błędów” – dodał wiceminister Jan 

Sarnowski. Wachlarz instrumentów 

podatkowych, które znalazły się w tar-

czach antykryzysowych to: 

• Wsparcie płynności; 

• Przesunięcie obowiązków spra-

wozdawczych; 

• Wsparcie darczyńców; 

• Wsparcie inwestorów; 

• Pomoc dla innowatorów; 

• Zwolnienia podatkowe; 

Więcej informacji na stronie: https://

www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-

podatkowe-covid?

fbclid=IwAR2NTVQ0H9cCCMM1VZ

Zox715uM0ptN0CFsfRxqZZxHyLFhq

YRVgqM2l-6L8  

Już ponad 121 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy 

antykryzysowej 
Tarcza antykryzysowa działa. War-

tość przyznanej pomocy - według 

stanu na 31 lipca - wynosi już 123,27 

mld zł.  

Dane te pokazują, że rozwiązania po-

mocowe zawarte w tarczy antykryzy-

sowej spotkały się już z bardzo dużym 

zainteresowaniem ze strony przedsię-

biorstw. Tarcza koncentruje się na 

zapewnieniu bezpieczeństwa pracow-

ników oraz zachowaniu płynności         

i ciągłości funkcjonowania przedsię-

biorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiąza-

nia, które w naszej ocenie są najbar-

dziej potrzebne dla utrzymania poten-

cjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami 

pandemii. Więcej informacji na stronie : https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-

123-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej  

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-covid?fbclid=IwAR2NTVQ0H9cCCMM1VZZox715uM0ptN0CFsfRxqZZxHyLFhqYRVgqM2l-6L8
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-covid?fbclid=IwAR2NTVQ0H9cCCMM1VZZox715uM0ptN0CFsfRxqZZxHyLFhqYRVgqM2l-6L8
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-covid?fbclid=IwAR2NTVQ0H9cCCMM1VZZox715uM0ptN0CFsfRxqZZxHyLFhqYRVgqM2l-6L8
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-covid?fbclid=IwAR2NTVQ0H9cCCMM1VZZox715uM0ptN0CFsfRxqZZxHyLFhqYRVgqM2l-6L8
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-covid?fbclid=IwAR2NTVQ0H9cCCMM1VZZox715uM0ptN0CFsfRxqZZxHyLFhqYRVgqM2l-6L8
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-covid?fbclid=IwAR2NTVQ0H9cCCMM1VZZox715uM0ptN0CFsfRxqZZxHyLFhqYRVgqM2l-6L8
https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-123-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej
https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-123-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej
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110 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego 

Wypłacono już 110 mln zł dla blisko 

85 tys. osób w ramach dodatku soli-

darnościowego. – To gest solidarności 

i wyraz troski o osoby, które straciły 

pracę w wyniku epidemii – mówi mi-

nister rodziny, pracy i polityki spo-

łecznej Marlena Maląg.   

Dodatek solidarnościowy przysługuje 

osobom, które straciły pracę po 15 mar-

ca br., i były zatrudnione na umowę       

o pracę co najmniej 60 dni. Zasiłek wy-

nosi 1400 zł miesięcznie i będzie on 

wypłacany w czerwcu, lipcu i sierpniu 

br. Dodatek nie będzie się łączył z zasił-

kiem dla bezrobotnych. Od września br. 

zostanie podniesiony zasiłek dla bezro-

botnych do wysokości 1200 zł. Do tej 

pory wypłacono 85 tys. świadczeń na 

łączną kwotę 110 mln zł.  Komentując 

minister rodziny, pracy i polityki spo-

łecznej Marlena Maląg podkreśliła, że 

wprowadzenie dodatku solidarnościo-

wego to nie tylko realizacja obietnicy 

prezydenta Andrzeja Dudy, ale przede 

wszystkim istotne wsparcie dla tych, 

którzy go dzisiaj potrzebują. – To gest 

solidarności i wyraz troski o osoby, 

 które w wyniku epidemii straciły pra-

cę i z dnia na dzień zostały bez środ-

ków do życia – powiedziała minister. 

Jednocześnie zaznaczyła, że nadal 

najistotniejszym celem rządu w dobie 

pandemii jest zapewnienie stabilizacji 

na rynku pracy. 

Program Inteligentny Rozwój wspiera przedsiębiorców w walce ze 

skutkami pandemii. 

 Komisja Europejska zatwier-

dziła zmiany w POIR. 4 mld zł w Pro-

gramie Inteligentny Rozwój trafiło na 

wsparcie firm oraz naukowców w celu 

przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19. Ponad 92% z tych środków 

skierowane zostało na wsparcie płynno-

ści MŚP, w formie dotacji, pożyczek       

i gwarancji. Komisja Europejska właśnie 

zaakceptowała zmiany Programu Inteli-

gentny Rozwój (POIR). Decyzja KE 

potwierdza zasadność zaangażowania 

środków w działania antycovidowe.  

 Środki POIR zostały skierowa-

ne na walkę z koronawirusem w nastę-

pujących obszarach: 

2 mld zł – dotacje dla średnich firm,       

z przeznaczeniem na finansowanie kapi-

tału obrotowego, 

1,05 mld zł – pożyczki płynnościowe dla 

MŚP, 

600 mln zł – gwarancje bankowe dla 

MŚP dotyczące także kredytów obroto-

wych, 

200 mln zł – dotacje na realizację pro-

tach prowadzonych przez naukow-

ców. Środki są dostępne w ramach 

konkursów prowadzonych przez 

MFiPR, PARP, NCBR oraz w ramach 

naboru przeprowadzonego przez 

FNP, a także instrumentów finanso-

wych realizowanych przez BGK.  

Więcej informacji na stronie: https://

www.gov.pl/web/fundusze-regiony/

program-inteligentny-rozwoj-wspiera

-przedsiebiorcow-w-walce-ze-

skutkami-pandemii-komisja-

europejska-zatwierdzila-zmiany-w-

poir  

jektów B+R przez przedsiębiorstwa 

oraz konsorcja z udziałem przedsię-

biorstw, w obszarach istotnych dla 

zwalczania koronawirusów, 

100 mln zł – dotacje dla przedsię-

biorstw na budowę lub unowocze-

śnienie infrastruktury służącej do 

opracowania, testowania, udoskonala-

nia i przygotowania do masowej pro-

dukcji produktów służących zwalcza-

niu pandemii COVID-19, 

15 mln zł - na sfinansowanie nowych 

zadań badawczych związanych z wal-

ką z pandemią COVID-19 w projek-

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-inteligentny-rozwoj-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-pandemii-komisja-europejska-zatwierdzila-zmiany-w-poir
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-inteligentny-rozwoj-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-pandemii-komisja-europejska-zatwierdzila-zmiany-w-poir
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-inteligentny-rozwoj-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-pandemii-komisja-europejska-zatwierdzila-zmiany-w-poir
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-inteligentny-rozwoj-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-pandemii-komisja-europejska-zatwierdzila-zmiany-w-poir
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-inteligentny-rozwoj-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-pandemii-komisja-europejska-zatwierdzila-zmiany-w-poir
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-inteligentny-rozwoj-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-pandemii-komisja-europejska-zatwierdzila-zmiany-w-poir
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-inteligentny-rozwoj-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-pandemii-komisja-europejska-zatwierdzila-zmiany-w-poir
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Startuje nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

Od dziś do 10 sierpnia samorządy mogą 

składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld 

zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Gminy, powiaty i miasta 

będą mogły wykorzystać pieniądze od 

rządu np. na szkoły, przedszkola, wodo-

ciągi, szpitale czy domy pomocy spo-

łecznej. A także inne działania bliskie 

ludziom, podejmowane w naszych ma-

łych Ojczyznach.  

„ - Dystrybucja 5 mld zł dla gmin i 1 mld 

zł dla powiatów została obliczona wg spe-

cjalnego algorytmu. Szczególne wsparcie 

dostaną gminy wiejskie i miejsko-

wiejskie, które – bez względu na rozmiar 

– dostaną po co najmniej 0,5 mln zł. Rzą-

dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych do-

starczy władzom lokalnym kapitał inwe-

stycyjny. Pieniądze te będzie można     

wydać na dowolny wybrany cel – szkołę, 

żłobek, przedszkole czy drogę, tabor    

komunikacji miejskiej lub szpital. Mó-

wimy więc o inwestycjach, które zde-

cydowanie poprawią jakość życia lo-

kalnych społeczności — mówi wice-

premier, minister rozwoju Jadwiga 

Emilewicz.”  

„ - 40% publicznych wydatków inwe-

stycyjnych pochodzi właśnie samorzą-

dów. To z jednej strony wsparcie lo-

kalnego rozwoju, a z drugiej firm,  

które realizują te inwestycje. Chcemy, 

by samorządy, mimo pandemii stale 

się rozwiały – dodaje wiceminister 

rozwoju Robert Nowicki.” 

Więcej informacji na stronie:  

https://www.gov.pl/web/rozwoj/

startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-z

-rzadowego-funduszu-inwestycji-

lokalnych?

„Tarcza antykryzysowa dla biznesu” 

to tytuł zakończonego cyklu wi-

deokonferencji Ministerstwa Rozwoju 

i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-

biorczości. Wideokonferencje prze-

znaczone były dla przedsiębiorców, 

którzy ucierpieli w wyniku pandemii 

Covid-19. W 20 webinarach uczestni-

czyło 20 220 osób, które zadały eks-

pertom ponad 300 pytań, a dotyczyły 

blisko 70 omówionych zagadnień. 

Wszystkie konferencje są dostępne na 

kanale PARP w serwisie YouTube 

www.youtube.com/parpgovpl.  

Aż jedenaście instytucji zaangażowa-

nych w poszczególne elementy Tarczy 

antykryzysowej oraz Funduszowego 

Pakietu Antywirusowego, na zaprosze-

nie Ministerstwa Rozwoju i Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

przyłączyło się do  cyklu edukacyjnych, 

bezpłatnych wideokonferencji dla firm.  

Finansów. Więcej informacji na ten 

temat można znaleźć na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/

dotarlismy-z-wiedza-o-tarczy-

antykryzysowej-do-ponad-20-tys-

przedsiebiorcow?

fbclid=IwAR0OiVFUPGaVw8m7urk

sba6ZQolnoPkC2TfgOUnhyExAfG

WAt85ckDym4dI  

  Wśród gości specjalnych w konfe-

rencjach uczestniczyli m.in. Jadwiga 

Emilewicz, wicepremier i minister 

rozwoju,            Małgorzata Olesz-

czuk, prezes PARP, Andrzej Gut-

Mostowy, sekretarz Stanu w Minister-

stwie Rozwoju, Paweł Mucha, zastęp-

ca szefa Kancelarii Prezydenta RP 

Finansów oraz Jan Sarnowski, podse-

kretarz stanu w Ministerstwie        

Dotarliśmy z wiedzą o tarczy antykryzysowej do ponad 20 tys. 

przedsiębiorców 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych?fbclid=IwAR29XhJeqa9zUDxpQa43WlE8PM33Q9TMOs1Ts6IPfmUvJAKMMpww95v3eAU
https://www.gov.pl/web/rozwoj/startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych?fbclid=IwAR29XhJeqa9zUDxpQa43WlE8PM33Q9TMOs1Ts6IPfmUvJAKMMpww95v3eAU
https://www.gov.pl/web/rozwoj/startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych?fbclid=IwAR29XhJeqa9zUDxpQa43WlE8PM33Q9TMOs1Ts6IPfmUvJAKMMpww95v3eAU
https://www.gov.pl/web/rozwoj/startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych?fbclid=IwAR29XhJeqa9zUDxpQa43WlE8PM33Q9TMOs1Ts6IPfmUvJAKMMpww95v3eAU
https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotarlismy-z-wiedza-o-tarczy-antykryzysowej-do-ponad-20-tys-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0OiVFUPGaVw8m7urksba6ZQolnoPkC2TfgOUnhyExAfGWAt85ckDym4dI
https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotarlismy-z-wiedza-o-tarczy-antykryzysowej-do-ponad-20-tys-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0OiVFUPGaVw8m7urksba6ZQolnoPkC2TfgOUnhyExAfGWAt85ckDym4dI
https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotarlismy-z-wiedza-o-tarczy-antykryzysowej-do-ponad-20-tys-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0OiVFUPGaVw8m7urksba6ZQolnoPkC2TfgOUnhyExAfGWAt85ckDym4dI
https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotarlismy-z-wiedza-o-tarczy-antykryzysowej-do-ponad-20-tys-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0OiVFUPGaVw8m7urksba6ZQolnoPkC2TfgOUnhyExAfGWAt85ckDym4dI
https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotarlismy-z-wiedza-o-tarczy-antykryzysowej-do-ponad-20-tys-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0OiVFUPGaVw8m7urksba6ZQolnoPkC2TfgOUnhyExAfGWAt85ckDym4dI
https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotarlismy-z-wiedza-o-tarczy-antykryzysowej-do-ponad-20-tys-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0OiVFUPGaVw8m7urksba6ZQolnoPkC2TfgOUnhyExAfGWAt85ckDym4dI
https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotarlismy-z-wiedza-o-tarczy-antykryzysowej-do-ponad-20-tys-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0OiVFUPGaVw8m7urksba6ZQolnoPkC2TfgOUnhyExAfGWAt85ckDym4dI
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100-lecie Bitwy Warszawskiej. Dziesiątki wydarzeń w całej Polsce! 

Głównym celem obchodów 100-lecia 

Bitwy Warszawskiej jest budowa, 

wzmacnianie polskiej wspólnoty. Ob-

chodzimy te wydarzenia, żeby myśleć    

o doświadczeniu polskiej tożsamości,    

o naszej pamięci i budować, integrować 

naszą wspólnotę narodową – powiedział 

wicepremier, minister kultury prof. 

Piotr Gliński podczas konferencji pra-

sowej zapowiadającej kilkadziesiąt wy-

darzeń upamiętniających zwycięską 

Bitwę Warszawską. To koncerty, pre-

miery filmów, konkursy, wystawy, wido-

wisko multimedialne pod hasłem „1920. 

Wdzięczni Bohaterom” i wreszcie wielkie 

otwarcie długo wyczekiwanego Muzeum 

Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  

W organizację 100. rocznicy Bitwy War-

szawskiej włączyło się też m.in. Minister-

stwo Obrony Narodowej.  O wydarze-

niach organizowanych przez MON opo-

wiedział podczas konferencji prasowej 

minister Mariusz Błaszczak.  

„ - Podstawowymi dziełami, jakie chcemy, żeby po tych obchodach pozostały        

w Polsce, jest wielka sieć nowoczesnych muzeów, jakie teraz budujemy. W przed-

dzień 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą” zainauguruje swoją działalność w nowo wy-

budowanej siedzibie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – informuje wice-

premier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.”   

„Dodał, że inwestycja ta wynosi około 250 mln zł, a wraz z zagospodarowaniem 

całego kilkuhektarowego terenu - bo jak zauważył, jest tam też dworek Milusin        

i willa Bzów, gdzie przebywali adiutanci Piłsudskiego - to inwestycja znacznie po-

ważniejsza.”  

Więcej informacji na temat wydarzeń na stronie: https://www.gov.pl/web/

kultura/100-lecie-bitwy-warszawskiej-dziesiatki-wydarzen-w-calej-polsce  

1 sierpnia o 17.00, w godzinę „W”, 

dźwiękiem syren alarmowych oraz mi-

nutą ciszy oddamy cześć Powstańcom 

Warszawskim.  

„Po pięciu blisko latach nieprzerwanej       

i twardej walki prowadzonej w podzie-

miach konspiracji stajecie dziś otwarcie     

z bronią w ręku, by Ojczyźnie przywrócić 

Wolność" – głosiło powstańcze wezwa-

nie. 

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r.    

o godzinie 17:00. Do walki przystąpiło 

ok. 50 tys. żołnierzy Armii Krajowej. 

Głównym celem było wyzwolenie War-

szawy spod okupacji niemieckiej, zanim 

do miasta wkroczą żołnierze Armii Czer-

wonej. Planowane na kilka dni Powstanie 

Warszawskie upadło dopiero 3 paździer-

nika, po 63 dniach walki. Podczas walk 

zginęło ok. 20 tys. żołnierzy Armii Krajo-

wej, 3 tys. kościuszkowców oraz ok. 180  

tys. osób cywilnych, w tym wielu wybitnych przedstawicieli życia kulturalnego      

i warszawskiej inteligencji.  

Około 650 tys. mieszkańców stolicy zostało wywiezionych do obozu przejściowe-

go w Pruszkowie, stamtąd 150 tys. do przymusowej pracy w Niemczech, a 50 tys. 

do obozów koncentracyjnych.  

9 października 1944 roku szef SS Heinrich Himmler nakazał całkowite zburzenie 

Warszawy: "Miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi. Kamień na ka-

mieniu nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamen-

tów". Do 16 stycznia 1945 roku niemieccy żołnierze zniszczyli ponad 70 procent 

budynków mieszkalnych i 90 procent obiektów zabytkowych.  

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

https://www.gov.pl/web/kultura/100-lecie-bitwy-warszawskiej-dziesiatki-wydarzen-w-calej-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/100-lecie-bitwy-warszawskiej-dziesiatki-wydarzen-w-calej-polsce
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z niebywałym okrucieństwem. Badacze 

obliczają, że tylko tego jednego dnia, 

11 lipca, mogło zginąć ok. 8 tys. Pola-

ków – głównie kobiet, dzieci i starców. 

22 lipca 2016 r. Sejm RP uchwalił 11 

lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar 

Ludobójstwa dokonanego przez ukraiń-

skich nacjonalistów na obywatelach II 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Akcja UPA była kulminacją trwającej 

już od początku 1943 r. fali mordowa-

nia i wypędzania Polaków z ich do-

mów, w wyniku której na Wołyniu        

i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 

tys. Polaków. Sprawcami Zbrodni Wo-

łyńskiej były Organizacja Ukraińskich 

Nacjonalistów – frakcja Stepana Ban-

dery, podporządkowana jej Ukraińska 

Powstańcza Armia oraz ludność ukraiń-

ska uczestnicząca w mordach polskich 

sąsiadów.  OUN-UPA nazywała swoje 

działania "antypolską akcją". To okre-

ślenie ukrywało zamiar, jakim było 

wymordowanie i wypędzenie Polaków. 

Określenie "Zbrodnia Wołyńska" doty-

czy nie tylko masowych mordów doko-

nanych na terenach Wołynia, czyli by-

łego województwa wołyńskiego, ale 

także w województwach lwowskim, 

tarnopolskim i stanisławowskim 

(Galicja Wschodnia), a także w woje-

wództwach lubelskim i poleskim. We-

dług szacunków polskich historyków 

ukraińscy nacjonaliści zamordowali 

około 100 tys. Polaków. Terror UPA 

spowodował, że setki tysięcy Polaków 

opuściły swoje domy, uciekając do 

centralnej Polski.  

Pamiętamy 1944 

Minister kultury i dziedzictwa naro-

dowego prof. Piotr Gliński uczestni-

czył w sobotę w centralnych obcho-

dach Narodowego Dnia Pamięci 

Ofiar Ludobójstwa dokonanego 

przez ukraińskich nacjonalistów na 

obywatelach II Rzeczypospolitej Pol-

skiej organizowanych przez Urząd 

ds. Kombatantów i Osób Represjono-

wanych.  

Minister kultury złożył kwiaty przy 

Grobie Nieznanego Żołnierza w War-

szawie, przy Pomniku Ofiar Ludobój-

stwa na Wołyniu oraz przy pomniku 

27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 

Krajowej na Skwerze Wołyńskim        

w stolicy. 

Dzień Pamięci związany jest z rocznicą 

wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy 

UPA dokonała skoordynowanego ataku 

na polskich mieszkańców ok. 150 miej-

scowości w powiatach włodzimierskim, 

horochowskim, kowelskim i łuckim. 

Wykorzystano przy tym fakt gromadze-

nia się ludzi w kościołach w niedzielę 

11 lipca. Do mordów doszło w świąty-

niach m.in. w Porycku (dziś Pawliwka) 

i Kisielinie. Około 50 kościołów kato-

lickich na Wołyniu zostało spalonych    

i zburzonych. Zbrodnie na Polakach 

dokonywane były niejednokrotnie         

Minister kultury wziął udział w obchodach 77. rocznicy Rzezi Wołyńskiej 

76 lat temu, 1 sierpnia 1944 r. o go-

dzinie 17- tej (nazwanej godziną „W” 

– od słowa ‘wolność’), wybuchło Po-

wstanie Warszawskie. Celem tego 

niepodległościowego zrywu było wy-

zwolenie stolicy spod niemieckiej 

okupacji przed wkroczeniem do niej 

Armii Czerwonej.  

Powstanie jest określane jako najwięk-

szy tego typu akt oporu w okupowanej 

przez hitlerowców Europie. Planowane 

na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. 

Do walki w obronie stolicy stanęło 

wówczas około 50 tys. Powstańców – 

żołnierzy AK, członków innych nie-

podległościowych formacji zbrojnych oraz ludności cywilnej. Wśród uczestników 

wydarzeń z 1944 r. byli także ludzie nauki – naukowcy, profesorowie, wykładowcy 

oraz studenci.  

PROGRAM WIELOLETNI NIEPODLEGŁA 2017-2022 
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Apel o wsparcie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy 

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 Specjali-

stycznego w Legnicy.  Poniżej prośba ze strony Szpitala: 
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NEWSLETTER                                                   

Wojewódzki Szpital Specja-

listyczny w Legnicy od kil-

ku tygodni prowadzi zbiór-

ki środków na zakup środ-

ków ochrony osobistej         

i sprzętu medycznego          

w związku z walką z epide-

mią COVID-19. Na koncie 

szpitala oraz przyszpitalnej 

fundacji znalazło się już 

ponad 200 tys. złotych. De-

cyzją dyrekcji większość ze 

zgromadzonych środków 

została przeznaczona na 

zakup ambulansu transpor-

towego, który służył będzie 

do transportu osób zakażo-

nych 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 za-

pewniła darowizna od Zakła-

du Produkcji Katalizatorów  

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 CO-
VID 19 oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby funkcjonowania i nie-
sienia 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. miesz-
kańców Legnicy oraz powiatów: legnickiego, lubińskiego, jaworskiego, głogow-
skiego, bolesławieckiego i złotoryjskiego. Rocznie szpital przyjmuje ok. 150 ty-
sięcy pacjentów w oddziałach i poradniach specjalistycznych.  
W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz dynamiczną sytuacją epi-
demiczną w Polsce zaistniała konieczność wyłączenia jednego z obiektów szpi-
talnych na potrzeby izolacji i leczenia chorych z podejrzeniem COVID-19 oraz 
osób z objawami choroby. Budynek nr 3 budowany z myślą o powstaniu  szpita-
la zakaźnego spełnia idealnie kryteria niezbędne do organizacji tymczasowego 
izolatorium.  
Istnieje możliwość pomocy nam w formie przekazania maseczek głównie z fil-
trami 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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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. Po-

móc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) 

rodzinę”, której celem oprócz znalezienia kan-

dydatów, jest zmiana wizerunku rodzicielstwa 

zastępczego na terenie LGOM.  Obecnie cztery 

małżeństwa kandydują na rodziców zastęp-

czych.  

 Bohaterami kampanii są Państwo Stefań-

scy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się dzie-

więciorgiem dzieci,         a także inne rodziny za-

stępcze z Zagłębia Miedziowego.  

 W ramach kampanii powstała również 

strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na któ-

rej można znaleźć praktyczne informacje na temat. 

pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy 

formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandy-

datów. ” Celem kampanii „Mie(dź) rodzinę” jest 

zatem wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęp-

czej, m.in. poprzez zmianę świadomości mieszkań-

ców Zagłębia Miedziowego na temat celów, wy-

zwań oraz codzienności rodzin zastępczych w Pol-

sce. 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 

Piecza zastępcza. 130 mln zł na wsparcie dla dzieci w czasie epidemii 

oraz sprzętu ochrony osobistej i środków 

dezynfekcyjnych. Dzisiaj komputer jest 

narzędziem powszechnie wykorzystywa-

nym w procesie edukacyjnym, co mogli-

śmy zaobserwować w ostatnich miesią-

cach podczas zdalnej nauki. To ważne, 

by dzieci miały dostęp do takiego sprzę-

tu. 

– Zachęcamy samorządy do aktywnego 

udziału w projekcie i skorzystania z moż-

liwości wsparcia dzieci w podmiotach 

pieczy zastępczej. Partnerami  resortu 

rodziny w realizacji projektu są służby 

wojewody – wskazuje minister Marlena 

Maląg. 

i rodzinnych domach dziecka, placów-

kach opiekuńczo — wychowawczych, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-

terapeutycznych i interwencyjnych 

ośrodkach preadopcyjnych, a także ich 

opiekunowie i pracownicy tych instytu-

cji. – Cieszymy się, że w tym trudnym 

czasie pandemii udało się pozyskać dla 

pieczy zastępczej wymierną pomoc – 

mówi minister rodziny, pracy i polityki 

społecznej Marlena Maląg. Pieniądze – 

łącznie 130 mln zł – będą przeznaczone 

m.in. na zakup komputerów i oprogra-

mowania, sprzętu audiowizualnego  

130 mln zł w ramach projektu 

„Wsparcie dzieci umieszczonych       

w pieczy zastępczej w okresie epide-

mii COVID-19” trafi w najbliższym 

czasie do samorządów. Pieniądze te 

przeznaczone będą m.in. na zakup 

komputerów i niezbędnego oprogra-

mowania. 

Odbiorcami wsparcia w ramach projek-

tu realizowanego przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze 

środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego są przede wszystkim dzieci 

umieszczone w  rodzinach zastępczych 

Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę na d projektem sprawuje Stowarzy-

szenie SOS Wioski Dziecięce. 
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Powierzchnie do wynajęcia 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomicz-

na S.A. posiada obecnie dwa budynki 

zapewniające atrakcyjne powierzchnie 

biurowe do wynajęcia. 

Budynek LETIA BUSINESS CEN-

TER to nowoczesnej klasy biurowiec 

o łącznej powierzchni ponad 8 000 m2, 

który oferuje m.in. biura do wynajęcia. 

Kompleks ten tworzy otoczenie idealne 

do pracy, stając się jednocześnie wygod-

ną i prestiżową siedzibą. Został 

on  za projektowany w sposób bardzo 

efektywny, a  praktyczne i zaawansowane 

technologiczne, gwa-

rantują najwyższy 

komfort pracy. Za-

równo mali, jak            

i więksi najemcy mo-

gą znaleźć idealną przestrzeń do wynajęcia.  Zastosowanie konwen-

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

ście do najemców potrzebujących zarówno biur otwartych jak i podzielo-

nych na pokoje. Kompleks jest wspaniałym  i prestiżowym miejscem. 

Dodatkowym atutem jest dostęp do sal konferencyjnych, przeszklonej 

powierzchni wystawienniczej oraz restauracji i pokoi gościnnych. Dostęp 

do budynku jest całodobowy. Jest on przyjazny osobom niepełnospraw-

nym. Więcej informacji na stronie: https://lsse.eu/budynek-biurowy-letia/  

   SIERPIEŃ 2020  
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Powierzchnie biurowe LBC 

Powierzchnie biurowe LBC 
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Budynek biurowy ZŁOTORYJSKA Ośmiopiętrowy 

budynek biurowy o całkowitej powierzchni ponad           

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

da reprezentacyjną portiernię oraz nową windę. Biuro-

wiec znajduje się przy obwodnicy Legnicy w  odległości 

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

nek komunikacji miejskiej, zapewniający szybki dojazd 

do centrum miasta jak również  są usytuowane w bliskiej 

odległości: kiosk oraz stołówka oferująca ciepłe posiłki.   

Do biurowca przylega zamknięty parking na 55 pojaz-

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

jem wynosi 29 zł za 1 m2 powierzchni netto miesięcznie 

i zawiera wszystkie media. Po stronie najemcy pozostaje 

umowa  z operatorem telekomunikacyjnym oraz oraz 

utrzymanie czystości w wynajmowanym lokalu. Zabez-

pieczenie umowy – kwota gwarancyjna dwukrotny 

czynsz brutto. Więcej informacji na stronie: https://

lsse.eu/budynek-biurowy-zlotoryjska/.  

Tereny Inwestycyjne 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ustano-

wiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 

1997 obejmuje 18 podstref położonych w środkowej 

części województwa dolnośląskiego. Zajmują one po-

wierzchnię 1 361 ha. Lokowaniu inwestycji na terenie 

województwa sprzyja dogodne położenie na styku grani-

cy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się 

dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regio-

nami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi. 

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

inwestora/  - tereny inwestycyjne. 
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Podstrefa Złotoryja —  3.3393 ha 

Podstrefa Lubin—  12.1917 ha 
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Oferty pracy firm działających w ramach LSSE S.A. 

NEWSLETTER    SIERPIEŃ 2020                                                                                     



Str. 21 

MAOFERTY PRACY/FORUM WYMIANY INFORMACJI NEWSLETTER    SIERPIEŃ 2020                                                                                     



Str. 22 

MAJ 2020                                               OFERTA LSSE S.A.  

Usługi branżowe firm działających w ramach LSSE S.A. 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy   
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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 wy-

borem dalszej formy edukacji, Dolnoślą-

ski Klaster Edukacyjny realizuje kam-

panię promocyjno-informacyjną szkol-

nictwa branżowego i technicznego. Za-

praszamy 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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     Zespół Szkół w Chocianowie 

Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze 
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Technikum Akademickie  

w Legnicy 

Zespół Szkół  

Ekonomicznych  

w Legnicy 
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     Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu 

I Liceum Ogólnokształcące w Chojnowie 
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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  


