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Nowy partner w szeregach Dolnośląskiego Klastra 

Edukacyjnego 

Fundacja CorAdCor przystąpiła w dniu 25 maja do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, którego Liderem jest Legnic-

ka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

W uroczystym podpisaniu Deklaracji Partnerskiej wzięli udział: Wiceprezes LSSE S.A. Przemysław Bożek, przedstawiciel 

Fundacji – Pani Jolanta Urbańska oraz Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji Bernadetta Brożyna.  
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W dniu 5 czerwca 2021 r. Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A. przy współpracy z Gminną Przy-

chodnią Zdrowia w Legnickim Polu zorganizowały 

punkt szczepień przeciwko COVID-19 w Letia Business 

Center. 

W akcji szczepienia mogli wziąć udział pracownicy 

z zakładów położonych na terenie LSSE. 

Dziękujemy druhnom z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Legnickim Polu oraz wszystkim wolontariuszom za 

okazane wsparcie! 

AKTUALNOŚCI 

Punkt szczepień w Letia Business Center 

   CZERWIEC 2021  

W dniu 26 maja Wiceprezes LSSE S.A. gościł 

w siedzibie spółki p. Marka Horbania, Polaka 

mieszkającego we Lwowie. Pan Marek współ-

pracuje ze szkołą w Szczercu, która jest part-

nerem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. 

Jest również mocno zaangażowany w akcję 

"Halicz na Kresach", której przewodzi Legnic-

ka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  

Spotkanie Wiceprezesa LSSE S.A. Przemysława Bożka 

z Markiem Horbaniem 
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Z okazji Dnia Dziecka Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej S.A. wraz ze Starostą Legnickim Panem Adamem Babuśką 

odwiedzili Małych Pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjali-

stycznym w Legnicy.  

Podczas spotkania Dzieci otrzymały liczne upominki, które 

z pewnością przyniosą radość podopiecznym szpitala. Dziękujemy 

Pani Annie Płotnickiej – Mieloch – Dyrektor Naczelnej za przyjęcie 

nas w szpitalu.  

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy przyczynić się do pojawie-

nia uśmiechu na twarzach dzieci  

Dzień dziecka w Szpitalu Wojewódzkim  

   CZERWIEC 2021  
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PAIH rozpoczęła proces podpisywania porozumień ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, których celem jest wspar-

cie działań związanych z pozyskiwaniem ofert inwestycyjnych oraz współpracy przy obsłudze projektów inwestycyjnych.  

Strony deklarują ponadto wzajemne działania na rzecz wsparcia międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw oraz po-

dejmowanie przedsięwzięć mających wpływ na rozwój gospodarczy danego regionu. 

Istotnym elementem współpracy będzie również standaryzacja metod pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz doskonalenie 

umiejętności przygotowania i promowania ofert inwestycyjnych znajdujących się na obszarze działania danej Strefy.  

W centrum uwagi współpracy pomiędzy PAIH i SSE pojawią się również przedsiębiorcy, dla których przewidziano szereg dzia-

łań informacyjno-edukacyjnych związanych ekspansją na rynki zagraniczne. Do tej pory podpisano 7 porozumień, a kolejne są 

w przygotowaniu. 

PAIH zacieśnia współpracę ze strefami – podsumowanie 

dotychczas podpisanych porozumień 

   CZERWIEC 2021  
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W piątek 21.05.2021 r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się długo oczekiwane spo-

tkanie, podczas którego wyłoniono laureatów konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny na najlep-

szą pracę dyplomową Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy. 

W skład komisji konkursowej weszli: 1. Prof. dr hab. Inż. Mieczysław Szata – Zastępca Dyrektora Filii Politechniki Wrocław-

skiej w Legnicy, 2. Dr inż. Tadeusz Lewandowski – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy  z Gospodarką, 3. Dr inż. Maciej 

Gwoździewicz – Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, 4. Przemysław Bożek – Wiceprezes Zarządu LSSE 

S.A., 5. Bernadetta Brożyna – Dyrektor ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w LSSE S.A. 

Ocenie poddano 6 najlepszych prac dyplomowych, z których trzy zdobyły miejsca na podium, a pozostałe trzy otrzymały wy-

różnienia. 

AKTUALNOŚCI 

Konkurs na „Najlepszą pracę dyplomową” rozstrzygnięty 

   CZERWIEC 2021  

26 maja do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego 

przystąpił Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w 

Częstochowie oraz Stowarzyszenie Towarzystwa 

Miłośników Lwowa i Kresów oddział 

w Częstochowie. 

Podczas uroczystego spotkania w siedzibie Le-

gnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej deklara-

cję partnerską podpisali Wiceprezes LSSE S.A. 

Przemysław Bożek,  

Dyrektor Szkoły Dariusz Rataj, Prezes Stowarzy-

szenia Adam Kiwacki oraz Dyrektor Departamentu 

Przedsiębiorczości i Innowacji Bernadetta 

Brożyna. Wierzymy, że mimo dzielących nas ki-

lometrów, współpraca będzie owocna. 

Kolejni Partnerzy w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym 
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Diagnoza kondycji polskiego przemy-

słu i wypływająca z niej recepta na 

jego optymalny i zrównoważony roz-

wój oraz katalog gotowych narzędzi 

i programów, które mają w tym pomóc 

– to efekt prac MRPiT przy udziale 

środowisk branżowych i eksperckich 

nad strategiczną wizją rozwoju pol-

skiego przemysłu. Polityka Przemysło-

wa Polski daje drogowskaz i konkretne 

formy wsparcia sektorom przemysło-

wym. Służy także wzmacnianiu istot-

nej z perspektywy unijnej reindustria-

lizacji i budowie strategicznej autono-

mii. Polityka Przemysłowa jest częścią 

Planu dla Pracy i Rozwoju.  

Przemysł to atut polskiej gospodarki. 

Polska oparła się trendowi deindustriali-

zacji, który spowodował  w Unii Euro-

pejskiej ucieczkę produkcji przemysło-

wej poza Europę. W 2020 r. udział prze-

mysłu w wartości dodanej na poziomie 

24,7% , z kolei udział przemysłu w za-

trudnieniu sięgnął w 2020 r. 23,3%. Pro-

Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił Politykę 

Przemysłową Polski 

   CZERWIEC 2021  

duktywność w przemyśle rosła w latach 

2004 - 2019 w tempie 3,5 % rocznie. Siła 

krajowego przemysłu okazała się szcze-

gólnie istotna w momentach załamania 

międzynarodowego handlu, tak jak miało 

to miejsce na początku pandemii.  

Wychodzenie z pandemii postrzegam jako 

szansę, którą polska gospodarka musi 

wykorzystać. A pozycja startowa Polski 

jest bardzo dobra. Warto zauważyć, że 

udział przemysłu w PKB jest stały od 

kilku lat, co przy dynamicznym rozwoju 

gospodarki jest dużym osiągnięciem. 

Dzisiaj nasz silny przemysł jest na 

ustach wszystkich szefów państw 

i rządów UE. Przedsiębiorstwa prze-

mysłowe dobrze poradziły sobie 

w trakcie kryzysu pandemicznego. 

Szybko wróciliśmy do wartości pro-

dukcji z poprzednich lat. W tym trud-

nym okresie polski przemysł pokazał, 

że jest odporny i posiada duże zdolno-

ści adaptacyjne  

Więcej informacji na stronie: MRPiT 

Zaproszenie na XII Forum Cen Transferowych  

24 czerwca 2021 r. 

• XII edycja Forum Cen Transfero-

wych (FCT) odbędzie się online 

24 czerwca 2021 r. 

• Zgłoszenie udziału prosimy przesłać 

do 18 czerwca br. (piątek). 

Tematyka XII posiedzenia 

• zaprezentowanie i przedyskutowanie 

efektów prac niektórych grup robo-

czych działających przy Forum, 

w szczególności związanych z wpły-

wem pandemii COVID-19 na ceny 

transferowe, 

• przedstawienie prac legislacyjnych 

w obszarze cen transferowych, 

• sprawy bieżące. 

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami 

dotyczącymi cen transferowych służy 

przede wszystkim wypracowywaniu 

rozwiązań w zakresie cen transfero-

wych, które będą uwzględniać uza-

sadniony interes finansów publicz-

nych i uczestników rynku, jak rów-

nież praktykę gospodarczą. 

Jak wziąć udział w XII Forum Cen 

Transferowych 

Posiedzenie odbędzie się online 

24 czerwca br. w godz. 9:30 – 

15:30 za pomocą aplikacji Teams. 

Spotkanie ma charakter otwarty. 

Z powodów organizacyjnych i wymo-

gów technicznych liczba uczestników 

Forum jest ograniczona, z uwzględ-

nieniem jak najszerszej reprezentacji 

środowisk zainteresowanych tematy-

ką cen transferowych. 

Szczegółowe informacje dostępne na 

stronie: MF 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wicepremier-jaroslaw-gowin-przedstawil-polityke-przemyslowa-polski
https://www.gov.pl/web/finanse/zaproszenie-na-xii-forum-cen-transferowych--24-czerwca-2021-r
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Kolejna część z wynegocjowanych 

przez premiera Morawieckiego 770 

mld zł pomoże w walce ze skutkami 

COVID-19 w gospodarce. Komisja 

Europejska przyjęła polski plan na 

wykorzystanie prawie 1,4 mld zł 

w Programie Inteligentny Rozwój 

w ramach inicjatywy REACT-EU. 

Skorzystają mikro, małe i średnie fir-

my.  

Z 770 mld zł wynegocjowanych dla Pol-

ski, około 7,4 mld zł jest do rozdyspono-

wania w ramach instrumentu REACT-

EU. Jest to szybkie wsparcie na walkę z 

gospodarczymi skutkami pandemii. Ko-

misja Europejska wyraziła właśnie zgodę 

na koncepcję wykorzystania prawie 

1,4 mld zł z tej kwoty, które w całości są 

przeznaczone dla przedsiębiorców. Dzi-

siejsza decyzja Brukseli pomoże zrobić 

nam kolejny krok w wychodzeniu ze 

skutków pandemii - mówi minister finan-

sów, funduszy i polityki regional-

Świeże antycovidowe pieniądze dla firm. Komisja Europejska 

właśnie zatwierdziła prawie 1,4 mld zł dla MŚP 
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nej Tadeusz Kościński. 

Formalnie pieniądze z REACT-EU mają 

być dodane do programów unijnych na 

lata 2014-2020. 

Z przyjemnością zatwierdzam zmianę 

Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój. Jest to pierwszy polski program 

operacyjny, który będzie wdrażał działa-

nia w ramach unijnego instrumentu RE-

ACT-EU. Polityka spójności zapewnia 

wsparcie europejskim obywatelom, gdy 

go najbardziej potrzebują, umożliwia-

jąc im powrót do pracy i pobudzając 

ożywienie gospodarcze. Zachęcam 

wszystkie państwa członkowskie i re-

giony do pełnego wykorzystania ko-

rzyści płynących z REACT-EU - mó-

wi Elisa Ferreira, unijna komisarz do 

praw spójności i reform. 

Więcej informacji na stronie: MFiPR 

Rozwój odpowiedzialnych polityk pracowniczych 

Od dziś jest dostępny "Przewodnik 

CSR po bezpiecznym i zrównoważo-

nym środowisku pracy". Materiał 

pomoże stworzyć bezpieczne i przy-

jazne miejsce pracy. Publikację bez-

płatnie można pobrać ze strony Mini-

sterstwa Funduszy i Polityki Regio-

nalnej. 

Publikacja powstała w ramach prac Ze-

społu ds. Zrównoważonego Rozwoju 

i Społecznej Odpowiedzialności Przed-

siębiorstw - organu pomocniczego Mi-

nistra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

Przewodnik podpowiada, jakie działa-

nia powinny podejmować firmy, aby 

rozwijać odpowiedzialne polityki pra-

cownicze służące zdrowiu i bezpieczeń-

stwu pracowników. Wskazuje i zachęca 

do inwestycji, które budują i rozwijają 

właściwe relacje pracownicze, zwięk-

szają bezpieczeństwo i higienę pracy 

oraz wspierają równowagę w obszarze 

praca-życie, podnosząc jakość pracy 

i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej 

postawie firmy zyskują przewagę konku-

rencyjną na rynku, łatwiej zdobywają 

i utrzymują zaangażowanych pracowni-

ków, ograniczają koszty wypadków przy 

pracy i nieobecności, a ponadto umiejęt-

nie dostosowują się do trendów demogra-

ficznych i zmian na rynku pracy, a także 

zmieniających się oczekiwań pracowni-

ków. 

Publikacja zawiera bazę dobrych praktyk 

oraz listę pytań kontrolnych, które pomo-

gą zweryfikować, czy firma podejmuje 

działania, do których jest zobowiązana 

zgodnie z przepisami prawa oraz działa-

nia, które warto podejmować dobrowol-

nie w ramach polityki społecznej odpo-

wiedzialności przedsiębiorstw w obszarze 

pracowniczym. 

Więcej informacji na stronie: MFiPR 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/swieze-antycovidowe-pieniadze-dla-firm-komisja-europejska-wlasnie-zatwierdzila-prawie-14-mld-zl-dla-msp
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wspieramy-rozwoj-odpowiedzialnych-polityk-pracowniczych-inauguracja-przewodnika-csr-po-bezpiecznym-i-zrownowazonym-srodowisku-pracy
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SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uprosz-

czeń, które ułatwią rozliczanie podat-

ku od towarów i usług. Całość pakietu 

to kilkanaście zmian które zdejmą 

z przedsiębiorców wiele obowiązków. 

Ważną dla firm zmianą będzie ułatwienie 

korzystania z Mechanizmu Podzielonej 

Płatności w VAT. Pakiet przewiduje 

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd 

   CZERWIEC 2021  

m. in. wprowadzenie możliwości przeka-

zywania środków między rachunkami 

VAT w różnych bankach, przeznaczenia 

środków zgromadzonych na rachunku 

VAT na składki na ubezpieczenie rolni-

ków. 

- To jest drugi zestaw rozwiązań, które 

ułatwią życie podatnikom. Proponujemy 

m. in. możliwość składania oświadcze-

nia wyborze opodatkowania nierucho-

mości bezpośrednio w akcie notarial-

nym. Poprawiamy też płynność firm 

korzystających z mechanizmu podzie-

lonej płatności, czyli split paymen-

tu. Co ważne, zaakceptowane przez 

Rząd uproszczenia są efektem dialogu 

z biznesem, odpowiadają na jego real-

ne potrzeby. Wynikają z głosów poje-

dynczych przedsiębiorców oraz ich 

przedstawicieli – potrzebę ich wdroże-

nia zgłaszali m. in. Rzecznik MŚP, 

Konfederacja Lewiatan i Polska Orga-

nizacja Handlu i Dystrybucji. – wyja-

śnia wiceminister finansów Jan Sar-

nowski. 

Więcej informacji na stronie: MF 

Szacunek MRPiT: 6,1% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowa-

nego w maju 2021 r. 

Maj jest trzecim miesiącem z rzędu, gdy 

poziom bezrobocia zmniejszył się. 

Dobra sytuacja na polskim rynku pracy 

to przede wszystkim efekt działań osło-

nowych podejmowanych przez Rząd. 

Zaproponowane rozwiązania pozwalają 

pracodawcom na przetrwanie tego trud-

nego dla wszystkich okresu. Kilka dni 

temu  Eurostat poinformował, że Polska 

po raz kolejny jest krajem o najniższej 

stopie bezrobocia w Unii Europejskiej – 

na poziomie 3,1% - powiedziała wicemi-

nister Iwona Michałek. 

W zakresie instrumentów nadzorowa-

nych przez resort  rozwoju, pracy i tech-

nologii pracy do końca kwietnia br. po-

wiatowe i wojewódzkie urzędy pracy 

przyznały wsparcie dla 7,7 mln miejsc 

pracy. 

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowane-

go zanotowano w województwie wielko-

polskim (3,7%), a najwyższą w warmiń-

sko-mazurskim (9,7%). W żadnym woje-

wództwie wskaźnik bezrobocia nie 

przekraczał 10%. 

Ze wstępnych danych wynika, że liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w urzę-

dach pracy w maju br. wyniosła  było 

1 028,3 tys. osób bezrobotnych i w po-

równaniu do stanu z końca kwietnia 

2021 roku liczba ta spadła o 25,5 tys. 

osób, czyli o 2,4%. 

W maju br. według wstępnych da-

nych  pracodawcy zgłosili do urzędów 

pracy 112,2 tys. wolnych miejsc pracy 

i miejsc aktywizacji zawodowej tj. 

o 2,1 tys. (1,9%) więcej niż w kwietniu 

2021 r. i o 36,6 tys. (48,4%) więcej niż 

w maju 2020 r. 

Według opublikowanych 1 czerwca br. 

danych Eurostat bezrobocie w Polsce jest 

czwarty miesiąc z rzędu najniższe w Unii 

Europejskiej - na poziomie 3,1%. Tym 

samym jesteśmy krajem o najniższej sto-

pie bezrobocia w Unii Europejskiej liczo-

nej według definicji przyjętej przez Euro-

stat. 

https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-slim-vat-2-przyjety-przez-rzad
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Ośrodek jest nieustannie rozbudowywany i modernizowany. Przebywają w nim zwierzęta, m.in.: bociany białe, bociany czarne, 

łabędzie, szopy pracze, sarny, żurawie, pustułki, sowy, kaczki i wiele, wiele innych zwierząt. 

 

Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn oraz środków otrzymanych z 1% podatku i wkładów własnych.  

 

Klekusiowo prosi o darowizny pieniężne!  
Dlaczego pieniężne? Ośrodek na bieżąco kupuje specyficzny pokarm (owady, gryzonie, ryby, podroby), którym żywi swoich 

podopiecznych, a także zaopatruje się w niezbędne leki. 

 

Klekusiowo również zbiera niezbędny artykuły: typu ręczniki papierowe, rękawiczki, podkłady dla zwierząt pokarm suchy 

i mokry dla kotów (tym karmione są m.in.. jeże, szopy) pokarm mokry i suchy dla psów, pokarm dla ptaków.  

Gospodarz Ośrodka sam odbierze zgromadzone dary! 

 

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo Tomaszów Bolesławiecki 165a 

59-720 Tomaszów Bolesławiecki 

1% - KRS 0000681883 

Santander Bank Polska 

06 1090 1939 0000 0001 3025 4603 

 

www.klekusiowo.pl 

tel. 508 260 452 

info@klekusiowo.pl 

https://www.facebook.com/Klekusiowo/ 

 

 

Zachęcamy Przedsiębiorstwa i ludzi dobrej woli do wsparcia „Klekusiowa”! 

AKTUALNOŚCI 

„Klekusiowo” czeka na Twoją pomoc! 
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Historia Klekusiowa rozpoczęła się w 2011 

roku, kiedy gniazdo zasiedliła para bocianów: 

Klekuś i Klekotka. Od imion głównych lokato-

rów gniazda całe rozrastające się królestwo 

bocianów, a potem innych zwierząt nazwane 

zostało KLEKUSIOWO. W listopadzie 2014 

roku powstało stowarzyszenie, które miało na 

celu pomoc chorym, dzikim zwierzętom.  

Nieco wcześniej, bo w sierpniu pojawił się 

pierwszy ranny bocian, który pozostał na zimę. 

Z czasem, rannych lub chorych zwierząt przy-

bywało. 

19 maja 2016 roku, za zgodą Generalnej Dy-

rekcji Ochrony Środowiska, powstał Ośrodek 

Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Celem Ośrodka 

jest leczenie i rehabilitacja poszkodowanych 

zwierząt i wypuszczenie ich do środowiska 

naturalnego. W 2017 Ośrodek został wpisany 

do Krajowego Rejestru Sądowego oraz otrzy-

mał status Organizacji Pożytku Publicznego. 

http://www.klekusiowo.pl
mailto:info@klekusiowo.pl
https://www.facebook.com/Klekusiowo/
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Z PAMIĘTNIKA STAREGO PM-a 

Opowiadał mi pewien kierownik projektu z powszechnie 

znanej firmy specjalizującej się w inwestycjach drogowych 

o niezwykłym zdarzeniu. Była jesień i to w tej schyłkowej 

postaci. Pełna wilgoci i deszczów różnego rodzaju - od 

mżawki po ulewy sieczące z ukosa. Ekipa robotników, inży-

nierów i wspomniany kierownik projektu wracali ze swoje-

go odcinka krokiem powolnym, grzęznąc w błocie po kola-

na. Gumiaki obklejone błockiem były ciężkie i szło się nie-

wygodnie.  

Nagle ktoś krzyknął i wszyscy jak na komendę zobaczyli 

pochylonego człowieka, który, trzymając się kurczowo me-

talowej konstrukcji słupa wysokiego napięcia trząsł się jak 

galareta. Stojąc jedną nogą w błocie, drugą wywijał w po-

wietrzu krótkimi konwulsyjnymi ruchami.  

Dwóch pracowników z idącej grupy rzuciło się na ratunek. 

Pamiętając ze szkoleń BHP, że nie można pod żadnym po-

zorem dotykać człowieka, którego razi prąd elektryczny, 

a jednocześnie należy jak najszybciej odciągnąć go od źró-

dła prądu. Jeden z ratujących złapał leżącą deskę i szybkim 

ruchem uderzył w ręce wciąż trzęsącego nogą człowieka, 

chcąc tym samym oderwać go od słupa linii wysokiego na-

pięcia.  

Finał tego zdarzenia był tragikomiczny. Okazało się, że trzę-

sący nogą pracownik wytrzepywał błoto ze swoich gumia-

ków. Aby nie stracić równowagi w tym grząskim gruncie, 

podtrzymywał się jedynej stabilnej konstrukcji w pobliżu, 

czyli wspomnianego słupa linii wysokiego napięcia. Pielę-

gnującego w ten sposób swoje służbowe gumiaki pracowni-

ka, z połamanymi obiema rękami zabrało pogotowie. Natu-

ralnie ratownicy nie usłyszeli słów podziękowania, a te któ-

rymi uraczył ich rzekomo porażony, nie nadają się do cyto-

wania, gdyż są starannie unikane w słownikach poprawnej 

polszczyzny.  

Ów kierownik projektu od tego czasu uważa, że nic nie jest 

takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Moim zdaniem 

szczególnie w „rzeczywistości projektowej” powinniśmy 

dokładnie przyglądać się ludziom i rzeczom. Takie podejście 

jest przydatne na etapie definiowania projektu. Kiedy 

w swojej pracy zdarza mi się pomagać kierownikom projek-

tów definiować ich przedsięwzięcie, często słyszę: „Przecież 

to proste. Chodzi o to lub tamto”. Dopiero  kiedy zaczynamy 

wspólnie budować definicję projektu, okazuje się, że wiele 

rzeczy nie wiemy, a wielu tak naprawdę się domyślamy, 

uruchamiając jak ci niedoszli ratownicy swoje ukryte założe-

nia.  

TenStep ma sprawne narzędzie w postaci algorytmu budowy 

definicji projektu, które prowadzi kierownika od ogółu do 

szczegółu wg sprawdzonego sposobu. Nie pozwala zapo-

mnieć o żadnym z istotnych aspektów. Iteracyjność i stop-

niowe uszczegółowienie definicji projektu (karty projektu) 

pozwala poprowadzić szybko i bez zbędnej biurokracji pro-

ces dochodzenia do wspólnego zrozumienia, co należy zro-

bić w projekcie. Uruchamia myślenie o projekcie, a nie ukry-

te założenia. 

Pytania, uwagi i opinie przesyłajcie na adres: 

piotr.filipiuk@tenstep.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia strony TenStep: www.tenstep.pl 

http://www.tenstep.pl
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Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz –  trwa kampania społeczna 

„Mie(dź) rodzinę” 

Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w po-

wiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnic-

kim i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjo-

nalnej. 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 ro-

dzicielstwa zastępczego na terenie LGOM. Obecnie 

cztery małżeństwa kandydują na rodziców zastęp-

czych.  

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 interneto-

wa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć 

praktyczne informacje na temat. pieczy zastępczej, hi-

storie rodzin zastępczych czy formularz zgłoszeniowy 

dla potencjalnych kandydatów. Celem kampanii 

„Mie (dź) rodzinę” jest zatem wspieranie rodziny i sys-

temu pieczy zastępczej, m.in. poprzez zmianę świado-

mości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na temat 

celów, wyzwań oraz codzienności rodzin zastępczych 

w Polsce. Partnerem głównym, finansującym kampanię 

społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM, 

a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o. 

Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzy-

szenie SOS Wioski Dziecięce. 

Rodzina Challenge — Pomóż nam znaleźć Rodziców Zastępczych 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

przyłączyła się do akcji zorganizowanej przez 

KGHM pod nazwą #RodzinaChallenge, której 

celem jest znalezienie rodziców zastępczych 

dla 40 maluszków z Zagłębia Miedziowego.  

W ramach  kampanii „Mie(dź) rodzinę” , której 

partnerem wspierającym jest Legnicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna S.A., powstał spot mający 

zachęcić potencjalnych kandydatów do tego aby  

rodzicem zastępczym. Można go obejrzeć tutaj: 

LSSE S.A. Rodzina Challenge 

   CZERWIEC 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=RdwA6S0ZmZ0&feature=youtu.be
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Czas trwania: 1 h (0:45 h prezentacja, 0:15 h Q&A) 

Termin: 24 czerwca 2021 r., godzina 10:00 

Rejestracja dostępna pod adresem: LINK 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE POD ADRESEM: LINK 

https://sendero.clickmeeting.com/informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-nowy-obowiazek-dla-najwiekszych-podatnikow/register?_ga=2.192084394.1457038834.1622464946-1126381001.1617796553
https://lsse.eu/webinarium-pn-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-nowy-obowiazek-sprawozdawczy-dla-najwiekszych-podatnikow/
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy 

   CZERWIEC 2021  

Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy 

zaprasza na cykl szkoleń.  

Szczegółowe informacje o prowadzonych kursach, seminariach i konferencjach - ich rodzajach, poziomach i zróżnicowaniu 

można znaleźć na stronie https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/ lub dzwoniąc pod wskazany numer telefonu. Osoby zain-

teresowane mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa 

w szkoleniach. 

https://legnica.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/
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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. 

NEWSLETTER USŁUGI BRANŻOWE/FORUM WYMIANY INFORMACJI    CZERWIEC  2021  
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LETIA BUSINESS CENTER 

    

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:   

TEATR SZKOŁA PODKOWA 

   

CONCORDIA 105 m² 80 40 32 

Ponad stumetrowa powierzchnia tej sali konferencyjnej stanowi wygodną i elegancką przestrzeń na organi-

zację większych konferencji. Komfort użytkowania tego miejsca wiąże się z wysokim standardem wykończe-

nia i wyposażenia. 

Sala CONCORDIA znajduje się na parterze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego z możliwością 

zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawiewu. 

W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.  

wyposażenie sali:  
• projektor multimedialny i ekran projekcyjny  
• nagłośnienie sufitowe  
• mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym 
• tablica suchościeralna 
• flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów 
• pulpit przeznaczony do wystąpień 
• możliwość wypożyczenia  laptopa 
• pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym 
• szatnia dla Gości konferencyjnych 
Wsparcie w zakresie obsługi konferencyjno-technicznej. 

LETIA BUSINESS CENTER, oprócz bycia komfortowym, nowoczesnym biurowcem o intrygującej archi-

tekturze, jest również Centrum Konferencyjnym i wystawienniczym. Znajdują się tu eleganckie sale konferencyjne, 
wyposażone w najwyższej klasy sprzęt multimedialny, nowoczesna pracownia komputerowa oraz jedyna w Legni-
cy powierzchnia wystawiennicza pod szklaną kopułą. 

LETIA BUSINESS CENTER  jest idealnym miejscem na organizację konferencji, szkoleń, seminariów, 

sympozjów oraz spotkań biznesowych.  Zapraszamy zatem do zapoznania się z przygotowaną ofertą i korzystania 
z  zaplecza konferencyjnego w oparciu o dokonanie uprzedniej rezerwacji sali. 

 

sala konferencyjna CONCORDIA 105 m2 
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sala konferencyjna NOX 61 m2 

    

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:   

TEATR SZKOŁA PODKOWA 

   

NOX 61 m² 50 26 24 

Wygodna i nowoczesna przestrzeń sali konferencyjnej NOX stwarza doskonałe warunki do organizacji szko-

leń, konferencji, spotkań etc. Komfort użytkowania tego miejsca wiąże się z wysokim standardem wykoń-

czenia i wyposażenia. 

Sala NOX  znajduje się na parterze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego od strony dziedzińca/

holu) z możliwością zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury 

i mocy nawiewu. W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.  

wyposażenie sali:  
• projektor multimedialny i ekran projekcyjny  
• nagłośnienie sufitowe  
• mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym 
• tablica suchościeralna 

• flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów 

• pulpit przeznaczony do wystąpień 

• możliwość wypożyczenia laptopa 

• pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym 

• szatnia dla Gości konferencyjnych 
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sala konferencyjna CONCORDIA + NOX 166 m2
  

    

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:   

TEATR SZKOŁA 
PODKO-

WA 

   
CONCORDIA 

+ NOX 

166 

m² 
120 70 60 

Funkcjonalność oferowanych sal konferencyjnych polega na możliwości ich łączenia w  jedną prze-

strzeń. Całkowita powierzchnia ponad stu sześćdziesięciu metrów jest doskonałym miejscem dla or-

ganizatorów większych szkoleń i konferencji. W dowolnym ustawieniu sala jest idealnym rozwiąza-

niem zapewniającym naszym Gościom komfortowe uczestnictwo w wydarzeniach w  liczniejszej gru-

pie osób, Sale  znajdują się na parterze obiektu, posiadają dostęp do światła dziennego (zarówno od stro-

ny dziedzińca/ holu, jak i od ulicy) z możliwością ich zaciemnienia. Sale wyposażone w klimatyzację umożli-

wiającą regulację temperatury i mocy nawiewu oraz z dostępem do bezprzewodowego Internetu WiFi.  

wyposażenie sali:  
• projektor multimedialny i ekran projekcyjny w każdej sali (projektory są skonfigurowane także do prezen-

towania treści na 2 ekranach jednocześnie) 

• nagłośnienie sufitowe  

• mikrofony bezprzewodowe z nagłośnieniem strefowym 

• tablica suchościeralna 

• flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów 

• pulpit przeznaczony do wystąpień 

• możliwość wypożyczenia laptopa 

• pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym 

• szatnia dla Gości konferencyjnych 
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sala konferencyjna NERIO 46 m2 

    

ILOŚĆ MIEJSC W USTAWIENIU:   

TEATR SZKOŁA PODKOWA 

   

NERIO 46 m² 25 14 14 

Sala NERIO jest miejscem wprost idealnym na eleganckie, kameralne spotkania biznesowe lub szkolenia w 

mniejszych grupach uczestników. Planując powstanie tej przestrzeni, zależało nam na spełnieniu oczeki-

wań Gości poszukujących miejsca organizacji  spotkań i szkoleń w niewielkim gronie.  Sala jest nowoczesna 

i komfortowa, znajduje się na pierwszym piętrze obiektu, posiada dostęp do światła dziennego z możliwo-

ścią zaciemnienia i jest wyposażona w klimatyzację umożliwiającą regulację temperatury i mocy nawie-

wu. W sali udostępniony jest także bezprzewodowy Internet WiFi.  

wyposażenie sali:  

• projektor multimedialny i ekran projekcyjny  

• nagłośnienie sufitowe  

• tablica suchościeralna 

• flipchart z blokiem papieru oraz kompletem markerów 

• możliwość wypożyczenia laptopa 

• pilot prezentacyjny ze wskaźnikiem laserowym 

• szatnia dla Gości konferencyjnych 

Zapraszamy do dalszych rozmów. 

Kontakt konferencyjny:  

Marta Malczewska-Kasperska  76 723 54 45 | 663 150 627 | centrumkonferencyjnelbc@lsse.eu 

mailto:centrumkonferencyjnelbc@lsse.eu
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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 inwe-

stycji na terenie województwa sprzyja dogodne położenie na styku granicy niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć rozwijających się 

dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi jak i europejskimi, duże tempo 

rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych . 

Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku 

mieszka prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym.  

 

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

OFERTA LSSE S.A.    CZERWIEC 2021  

https://lsse.eu/strefa-inwestora/


Str. 46 

MAJ 2020                                               OFERTA NEWSLETTER OFERTA LSSE S.A.    CZERWIEC 2021  



 

 



Str. 48 

NEWSLETTER                                                   NADCHODZĄCE WYDARZENIA    MAJ 2021  



MAJ 2020                                               OFERTA LSSE S.A.  

 

 

NEWSLETTER 



Str. 50 

NEWSLETTER                                                   

 

dełko jest sztancowane i sklejane.  

A.G.: A Czy dla swojej firmy mogę za-

mówić oprócz pudełek materiały infor-

macyjne/reklamowe? Nie potrzebuje ich 

w dużych nakładach. 

K.M.: Oczywiście, mamy szeroki wa-

chlarz usług,  wykonujemy materiały 

reklamowe, które zamawiają firmy  – 

wizytówki, ulotki, kalendarze książkowe 

oraz kalendarze ścienne. Do ich wykona-

nia oprócz maszyn offsetowych, używa-

my również maszyn do druku cyfrowego. 

Są to urządzenia przeznaczone do niż-

szych nakładów tak, że możemy druko-

wać zarówno małe jak i duże ilości. Jeże-

li otrzymujemy gotowy projekt np.: wizy-

tówek, naklejek, plakatu czy ulotki, to 

jesteśmy w stanie oddać gotowy produkt 

już następnego dnia. Oprócz zalet jakie 

daje druk cyfrowy – personalizacja, druk 

pojedynczych kopii, a także łatwość 

przygotowania druku.,  

A.G.: Dlaczego warto korzystać z zamó-

wień bezpośrednich i mieć stały kontakt z 

wykonawcą? Jakie w związku z tym są 

wady zamówień on-line?  

K.M.: Bezpośredni kontakt z klientem 

jest bez wątpienia korzystniejszy dla 
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Poligrafia jest jednym z działów Mie-

dziowego Centrum Kształcenia Kadr. 

W budynku, w którym działa, od progu 

czujemy zapach nowego papieru, farby 

drukarskiej i towarzyszy nam szum 

pracujących maszyn. W wydzielonym 

pokoju, gdzie jest nieco ciszej i spokoj-

niej, mieści się  serce poligrafii. To tutaj 

trafiają wszystkie zlecenia i to stąd wy-

dawane i wysyłane są gotowe materiały. 

Tutaj również spotykam Kierownika 

poligrafii, pana Krzysztofa Mycana, 

którego proszę o kilka słów na temat 

działalności drukarni.  

Anna Głębocka: Kiedy tylko tutaj we-

szłam, pouczyłam zapach farby, usłysza-

łam dość duży hałas.  

Krzysztof Mycan: Tak to prawda, tym 

charakteryzuje się praca w drukarni i ko-

rzystanie z maszyn do druku offsetowego. 

Maszy te używane są do druku dużych 

nakładów na arkuszach do formatu B2. Ich 

działanie polega na przenoszeniu farby za 

pomocą wcześniej przygotowanych 

(wyświeconych) matryc aluminiowych 

(tzw. blach) na papier.  Posiadamy trzy 

takie maszyny. Na nich drukujemy m.in. 

pudełka, teczki ofertowe, plakaty, ulotki, 

formularze, katalogi wszelkiego rodzaju  

druki.. 

A.G.: Jak dużo osób tutaj pracuje? Czym 

się zajmują? 

K.M.: W drukarni zatrudnionych jest dzie-

więć osób –  drukarze, introligatorzy, gra-

ficy. Zajmujemy się całym procesem pro-

dukcyjnym, zaczynając od przyjęcia za-

mówienia, wykonania projektu, przygoto-

waniem do druku (pracownia CTP), dru-

kiem (offsetowym lub cyfrowym) poprzez 

prace introligatorskie i wykończeniowe. 

Wykonujemy pełen zakres prac, począw-

szy od tych technologiczne najprostszych 

jak ulotki, plakaty, aż po książki dla prze-

mysłu – książki pracy maszyny, kontroli, 

raportowe i samokopiujące. Większość 

z nich  jest używanych w trudnych warun-

kach pod ziemią w kopalni. 

A.G.: Jak dobrze usłyszałam drukarnia, to 

nie tylko druk ulotek czy katalogów – wy-

konujecie również opakowania). Załóżmy, 

że prowadzę manufakturę kremów do 

rąk. Czy mogę zamówić w drukarni 

MCKK pudełka, w które te kremy opa-

kuję? Jak złożyć takie zamówienie? 

Czy muszę mieć projekt/pomysł?  Jak 

powstaje takie pudełko? 

K.M.: Jak najbardziej. Drukujemy 

pudełka na kosmetyki i artykuły prze-

mysłowe. Dzięki zastosowaniu farb 

i materiałów przeznaczonych do kon-

taktu z żywnością wykonujemy rów-

nież pudełka dla branży spożywczej – 

piekarnie, cukiernie. Jeżeli klient po-

siada projekt takiego pudełka to jeste-

śmy w stanie je wydrukować. Może 

również dostarczyć nam wzór opako-

wania, a my na jego podstawie przygo-

tujemy druk. Czasami bywa tak, że 

klient przynosi nam swój produkt, któ-

ry chce opakować i wtedy projektuje-

my taki kartonik od podstaw. 

Proces tworzenia pudełka sam w sobie 

nie jest skomplikowany ale ze względy 

na złożoność prac dość czasochłonny. 

Na jego wykonanie składają się nastę-

pujące elementy: projekt, druk, opcjo-

nalnie uszlachetnienia – np.: foliowa-

nie, tłoczenie, złocenie. Następnie pu-

Poligrafia w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr 
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tych, którzy maja pomysł i wizję tego czego potrzebują, a nie bardzo wiedzą jak technicznie do tego podejść. Nasi 

graficy służą wtedy radą i doświadczeniem. Pomogą w zaprojektowaniu logo, dobiorą kolorystykę, stworzą wizualiza-

cję albo przedstawią projekt, nad którym będzie można podyskutować. Często zdarza się, że otrzymujemy pli-

ki„gotowe do druku”,  w rzeczywistości okazuje się, że brakuje spadów, przestrzeń barw jest niezgodna, niezgodny 

rozmiar czcionki, dużo można było by wymieniaćJ 

W takich przypadkach bezpośredni kontakt pozwala na szybkie skorygowanie błędów, uchroni to klienta przed ponie-

siem kosztów wydruku pracy, która jest błędna. Takie dodatkowe koszy ryzykujemy, gdy prace są drukowane on-line 

i sprawdzane tylko przez automaty. 

A.G.: Czy zrealizowane zamówienie muszę odebrać osobiście?  

K.M.: Klienci chętnie nas odwiedzają i odbierają prace osobiście. Można wtedy wymienić sprawdzić wykonanie za-

mówienia, podzielić się wrażeniami – przedyskutować jakie ewentualnie w przyszłości wprowadzić zmiany do projek-

tu lub  np. ustalić indywidualny kolor Pantone dla powtarzających się prac. Do naszych stałych odbiorców dowozimy 

wydrukowane zamówienia lub jeżeli zlecenie jest z głębi Polski wysyłamy je kurierem. 

A.G.: Jak znaleźć drukarnię MCKK?  

K.M.:  Kontaktować się z nami można osobiście, telefonicznie pod nr 887 380 071, 887 380 092 oraz poprzez 

email: drukarnia@mckk.com.pl Drukarnia mieści się w Lubinie przy ulicy Budziszyńskiej 6a.  

Zapraszamy! 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu 
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W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster 

Edukacyjny zapraszamy do zapoznania się z materiałami promującymi Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-

kształcących w Żaganiu. 

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną: LINK 

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Szkoły: LINK 

https://lsse.eu/wp-content/uploads/2021/04/2.Ulotka-3-1.pdf
http://59.zagan.pl/
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Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 

   CZERWIEC 2021  
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy  

   CZERWIEC 2021  

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o szkole: LINK 

https://lsse.eu/oferta-edukacyjna-technikum-nr-2-w-legnicy/
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Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi 
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Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o szkole: LINK 

https://lsse.eu/wp-content/uploads/2021/03/PREZENTACJA-SZKOLY-2021.pdf
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Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi 
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Więcej informacji na stronie szkoły: LINK 

http://www.zsz.ehost.pl/
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Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy 
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Więcej informacji na stronie szkoły: LINK 

https://budowlanka.legnica.pl/
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Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy 
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Zespół Szkół w Chocianowie 
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W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny za-
praszamy do zapoznania się z materiałami promującymi Zespół Szkół w Chocianowie. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: LINK 

Prezentacja o szkole: LINK 

Zachęcamy do odbycia wirtualnego spaceru po szkole: LINK 

W Zespole Szkół w Chocianowie również funkcjonuje klasa pod Patronatem Volkswagen Motor Polska, zapraszamy do zapo-
znania się z ulotką Partnera: LINK 

http://zschocianow.pl/
https://lsse.eu/zespol-szkol-w-chocianowie/
https://my.matterport.com/show/?m=xrfKsY4G4Sq
https://lsse.eu/zespol-szkol-w-chocianowie/
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Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 

   KWIECIEŃ 2021  
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy   

   CZERWIEC 2021  
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy   
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego  
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego  

W ramach kampanii promującej szkolnictwo branżowe i techniczne, realizowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyj-
ny zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ujw.pl/ 
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W budynku Letia Business Center przy ulicy Rycerskiej w środę 7 kwietnia został zamontowany nowoczesny defibryla-

tor automatyczny AED LIFEPAK CR-2. Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zdecydował się na za-

kup urządzenia, żeby zapewnić w przestrzeni publicznej dostęp do technologii ratującej życie. 

Sprzęt ratujący życie w Letia Business Center 

   CZERWIEC 2021  

Defibrylator ma kluczowe znaczenie przy 

nagłym zatrzymaniu krążenia. W takich 

wypadkach najważniejsze jest natychmia-

stowe podjęcie akcji ratunkowej. Bez 

niego szanse przeżycia maleją z każdą 

minutą. 

Najnowszy defibrylator AED LIFEPAK 

CR-2 posiada unikalne rozwiązania, jak 

np. wykonywanie analizy rytmu serca 

podczas uciskania klatki piersiowej oraz 

możliwość przesyłania poprzez sieć Wi-Fi 

lub telefonię komórkową informacji 

o stanie urządzenia, jego lokalizacji oraz 

o fakcie użycia. 

Zespół ratowniczy natychmiast zostanie 

poinformowany o dokładnej lokalizacji 

urządzenia i jeszcze przed przybyciem 

na miejsce zdarzenia ratownik uzyska 

wiedzę o stanie pacjenta. 

Zarząd LSSE S.A. ma nadzieję, że defi-

brylator nigdy nie zostanie użyty, ale 

jeśli już do tego dojdzie, to uratuje czy-

jeś zdrowie, a nawet życie. 
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Forum Wymiany Informacji — dedykowane dla Partnerów LSSE S.A. 

Przypominamy o zmianie adresu siedziby Spółki 
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Skontaktuj się z nami 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Rycerska 24 

59-220 Legnica 

tel.: +48 76 727 74 70 

komunikacja@lsse.eu 

www.lsse.eu  
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