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Wizyta studyjna przedstawicieli projektu “Wskocz do Sieci” 

29 lipca 2021 roku mieliśmy przyjemność gościć pod-

czas wizyty studyjnej przedstawicieli projektu „Wskocz 

Do Sieci” realizowanego przez Fundusz Regionu Wał-

brzyskiego. 

Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-

ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez 

poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego 

w zakresie tworzenia oraz rozwijania regionalnej i po-

nadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, 

klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na ryn-

ku komercyjnym.  

Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Spo-

łecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych(PS) 

oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiego, 

wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego. 

Podczas wizyty studyjnej przedstawiciele projektu mieli 

okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Klastrów działają-

cych przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

S.A. oraz zwiedzić i zapoznać się z ofertą filii Politechniki 

Wrocławskiej w Legnicy. 

Nowy Członek Rady Biznesu Kierunków Inżynierskich WSB 

w Opolu! 

W lipcu 2020 r. odbyło się spotkanie Pana Adama Zy-

ska, Menedżera ds. Klastra Motoryzacyjnego i Lotni-

czego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

z Panią Dziekan Dr Katarzyną Mizera.  

Co przyniosło spotkanie? Pan Adam Zysk został nowym 

Członkiem Rady Biznesu Kierunków Inżynierskich Wyż-

szej Szkoły Bankowej w Opolu. 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. będzie 

wspomagała WSB w Opolu w przygotowaniu oferty dla 

studentów, tak aby była ona praktyczna i odpowiednia do 

warunków rynkowych.  
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• Rekordowa podwyżka kwoty wol-

nej od podatku, wzrost do 120 tys. 

zł progu podatkowego, podatkowe 

fair play i podatkowy restart gospo-

darki – to główne elementy podat-

kowej części Polskiego Ładu. 

• Dziś rozpoczynają się konsultacje 

pakietu rozwiązań, które polepszą 

jakość życia Polaków i sprawią, że 

system podatkowy będzie bardziej 

sprawiedliwy, a firmy będą mogły 

się szybciej rozwijać. 

• Polski Ład to historyczna obniżka 

podatków i historyczna podwyżka 

kwoty wolnej od podatku, na czym 

zyska niemal 18 mln Polaków. To 

rocznie ok. 14 mld zł więcej w port-

felach Polaków. 

• Planujemy, że przepisy wejdą 

w życie od 1 stycznia 2022 r. 

„Zyska niemal 18 milionów osób płacą-

cych podatki. Prawie 9 mln osób przesta-

nie płacić PIT. Nie będą go płacić osoby 

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w 

konsultacjach 

najuboższe i 2/3 emerytów i rencistów. 

Kolejna grupa to osoby, dla których zmia-

na będzie neutralna. Czyli dla aż 90 pro-

cent osób płacących podatki nowe rozwią-

zania są korzystne lub neutralne. To po-

nad 23 mln osób. W portfelach Polaków 

zostanie ok. 14 mld zł rocznie. To nie jest 

obciążanie Polaków nowymi podatkami, 

a historyczna obniżka podatków dla nich” 

–wskazuje minister finansów, funduszy 

i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. 

„Działania zbudowane są na funda-

mencie solidarności społecznej. Propo-

nujemy sprawiedliwy system podatko-

wy, który uwzględnia różnice w do-

chodach obywateli. Chcemy, aby 

wreszcie osoby o niższych dochodach 

płaciły relatywnie mniejsze podatki” –

 dodaje wiceminister finansów Jan 

Sarnowski. 

Więcej informacji na stronie: MF 

Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym 

• e-Urząd Skarbowy umożliwi wspól-

nikom spółki osobowej dostęp do 

danych identyfikacyjnych spółki. 

• Dzięki nowej usłudze wspólnicy pół 

miliona spółek mogą bez przycho-

dzenia do urzędu skarbowego, 

sprawdzić dane swojej firmy. 

„Wprowadziliśmy kolejną usługę, która 

ułatwi naszym klientom kontakt z admini-

stracją skarbową. Wspólnicy spółki oso-

bowej mogą szybko i wygodnie, bez wy-

chodzenia z domu, przeglądać dane spółki 

po zalogowaniu do naszego serwisu, który 

cieszy się rosnącą popularnością – powie-

działa zastępca szefa KAS Anna Chałupa. 

– Do e-Urzędu Skarbowego logowano się 

już ponad 22,5 mln razy”– informuje wi-

ceszefowa KAS. 

Z nowej usługi w e-Urzędzie Skarbo-

wym (e-US) mogą skorzystać wspól-

nicy spółek partnerskich, spółek jaw-

nych, spółek cywilnych, spółek ko-

mandytowych i komandytowo-

akcyjnych. 

Po zalogowaniu do e-US, poza dostę-

pem do swoich danych osobowych, 

będą mieli oni dostęp do danych iden-

tyfikacyjnych spółki zgłoszonych do 

urzędu skarbowego m.in. w zakresie 

adresu siedziby, miejsc prowadzenia 

działalności i przechowywania doku-

mentacji rachunkowej, danych kon-

taktowych i rachunków bankowych. 

Wspólnicy będą mogli szybko i wy-

godnie zweryfikować czy dane są 

prawidłowe i aktualne. Nie będą już 

musieli w tym celu przychodzić do 

urzędu skarbowego. 

Więcej informacji na stronie: MF 
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https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przepisow-podatkowych-polskiego-ladu-w-konsultacjach
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• Minister finansów, funduszy i poli-

tyki regionalnej, Tadeusz Kościński 

podpisał dziś rozporządzenie 

w sprawie zaniechania poboru po-

datku od dochodów z umorzonych 

subwencji PFR. 

• Rezygnacja z poboru podatku to 

element strategii walki z pandemią 

oraz wyraz odpowiedzialności pań-

stwa za swoich obywateli. 

Rozporządzenie w sprawie braku PIT i CIT od Tarczy 

Finansowej podpisane przez ministra 

Adresatami tego rozwiązania są przedsię-

biorcy, beneficjenci wsparcia w ramach 

Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego 

Funduszu Rozwoju, dla których wartość 

umorzonych zobowiązań z tytułu subwen-

cji stanowi co do zasady przychód podat-

kowy. 

Zaniechanie poboru podatku będzie miało 

zastosowanie do dochodów (przychodów) 

uzyskanych przez beneficjentów wsparcia 

począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 

31 grudnia 2022 r. 

Wydatki pokryte środkami z subwencji 

podlegać mogą zaliczeniu do podatko-

wych kosztów uzyskania przychodów 

na zasadach ogólnych także w okolicz-

ności zaniechania poboru podatku od 

dochodów z umorzonej subwencji. 

To już kolejna, obok Tarcz PFR 

i Tarcz branżowych forma pomocy dla 

przedsiębiorców, których dotknął koro-

nawirusowy kryzys. 

„Rezygnacja z poboru podatku zapew-

ni podmiotom gospodarczym zwięk-

szone możliwości finansowania dzia-

łalności, co pozytywnie wpłynie na ich 

rozwój i poziom zatrudnienia, a w kon-

sekwencji powinno przyczynić się do 

wzrostu gospodarczego kraju” – wska-

zuje minister Tadeusz Kościński. 

Więcej informacji na stronie: MF 

Jak należy zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od której 

zaniechano podatku 

• Umorzenie subwencji finansowej, 

które nastąpiło w 2021 roku powin-

no zostać ujęte w księgach rachun-

kowych roku, w którym nastąpiło to 

umorzenie. 

• Zaniechanie poboru podatku ma 

zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych przez 

beneficjentów wsparcia począwszy 

od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 

2022 r. 

Z punktu widzenia ustawy o rachunkowo-

ści otrzymana z PFR przez jednostkę sub-

wencja finansowa spełnia definicję zobo-

wiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 tej 

ustawy. Na dzień powstania zobowiązanie 

to ujmuje się w księgach rachunkowych 

jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu 

subwencji finansowej, w kwocie wymaga-

jącej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy), 

w dacie dokonania tej operacji gospodar-

czej (wpływu środków pieniężnych), na 

podstawie wyciągu bankowego. 

W przypadku umorzenia otrzymanej kwo-

ty subwencji (umorzenie ww. zobowiąza-

nia ma charakter incydentalny), w księ-

gach rachunkowych nastąpi zmniejszenie 

tej części zobowiązania w korespondencji 

z pozostałymi przychodami operacyjnymi 

(art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowo-

ści) na podstawie odpowiedniego dowodu 

źródłowego, w dacie dokonania tej opera-

cji gospodarczej, zgodnie z warunkami 

udzielenia tego finansowania. 

Umorzenie subwencji finansowej, 

które nastąpiło w 2021 roku powinno 

zostać ujęte w księgach rachunko-

wych roku, w którym nastąpiło to 

umorzenie, tj. w 2021 roku (rok obro-

towy równy kalendarzowemu). Jak 

wskazano powyżej umorzenie ww. 

zobowiązania zwiększa pozostałe 

przychody operacyjne. 

Więcej informacji na stronie: MF 
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https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-w-sprawie-braku-pit-i-cit-od-tarczy-finansowej-podpisane-przez-ministra
https://www.gov.pl/web/finanse/jak-nalezy-zaksiegowac-umorzenie-subwencji-pfr-od-ktorej-zaniechano-podatku
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Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy 

zaprasza na szkolenia 

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

zaprasza na cykl szkoleń.  

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

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

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

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