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Demokratyczny i sprawnie działający samorząd opiera się na współistnieniu 

trzech sektorów – samorządowego, biznesowego i organizacji pozarządowych.  

Na terenie Legnicy jest zarejestrowanych ponad 200 organizacji pozarządowych, 

które pełnią istotną rolę w Ŝyciu społeczno-gospodarczym naszego miasta. Około 

20 z nich to organizacje stworzone do współpracy ze środowiskiem biznesu lub z nim 

powiązane, skupiające w swoich szeregach przedsiębiorców oraz pracodawców. 

Podejmując działania na rzecz społeczności lokalnych, rozwoju i aktywizacji 

przedsiębiorczości są one waŜnym partnerem dla organów samorządu.   

NajdłuŜej działającą na terenie miasta Legnicy organizacją samorządu 

gospodarczego jest Cech Rzemiosł RóŜnych. Główne cele tej organizacji to ochrona 

praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji 

państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, 

urzędów i instytucji, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – 

organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej oraz nadzór nad 

przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.  

Od ponad 20 lat na terenie Legnicy działa Federacja Pracodawców Polski 

Zachodniej. Jej głównym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów 

pracodawców zrzeszonych w Związkach Pracodawców. Zadaniem Federacji jest 

równieŜ przygotowanie zrzeszonych w niej przedsiębiorców do funkcjonowania                   

w zintegrowanej Europie, poprzez działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności 

pracodawców na rynku europejskim, wymiany doświadczeń i współpracy na rzecz 

integracji z zachodnimi partnerami. Federacja zaangaŜowała się wspólnie z Unią 

Przedsiębiorstw Brukselskich (UEB) w realizację programu PHARE pn. "Rozwój 

współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców legnickich i brukselskich". 

Jedną z organizacji samorządu gospodarczego działającą na terenie Legnicy jest 

Izba Przemysłowo-Handlowa, powstała w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy 

z 1989 roku o izbach gospodarczych. Główne zadania Izby to: ochrona 

i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie działalności gospodarczej 

wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych, 

kształtowanie etyki w działalności gospodarczej, pomoc w rozwoju i racjonalnym 
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wykorzystaniu potencjału produkcyjno-handlowego członków Izby oraz propagowanie 

i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych.  

Legnicki Klub Biznesu to stowarzyszenie przedsiębiorców działające 

w naszym mieście od 2006 roku. Podstawowe cele Klubu to: reprezentowanie i ochrona 

interesów gospodarczych członków, rozwiązywanie problemów ekonomicznych, 

organizacyjnych oraz prawnych, współdziałanie z organami władzy i administracji 

państwowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej, budowanie prestiŜu i siły środowiska biznesu, upowszechnianie etyki 

zawodowej, prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej turystycznej 

i towarzyskiej, słuŜącej integracji członków, współpraca z samorządem.  

Poza wymienionymi powyŜej organizacjami na terenie Legnicy  funkcjonują                 

w formie stowarzyszeń, organizacje zrzeszające osoby prowadzące działalność 

gospodarczą określonych zawodów i branŜ.   Są to między innymi: Rada Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia 

Miedziowego”, Legnickie Stowarzyszenie Taksówkarzy „RADIO-TAXI”,  

Stowarzyszenie Legnickich Taksówkarzy „EKSTRA-TAXI”, Legnickie Stowarzyszenie 

Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Legnickie Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców Majątkowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział 

w Legnicy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Legnicki, Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Oddział Legnica. 

Władze miasta przywiązują duŜą uwagę do współpracy legnickiego samorządu        

z przedsiębiorcami, pracodawcami i ich organizacjami. Współpraca ta jest prowadzona              

w róŜnych formach i na róŜnych płaszczyznach. 

 

POMOC I DORADZTWO FINANSOWE  

Wsparciem dla przedsiębiorców oraz alternatywą w zakresie pozyskiwania 

finansowania zewnętrznego są fundusze poŜyczkowe i poręczeniowe. Udzielają one 

poŜyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców 

i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu 

finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych 

zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze udzielają poŜyczek przeznaczonych na 
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cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, 

między innymi na finansowanie inwestycji, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, 

adaptacje lub modernizacje obiektów związanych z prowadzoną działalnością, zakup 

materiałów i surowców niezbędnych do realizacji załoŜonego przedsięwzięcia 

gospodarczego. 

W działającym od 2006 roku w Urzędzie Miasta Punkcie Obsługi Funduszu 

PoŜyczkowego (POF) „Dolny Śląsk” , utworzonym we współpracy z Polską Fundacją 

Przedsiębiorczości ze Szczecina,  legniccy przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje 

o warunkach uzyskania poŜyczki oraz otrzymać niezbędne dokumenty i formularze. 

W roku 2014  ze wsparcia finansowego z Funduszu PoŜyczkowego Dolny Śląsk  

JEREMIE w ramach Subregionalnego Funduszu PoŜyczkowego Dolny Śląsk 

skorzystało dwóch legnickich przedsiębiorców uzyskując trzy poŜyczki tj.: 

- firma produkcyjna na zakup pojazdów - poŜyczka w wysokości 300 000 zł, 

- firma produkcyjna na zakup pojazdów - poŜyczka w wysokości 122 000 zł, 

- firma usługowa na zakup wyposaŜenia hotelu - poŜyczka w wysokości 500 000 zł.   

Gmina posiada udziały w Dolnośląskim Funduszu Gospodarczym Sp. z o. o. 

we Wrocławiu, w ramach którego działa Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. 

Jego zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie 

dostępu do kredytów. W  latach 2011 - 2013 roku wsparcie w formie poręczeń 

otrzymało 5 legnickich firm.  

Na podstawie uchwały Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 

listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie 

nowych inwestycji przeznaczonego dla małych średnich przedsiębiorców prowadzących 

działalność na terenie Legnicy zwolnienie w podatku od nieruchomości w 2014 r. 

uzyskało: 

• 12 przedsiębiorców, będących osobami prawnymi,  na kwotę 640 120 zł  

•   7 przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, na kwotę 168 876,76 zł.  

Ogółem w roku 2014 pomoc publiczną w postaci zwolnień w podatku od 

nieruchomości uzyskało 19 przedsiębiorców w wysokości  808 996,76 zł.  
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Przedsiębiorcy - najemcy lokali uŜytkowych, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej mieli moŜliwość  skorzystania ze wsparcia polegającego na 

rozłoŜeniu zaległości z tytułu najmu lokalu na raty czy teŜ wyraŜeniu zgody na 

podnajem lokali uŜytkowych. W 2014 roku wyraŜono zgodę na podnajem lokali 13 

przedsiębiorcom, obniŜono stawkę czynszu 5 przedsiębiorcom oraz w 5 przypadkach 

wyraŜono zgodę na ratalną spłatę zadłuŜenia z tytułu najmu lokalu uŜytkowego. 

Ponadto na przestrzeni ubiegłego roku  wynajęto w trybie negocjacji stawki czynszu 67 

lokali uŜytkowych.   

 

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM URZ ĘDEM PRACY W LEGNICY  

Na podstawie corocznie zawieranych porozumień pomiędzy Gminą Legnica                            

a Powiatem Legnickim Gmina przekazuje dotacje celową na współfinansowanie 

kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy. Wysokość dotacji 

ustalana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatu grodzkiego i na ten cel 

przekazano odpowiednio: w 2012 r. - 3.093.140 zł, w2013 r. - 3.136.923 zł, w 2014 r. - 

3.175.218 zł; 

Przedstawiciel Gminy uczestniczył w komisji, działającej przy Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Legnicy, opiniującej wnioski pracodawców ubiegających się o dotacje na 

utworzenie lub doposaŜenie miejsca pracy dla bezrobotnego. W 2014 roku 156 osób 

otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 138 osób podjęło 

zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy;  

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy uruchomił interaktywną stronę internetową w celu 

ułatwienia pracodawcom dokonania zgłoszenia ofert pracy (e-zgłoszenie) oraz dostępu 

pracodawców do cv osób bezrobotnych. 

 

WSPÓŁPRACA PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH Z PRZEDSI ĘBIORCAMI  

Zarówno Gmina jak i firmy zainteresowane są tworzeniem modelu kształcenia, w tym 

praktycznego, gwarantującego dobre przygotowanie przyszłych pracowników pod 

kątem wymagań pracodawcy, dające uczniom moŜliwość poznania nowych technologii 

i pracy z uŜyciem nowoczesnego sprzętu.  
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         Z inicjatywy Prezydenta Miasta w  lipcu  2008 r. podpisano porozumienie 

pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Legnicy 

a Dyrektorem Winkelmann Sp. z o. o w Legnicy w sprawie utworzenia pod patronatem 

Zakładu Winkelmann Sp. z o. o klasy w zawodzie technik elektronik ze specjalizacją 

operator – programista maszyn CNC. Celem porozumienia jest wykształcenie kadry 

technicznej do podjęcia pracy przy obsłudze i programowaniu maszyn sterowanych 

numerycznie. Porozumienie określa wprowadzenie rozszerzonych treści kształcenia 

w zawodzie technik elektronik, między innymi w zakresie rysunku technicznego, 

obsługi oprogramowania AUTOCAD, spawania metodą laserową i elektronową, nauki 

języka niemieckiego zawodowego. 

Firma Winkelmann zapewnia uczniom praktyki miesięczne w swoich zakładach.  

Natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się 2-3 dni w tygodniu w Centrum 

Kształcenia Praktycznego przy ul. Grunwaldzkiej. Zajęcia praktycznej nauki zawodu 

i praktyka zawodowa realizowane są w oparciu o nową technologię stosowaną 

w Niemczech. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe obsługując maszyny 

i urządzenia dostarczone przez firmę Winkelmann. W roku szkolnym 2010/2011 pięciu 

uczniów odbyło praktykę miesięczną w Ahlen w Niemczech. Ponadto Firma 

Winkelmann zabezpiecza klasom patronackim dofinansowanie na zakup podręczników 

przez cały okres kształcenia, ubrań roboczych dla kaŜdego ucznia wykorzystywanych 

podczas zajęć praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego, 

pokrywa koszty ubezpieczenia kaŜdego ucznia przez cały okres.  

W zakładach Winkelmann jest zatrudnionych 10 absolwentów na stanowisku operator 

programista obrabiarek CNC. Jeden absolwent jako pracownik otrzymał 

dofinansowanie na kontynuowanie edukacji na studiach politechnicznych w trybie 

zaocznym. 

W roku szkolnym 2014/15 w Zespole funkcjonują cztery klasy patronackie w zawodzie 

technik elektronik, w których kształci się łącznie 100 uczniów.  

 

        W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy dwie klasy 

pierwsze Technikum Nr 3 są klasami patronackimi.  Patronem klasy kształcącej 

uczniów w zawodzie technik spedytor jest spółka Pol-Miedź Trans sp. z o.o. z siedzibą 
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w Lubinie. W dniu 24.04.2013 r. nawiązano umowę o współpracę na czas nieokreślony, 

która w szczególności polega na:  

• pomocy w doborze kadry do nauczania kierunkowych teoretycznych przedmiotów 

zawodowych poprzez delegowanie pracowników spółki, 

• organizacji zajęć praktycznych na terenie Spółki, 

• współudziale Spółki w tworzeniu specjalistycznej pracowni przedmiotów 

zawodowych w szkole, 

• dofinansowaniu podręczników do zajęć zawodowych. 

W roku szkolnym 2014/2015 w klasie patronackiej w zawodzie technik spedytor uczy 

się 32 uczniów w kl. I  i 31 w kl. II. 

W ramach współpracy szkoła otrzymała specjalistyczne oprogramowanie spedycyjne, 

Spółka sfinansowała wycieczkę zawodoznawczą, w trakcie której uczniowie poznali 

zakres działalności Spółki. Współpraca zapowiada się na bardzo poŜyteczną i owocną. 

         Patronem klasy kształcącej uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej jest spółka Solaris Group. W dniu 4.11.2013 roku podjęto 

współpracę na czas nieokreślony, która polega na:  

• pomocy w doborze kadry do nauczania kierunkowych teoretycznych przedmiotów 

zawodowych poprzez delegowanie pracowników spółki, 

• organizacji zajęć praktycznych na terenie Spółki, 

• współudziale Spółki w tworzeniu specjalistycznej pracowni przedmiotów 

zawodowych w szkole, 

• budowie instalacji fotowoltaicznej w szkole. 

W roku szkolnym 2014/2015 w klasie patronackiej w zawodzie technik systemów 

i urządzeń energetyki odnawialnej uczy się łącznie 52 uczniów w kl. I i kl. II. 

W ramach współpracy odbyła się wycieczka na farmę fotowoltaiczną w Niemczech 

oraz zrealizowana została budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej w szkole. 

        Klasy kształcące uczniów w zawodzie technik mechanik od  roku 2007 objęte są 

opieką: Huty Miedzi „Legnica”, KGHM Zanam sp. z o.o. oraz Elsur sp. z o.o.. Zakłady 

opiekują się uczniami poprzez: 

• organizację zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych,  

• zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, 
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• pomoc rzeczową w postaci nagród dla najlepszych uczniów. 

W roku szkolnym 2014/2015 w zawodzie technik mechanik kształci się łącznie 118 

uczniów w klasach I – IV. 

Pierwsi absolwenci Technikum Mechanicznego opuścili mury szkoły w roku 2011. 

W Hucie Miedzi „Legnica” zostało zatrudnionych 4 absolwentów, w Elsur sp. z o.o. 

3 absolwentów, w KGHM Zanam 12 absolwentów (dane za rok 2013). Wszyscy 

pracują w wyuczonym zawodzie – technika mechanika.  

 

         W latach 2010 - 2012 Zespół Szkół Samochodowych współpracował z firmą 

HÄRTER Technika Wytłaczania Sp. z o.o., która specjalizuje się w produkcji detali 

wykrawanych / wytłaczanych, podzespołów montaŜowych znajdujących zastosowanie 

w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza elektronicznym, motoryzacyjnym, 

telekomunikacyjnym oraz produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. Zakład mieści 

się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.   

         W roku szkolnym 2010/2011  Firma Harter objęła patronatem 3 uczniów I klasy 

wielozawodowej  Zasadniczej Szkoły Zawodowej  Nr 2 w zawodzie operator obróbki 

plastycznej. Uczniowie kształcący się w cyklu dwuletnim odbywali w tej firmie zajęcia 

praktycznej nauki zawodu (2-3 dni w tygodniu) na stanowisku operatora obróbki 

plastycznej. 

Współpraca w tej formie objęła tych samych uczniów w roku szkolnym 2011/2012. 

Firma sfinansowała uczniom zakup podręczników, biletów miesięcznych oraz 

wypłacała dwukrotnie wyŜszą stawkę wynagrodzenia za ich pracę. Jeden 

z absolwentów podjął w tej firmie zatrudnienie i awansował na stanowisko brygadzisty. 

W Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy od roku szkolnego 2013/14 nie ma klasy 

patronackiej.  

W roku szkolnym 2014/15 szkoły zapewniły wszystkim uczniom techników, 

zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych realizację zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych. Podpisały wiele umów o praktyki z pracodawcami z Legnicy, 

z regionu oraz z innych miast Polski. Szkoły  współpracują w tym zakresie z poniŜej 

podanymi firmami.  
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� Zespół Szkół Budowlanych – „Modernbud” Sp. z o.o., Leroy Merlin Polska 

Sp. z o.o.,  Majewscy – Świat kwiatów i roślin” Centrum Ogrodnicze, Zakład 

Pielęgnacji Zieleni, Andrzej Łupkowski, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy; 

� Zespół Szkół Ekonomicznych –  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy,  

„Qubus” Hotel Management Sp z o.o., Hotel Nowodworski Sp z o o. w Legnicy, Hotel 

Gwarna w Legnicy, Przedsiębiorstwo Usługowe JAREX Sp. z o.o. w Legnicy oraz 20 

innych hoteli, 9 biur rachunkowych, 14 biur turystycznych; 

� Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych - „Winkelmann” Sp. z o.o, Huta 

Miedzi „Legnica”, Viesmann Sp. z o.o., Turon- Polska Energia w Legnicy, Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, KGHM Metraco S.A. 

W Legnicy, KGHM Zanam w Polkowicach oraz 5 firm świadczących elektroserwis, 

6 firm z branŜy systemów elektronicznych, 4 – informatyczne, 3 - automatyka 

przemysłowa; 

� Zespól Szkól Rolniczych – 7 zakładów geodezyjnych, 6 przychodni 

weterynaryjnych, 13 gospodarstw rolnych;  

� Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka PoboŜnego  - 

Huta Miedzi „Legnica”,  KGHM Zanam  sp. zo.o., Elsur sp. z o.o.; 

� Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 11 zakładów 

gastronomicznych, w tym Lubinpex, Lubin ul. Ks.Ludwika 1, 5 zakładów 

laboratoryjnych, w tym Centrum Badań Jakości w Lubinie, 4 zakłady medyczne  

szpitale w tym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 7 zakładów piekarsko-

cukierniczych, 30 zakładów fryzjerskich, 16 sklepów, 1 zakład krawiecki 

i fotograficzny;  

� Zespół Szkół Samochodowych – P.H.U.MOTOR-POL w Legnicy, KGHM Zanam 

sp. z o. o. w Polkowicach, Zakład Produkcji Hamulców "UNIMEX" sp. z o. o. 

w Legnicy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy, GAL-ICM 

M.I. Majcher spółka jawna w Legnicy, Salon Samochodowy F.H.U. Auto-KOMPLEKS 

KIA MOTORS w Legnicy, Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 

Mercedes-Benz we Wrocławiu. 
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Centrum Kształcenia Praktycznego współpracuje z lokalnymi zakładami pracy. 

Umowa z firmą Winkelmann dotyczy kształcenia uczniów w zawodzie operatora 

obrabiarek skrawających oraz programistów maszyn CNC. Firma Winkelmann 

wyposaŜyła placówkę w dwie nowe tokarki CNC oraz maszynę pomiarową 3D Firmy 

Mistral z oprogramowaniem komputerowym oraz podstawowe narzędzia skrawające do 

tokarek. Ponadto zapewniła szkolenia pracownikom Centrum z obsługi 

i programowania tokarek oraz maszyny pomiarowej. Pracownia posiada pełnie 

wyposaŜenie techniczne i informatyczne do kształcenia w zawodzie operatora 

obrabiarek skrawających, zgodnie z wymogami OKE we Wrocławiu i jest 

wykorzystywana do egzaminowania uczniów. 

W marcu 2011 roku podpisano umowę z firmą HAAS - producentem maszyn CNC,         

w oparciu o którą CKP, jako jedno z kilkunastu placówek w Polsce, uzyskało status 

Centrum Edukacji Technicznej Haasa.   

Obecnie rozwaŜana jest koncepcja rozszerzenia działalności HTEC-u w kierunku 

utworzenia duŜego centrum obróbczego, spełniającego równieŜ funkcję punktu 

wystawienniczo-sprzedaŜowego maszyn CNC na Dolnym Śląsku, w oparciu 

o dostarczone przez firmę HAAS nowoczesne wyposaŜenie. Zwiększy to moŜliwości 

szkoleniowe placówki, podniesie jakość kształcenia w zakresie zastosowania 

nowoczesnych technologii dla przemysłu, zapewni doradztwo techniczne na miejscu 

oraz przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej CKP na potrzeby lokalnego rynku 

pracy.  

Ponadto Centrum prowadzi zajęcia dla Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego i Biura Pracy w Legnicy. Dorośli uczestniczą w organizowanych                            

i przeprowadzanych kursach pozwalających im uzyskać uprawnienia spawacza. Od 

września 2014 r. kurs ukończyło 25 uczestników, a kolejnych 77 przedłuŜyło swoje 

uprawnienia zdając egzamin państwowy, organizowany i przeprowadzany w CKP 

w Legnicy. 

Inne szkoły zawodowe równieŜ pozyskują od pracodawców wyposaŜenie do szkolnych 

pracowni zawodowych lub pracowni komputerowych. 
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty w art.1 

wprowadziła przepis art. 70b dotyczący obowiązku dofinansowania pracodawcom 

kosztów kształcenia przypisanego gminom właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania młodocianych pracowników. Pracodawcy zobowiązani są do podpisania 

z młodocianymi umowy w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy). Warunkiem przyznania 

dofinansowania jest między innymi zdanie przez młodocianego egzaminu zawodowego 

lub sprawdzającego w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Wypłaty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia przez Miasto rozpoczęły 

się w 2006 r. 

 

WSPARCIE FINANSOWE PRACODAWCÓW TWORZ ĄCYCH NOWE 

STANOWISKA PRACY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

URUCHAMIAJ ĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZĄ 

Rynek pracy niepełnosprawnych jest ciągle jeszcze kojarzony z miejscami pracy 

w zakładach pracy chronionej. Istotnym  zatem, staje się przedsięwzięcie działań na 

rzecz wzrostu świadomości pracodawców z otwartego rynku pracy na temat rodzajów 

niepełnosprawności i rzeczywistych ograniczeń zawodowych z nich wypływających. 

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON  wielu pracodawców zatrudnia 

osoby niepełnosprawne, przekonując się jednocześnie, iŜ jest to rozwiązanie bardzo 

korzystne, satysfakcjonujące obydwie strony.  W roku 2014 z tej formy pomocy 

skorzystało 3 pracodawców, którzy utworzyli 3 nowe stanowiska pracy. Łącznie na ten 

cel wydatkowano kwotę 73 700 zł.   

Kolejnym bardzo waŜnym zadaniem z zakresu rehabilitacji zawodowej jest 

wspomaganie osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie im dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Z dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej w roku 2014  skorzystały 3 osoby niepełnosprawne, a łączna kwota 

wydana ze środków PFRON na ten cel wyniosła 70 000 zł. Podjęte formy działalności 

gospodarczej przez osoby niepełnosprawne to: działalność polegająca na prowadzeniu 

taksówki osobowej, portali internetowych i działalność handlowo – gastronomiczna. 
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SPOTKANIA PREZYDENTA MIASTA    

Prezydent Miasta spotyka się ze środowiskiem przedsiębiorców inwestujących                                 

i prowadzących swoje firmy na terenie miasta oraz z inwestorami zainteresowanymi 

legnicką ofertą inwestycyjną. Na przestrzeni ostatniego roku przykładami tego typu 

działania były między innymi: spotkanie noworoczne Związku Pracodawców Polska 

Miedź, uczestnictwo w „Targach pracy i zawodów”, prace nad Strategią Rozwoju 

Miasta w tym warsztaty tematyczne w zespole ds. ekonomiczno – gospodarczych,  

warsztaty dot. projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – 

Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym”, inauguracja czwartej wieŜy suszarniczej 

w zakładzie LIS, spotkanie przedstawicieli kultury z legnickimi restauratorami 

i poruszenie spraw związanych z Akademickimi Mistrzostwami Świata w Łucznictwie, 

spotkanie z Panem Piotrem Nowakiem Lear Corporation ws. pomocy w uzyskaniu 

pracowników, uroczystość wręczenia zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie 

LSSE, spotkanie z przedstawicielami korporacji taksówkarskich, spotkanie 

z inwestorami LSSE, „Śniadanie biznesowe” org. przez MKS Miedź Legnica, wizyta 

w Voss Automotiv Polska sp. z o. o., udział w obchodach barbórkowych 

organizowanych przez KGHM Polska Miedź SA podczas prezentacji nowego 

wizerunku firmy.  

 

UCZESTNICTWO PREZYDENTA MIASTA W KONFERENCJACH, 

SYMPOZJACH  

Prezydent Miasta uczestniczy w konferencjach i sympozjach poświęconych rozwojowi 

gospodarki, nauki, popularyzacji wiedzy na temat nowoczesnego biznesu, oraz 

pozyskiwania przez małe i średnie przedsiębiorstwa funduszy europejskich 

W marcu 2014 r. miała miejsce konferencja rozpoczynająca projekt „Zintegrowany 

system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym”. 

Rezultatami i produktami projektu będą m.in.: delimitacja zasięgu LGOF, diagnoza 

sieci transportowej LGOF, wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu 

uwzględniającego aspekty techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz 

wypracowanie modelu współpracy pomiędzy JST w obszarze funkcjonalnym 

w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego. 
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W ramach Legnickich Spotkań z Nauką na terenie Państwowej Szkoły Zawodowej 

w Legnicy miał miejsce wykład pn. „Rola legnickiego samorządów w rozwoju 

ekonomiczno – społecznej przestrzeni regionu”. 

Prezydent brał udział równieŜ w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

pn. "Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Społeczna odpowiedzialność biznesu" 

oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.  

 

PATRONATY – Prezydent Miasta objął patronatem: 

VII Konferencję transportu drogowego „Publiczny ekologiczny transport drogowy” - na 

wniosek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji 

Technicznej „Zagłębia Miedziowego”, Stowarzyszenie InŜynierów i Techników 

Komunikacji w Legnicy;  

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Edukacja i aktywizacja osób 

z niepełnosprawnością” - na wniosek European Disability Forum, Rehabilitation 

International oraz Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej; 

VI cykl warsztatów Akademii Przedsiębiorcy - na wniosek Banku Zachodniego WBK, 

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych;  

Konferencję na temat wód roztopowych i opadowych „Sposoby zabezpieczenia terenów 

zurbanizowanych w dobie zmieniających się warunków atmosferycznych” - na wniosek 

Hobas System Polska sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. 

 

Ponadto przedsiębiorcy informowani są o moŜliwościach i warunkach 

uczestnictwa w targach, konkursach, szkoleniach, projektach, warsztatach, 

konferencjach itp. adresowanych do przedsiębiorców poprzez umieszczanie informacji 

na stronie internetowej Urzędu Miasta, w formie plakatów na tablicach ogłoszeniowych 

na terenie Urzędu oraz ulotek, broszur udostępnianych w Referacie Działalności 

Gospodarczej.  

 

PROGRAMY I OPRACOWANIA  

W ramach dobrej współpracy z przedsiębiorstwami planującymi przeniesienie 

lub otwarcie swojej działalności na terenie miasta Legnicy w 2013 roku wydano 
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„Legnicki przewodnik dla inwestora”. Przy tworzeniu dokumentu współpracowano 

między innymi z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Legnickim Parkiem 

Technologicznym Letia, Strefą Aktywności Gospodarczej, Głównym Urzędem 

Statystycznym i Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy. Wydawnictwo składa się 

z pięciu części: Portretu gospodarczego, Procesu inwestycyjnego, Unijnego oblicza 

miasta, WaŜnych adresów i telefonów oraz Oferty inwestycyjnej. Dokument został 

wydany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. UmoŜliwia on 

w przejrzysty sposób poznanie miasta, poniewaŜ zawiera zarówno dane statystyczne 

z ostatnich lat jak i najwaŜniejsze inwestycje realizowane w mieście słuŜące jego 

rozwojowi. WaŜną częścią wydawnictwa jest przedstawiony krok po kroku proces 

inwestycyjny, który zawiera niezbędne do podjęcia czynności stojące po stronie 

inwestora jak i te spoczywające na Urzędzie Miasta.   

Gmina współpracuje z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Legnickim 

Parkiem Technologicznym LETIA w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów. 

W 2014 roku prowadzono prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Legnicy na lata 

2015-2020 plus”, do współpracy przy opracowywaniu dokumentu zaproszono 

przedstawicieli róŜnych środowisk w tym organizacji zrzeszających pracodawców jak 

i przedsiębiorców działających na terenie miasta Legnica. W ciągu roku pracy nad 

strategią ponad 200 osób zainteresowanych kształtem i realizacją strategii miasta brało 

udział w warsztatach strategicznych organizowanych w trzech grupach tematycznych: 

sferze gospodarczo-ekonomicznej, sferze społecznej i kulturowej, oraz sferze przyrody 

i ochrony środowiska. Podczas spotkań prowadzono dyskusje oraz wypracowywano 

kolejne elementy dokumentu, cele strategiczne, cele operacyjne i zadania słuŜące ich 

realizacji.  

Rezultatem tych prac jest Strategia która określa główne kierunki rozwoju miasta, 

które są zgodne z kierunkami rozwoju województwa dolnośląskiego określonymi 

w Strategii Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego – Perspektywa 2020. 

Dokument był tworzony równolegle ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Legnicy, dzięki czemu planowany 

przestrzenny układ miasta jest zgodny  z załoŜeniami rozwoju zawartymi w Strategii. 
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DZIAŁANIA SPOŁECZNE  

RoŜne firmy działające w mieście wielokrotnie włączały się w działania 

podejmowane przez władze miasta lub inicjowały działania słuŜące mieszkańcom 

Legnicy. Przykładem dobrej współpracy w tym zakresie jest TBMECA Poland 

sp. z o. o., która przekazała środki finansowe na odbudowę zniszczonego po huraganie 

parku miejskiego. Ta sama spółka w kolejnym roku włączyła się w akcję „zielonej 

legnicy” poprzez organizację nasadzenia drzewek i krzewów na legnickim osiedlu 

Piekary. 

Centrum Handlowe Auchan było współorganizatorem i sponsorem kilku edycji 

akcji, z udziałem uczniów szkół podstawowych, pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego”. 

Ponadto firma ta doposaŜyła w urządzenia zabawowo-rekreacyjne plac zabaw dla 

dzieci.  

Kolejną spółką o której naleŜy wspomieć jest Viessmann, który ufundował 

linarium oraz trampolinę membranową na placu zabaw w Parku Miejskim. Rozpoczął 

tym samym budowę miejsca gdzie mali legniczanie  mogą bezpiecznie i aktywnie 

spędzać wolny czas, zachęcając kolejnych sponsorów do kontynuowania tego pomysłu.  

Kolejną firmą znaną z róŜnych form włączania się w społeczne Ŝycie miasta, jest 

Firma Schiever Polska Sp. z o. o., sfinansowała ona zakup i montaŜ kolejki, zabawowej 

zjeŜdŜalni i huśtawki na placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim.  

Firma Gates Polska ufundowała nowy zestawu zabawowego CITY na plac 

zabaw w Parku Miejskim w Legnicy.  

Dwie firmy działające w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, tj. 

GATES i Winkelmann, podpisały w 2011 roku umowy sponsorskie z MłodzieŜowym 

Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej „Siódemka”.   

 

MIEJSKIE PRZEDSI ĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP.Z O.O. LEGNICA  

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców Legnicy oraz 

pracodawców działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej MPK 

uruchomiło nową linię autobusową nr 28, która dojeŜdŜa z Legnicy do podstrefy 

Legnickie Pole. Jest to druga linia autobusowa dowoŜąca pracowników do podstrefy 
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Legnickie Pole, od dwóch lat kursuje tam linia nr 26, ale ten autobus omija oba 

legnickie osiedla. Nowa linia biegnie z ulicy Pocztowej, ulicą Wrocławską poprzez 

osiedle Piekary i Kopernik (ulicami Iwaszkiewicza, Piłsudskiego, Śląską, Sudecką) do 

Alei Rzeczypospolitej i Jaworzyńską aŜ do podstrefy Legnickie Pole. 

 

LEGNICKIE PRZEDSI ĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

SP. Z O.O. 

Spółka współpracuje z Gminą Legnica, miejskim instytucjami kultury oraz 

placówkami oświatowymi poprzez organizowanie przedsięwzięć o znaczeniu edukacji 

ekologicznej adresowanych do dzieci i młodzieŜy. Była ona współorganizatorem 

z MłodzieŜowym Centrum Kultury Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej 

oraz Regionalnego Konkursu Plastycznego „Sprzątanie to Fajne Zadanie”. Cyklicznie 

wspólnie z Fundacją „Zielona Akcja oraz Urzędem Miasta Legnicy jest 

współorganizatorem konkursu „Czyściciel Świata”, w ramach programu „Szkoła 

Przyjazna Środowisku”. Spółka wspiera rozwój naukowy studentów w zakresie 

gospodarki odpadami, udostępniając im dane do badań oraz aktywnie uczestnicząc 

w Ogólnopolskich Studenckich Konferencjach naukowych „Szanse i ZagroŜenia 

Gospodarki Odpadami”. 

 

WSPÓŁPRACA LBP i GALERII SZTUKI  

Legnicka Biblioteka jest członkiem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych. Została do niej przyjęta honorowo, po przyznaniu pierwszego 

miejsca w konkursie „LODOŁAMACZE 2012” w kategorii pracodawca-

nieprzedsiębiorca, za szczególną wraŜliwość społeczną i promowanie aktywności osób 

niepełnosprawnych w róŜnych dziedzinach Ŝycia. Zdaniem Kapituły konkursu (pod 

przewodnictwem prof. Alicji Chybickiej), LBP na polu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Podczas 

ogólnopolskiego finału konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie, Biblioteka 

zdobyła w tejŜe kategorii II miejsce. Biblioteka naleŜy równieŜ do Federacji 

Pracodawców Polski Zachodniej. W 2010 roku Federacja nadała Bibliotece tytuł 

Semper Fidelis za przestrzeganie norm społecznych, a w szczególności systemu 
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wartości zawartego w Kodeksie Honorowym FPPZ. W 2014 roku Biblioteka otrzymała 

odznaczenie honorowe – Złoty KrzyŜ Honoru. Ciekawym doświadczeniem 

w działalności LBP jest współpraca z Letia Business Center w zakresie organizacji 

w nowoczesnych pomieszczeniach imprez okolicznościowych i spotkań autorskich. 

Galeria Sztuki w Legnicy jako członek Związku Pracodawców Polska Miedź 

bezpłatnie uczestniczy w organizowanych przez Związek szkoleniach i warsztatach 

w zakresie zarządzania personelem, prowadzenia księgowości, logistyki itd. Galeria 

naleŜy takŜe do Legnickiego Związku Pracodawców działającego w ramach Federacji 

Pracodawców Polski Zachodniej.  

 

Realizowane przez gminę Legnica w ostatnich latach działania na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości to między innymi: kontynuacja polityki podatkowo-finansowej 

w stosunku do przedsiębiorców, przystąpienie do Dolnośląskiego Funduszu 

Gospodarczego, organizowanie szkoleń biznesowych, aktywizacja bezrobotnych, 

przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, tworzenie planów zagospodarowania 

przestrzennego, a takŜe dokonywanie zmiany planów umoŜliwiające rozwój firm 

(obszar LSSE, Elpena), dostosowywanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

opracowywanie prezentacji gospodarczych miasta, promowanie potencjału 

biznesowego miasta, wspólne z LSSE starania o powiększenia podstrefy Legnica 

o 20 ha (tzw. Legnica II). 

Znaczące ułatwienia dla biznesu i potencjalnych nowych inwestorów stanowi 

zawartość i funkcjonalność strony internetowej Urzędu Miasta a takŜe profesjonalna 

obsługa powołanego zespołu ds obsługi inwestora. Wysoką jakość w tym zakresie 

potwierdzają kolejne badania naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

przyznające Legnicy tytuł „Gminy na 5” oraz w 2015 roku „Złota Gmina na 5”.  

Powszechny dostęp do internetu umoŜliwia inwestorom zapoznanie się 

z miastem i terenami inwestycyjnymi bez konieczności przyjazdu do interesującego ich 

miejsca. W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do informacji na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Legnicy utworzono System Informacji Przestrzennej (SIP) 

oraz aplikację eUrząd. SIP umoŜliwia wgląd w ewidencyjną mapę numeryczną, studium 



 18 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Legnicy, obowiązujące miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, oraz inne mapy tematyczne jak mapy działek 

wg grup rejestrowych, mapę wysokości budynków itp. Natomiast aplikacja eUrząd 

wspomaga kontakt interesantów z pracownikami Urzędu, przedsiębiorcy mogą tutaj 

zarezerwować termin wizyty w referacie działalności gospodarczej, zapoznać się 

z obowiązującymi procedurami poprzez udostępnione Informacyjne Karty Usług lub 

złoŜyć pismo w formie elektronicznej, przy czym dokumenty przesyłane za 

pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem 

zaufanym. 

Prowadzone w Legnicy działania świadczą o skuteczności polityki gospodarczej 

samorządu oraz wzrastającej pozycji Legnicy na rynku produkcji i usług. 

 

Dyrektor Wydziału PREZYDENT 

Rozwoju Miasta MIASTA LEGNICY 

  

Zofia Chamielec Tadeusz Krzakowski 

 


