Raport tygodniowy PZPK

Newsletter PZPK 39/2019

Rok założenia - 1993

Życzymy wszystkim Członkom
Polskiego Związku Producentów Kruszyw

Szczęśliwego Nowego Roku
2020
•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

- Przegląd Geologiczny (2019-12) tom 67:
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/11976-przeglad-geologiczny-2019-12-tom-67.html

•

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- Rok 2019 w gospodarce, lista najważniejszych wydarzeń
https://www.wnp.pl/wiadomosci/363166.html
- Za kilka dni poznamy kolejne założenia europejskiego Zielonego Ładu

https://www.wnp.pl/gornictwo/za-kilka-dni-poznamy-kolejne-zalozenia-europejskiego-zielonegoladu,364197.html

„Przegląd Geologiczny”:
- Pogląd na zakres działań i organizację państwowej służby geologicznej w polityce
surowcowej państwa

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2019/grudzien2019/7473-poglad-na-zakres-dzialan-i-organizacje-panstwowej-sluzby-geologicznej/file.html

•

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
„Odpowiedzialność za opóźnienie w bieżących przetargach”.

- http://www.kzp.net.pl/opracowania/odpowiedzialnosc-za-opoznienie-w-biezacych-przetargach/

- „Punkty za doświadczenie personelu a uzupełnienie dokumentu”.

http://www.kzp.net.pl/opracowania/punkty-za-doswiadczenie-personelu-a-uzupelnienie-dokumentu/

- „Podział zamówienia na kolejne części jest możliwy”.

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/podzial-zamowienia-kolejne-czesci-mozliwy/

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12328551/12652701/12652702/dokument432557.pdf
- projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12328655/12653454/12653455/dokument433033.pdf
- projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych
wyborów konsumentów
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328505/katalog/12652388#12652388 ).

Kalendarium
•

16 stycznia 2020- X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG, Warszawa

- W dniu 16 stycznia 2020 roku w Warszawie, odbędzie się Jubileuszowa X edycja Kongresu
Podatków i Rachunkowości KPMG. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce,
kierowane do prezesów, członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej
odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach.
Tematyka Kongresu obejmie między innymi zagadnienia:
W trakcie tegorocznej, dziesiątej odsłony Kongresu KPMG, uczestnicy będą mieć możliwość
wysłuchania poniższych prelekcji:
— Podatki przyszłości;
— Najnowsze trendy w kontrolach podatkowych;
— Zmiany w CIT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podatkiem u
źródła (WHT) i statusem rzeczywistego właściciela (BO);
— Zmiany w VAT;
— Przyszłość w cenach transferowych zaczyna się już dzisiaj
— Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
— Zmiany dla osób fizycznych i płatników w zakresie podatku dochodowego i innych
obciążeń publicznoprawnych;
Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://home.kpmg/pl/pl/home/events/2020/01/x-kongres-podatkow-i-rachunkowosci-kpmg.html

•

28 lutego - 1 marca 2020 r. V edycja Mistrzostw Świata Braci Górniczej w
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

- 28 lutego - 01 marca 2020 r. w miejscowości Kluszkowce, organizowana jest piąta edycja
Mistrzostw Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.
Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem lub uzyskaniem szczegółowej informacji
zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową organizatora, zawierającą m.in. ramowy
program wydarzenia i regulamin: www.GórnikNaNartach.pl

