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•

Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku producentów Kruszyw.

- W związku z wypracowaną podczas wcześniejszych spotkań zasadą organizacji cyklicznych
spotkań Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, informujemy, że kolejne
posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020r. w Kielcach.
Podczas posiedzenia planowane jest omówienie bieżących spraw Związku, w tym: obecnej
sytuacji finansowej oraz innych spraw uznanych za ważne i zgłoszonych przez członków
Zarządu.
W wypadku podjęcia ważnych dla członków ustaleń, zostanie opracowana i rozesłana
stosowna informacja.
•

Raport „Siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce”

- Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez ekspertów Pracodawców RP,
raportem „Siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce”.
Przygotowując opracowanie eksperci przeanalizowali 118 ustaw o największym znaczeniu
dla przedsiębiorców, uchwalonych w okresie kwiecień 2018 r. – październik 2019 r.
Raport prezentuje, które z nich w największym stopniu niezgodne były ze standardami dobrej
legislacji, powodując tym samym problemy i koszty przedsiębiorców.
- Raport dostępny jest na stronie:

https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2019/12/7-grzechow-prawa-raport-04-2018-10-2019pracodawcyrp.pdf

•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

- „Przegląd Górniczy”, nr 12/2019:
http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1165-pdf.html
- Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 6(87):
http://www.nbi.com.pl/nbi-6-87-listopad-grudzien-201/
•

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- GDDKiA chce nagradzać za rzetelną budowę dróg:

https://www.wnp.pl/budownictwo/gddkia-chce-nagradzac-za-rzetelna-budowe-drog,364982.html

- Mamy ponad 1000 km szybkich dróg w budowie. Ilu doczekamy się w 2020 roku?:

https://www.wnp.pl/budownictwo/mamy-ponad-1000-km-szybkich-drog-w-budowie-ilu-doczekamy-sie-w2020-roku,365585.html

- Pociągi z kruszywem pojadą po odnowionej 745-metrowej estakadzie:

https://www.wnp.pl/budownictwo/pkp-plk-odnowily-estakade-kolejowa-w-strzegomiu,365586.html

•

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- „Konieczność unieważnienia przetargu, gdy wykazany jest potencjalny wpływ wady
postępowania”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/koniecznosc-uniewaznienia-przetargu-wykazanypotencjalny-wplyw-wady-postepowania/

Kalendarium
20 stycznia 2020 r. godz. 11-13 -Doświadczenia półtorarocznego stosowania RODO i
dalsze wyzwania. Warszawa.
- PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zapraszają na spotkanie na
temat: Doświadczenia półtorarocznego stosowania RODO i dalsze wyzwania.
•

Podczas spotkania przeanalizowane i zinterpretowane zostaną najczęściej pojawiające się,
problemy, z którymi stykają się firmy i instytucje w kontekście stosowania RODO.
Spotkanie prowadzone będzie w formule interaktywnej – podczas prezentacji
najważniejszych kwestii dotyczących RODO, uczestnicy będą mogli na bieżąco zadawać
ekspertom pytania i od razu wyjaśniać wątpliwości.
Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z przedstawicielem
organizatora: Pani Karolina Pachnik e-mail: k.pachnik@pracodawcyrp.pl tel. +48 22 518 87 29
Miejsce: Pracodawcy RP, ul. Berneńska 8,Warszawa
Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona.

•

23 stycznia 2020 r. - Warsztaty z elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO,
Poznań,

- Ewidencja odpadów oraz ich sprawozdawczość od 1 stycznia 2020 r. odbywa się
elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.
Jak poprawnie z niej korzystać?
Tych informacji można dowiedzieć się na warsztatach.
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system
informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. DzU z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie
przesuwana. Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia
2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostały
kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości.
Adresaci warsztatów
Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów
zgodnie z katalogiem odpadów.
Więcej informacji na stronie: https://www.bdo.abrys.pl/

•

20 lutego 2020 r. Szkolenie - Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w
laboratoriach wewnętrznych. Warszawa.

Szkolenie składa się z trzech modułów, w których poruszone zostaną zagadnienia związane z:
- podejściem procesowym w systemach zarządzania jakością, procesach w działalności
laboratoryjnej,
- przeglądem najważniejszych zmian w PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
- wymaganiami ogólnymi oraz wymaganiami dotyczącymi struktur i zasobów
- wymaganiami dotyczącymi procesu i systemu zarządzania (m.in.: przegląd zapytań, ofert i
umów, wybór, weryfikacja i walidacja metod, nadzorowanie pracy niezgodnej z
wymaganiami)
Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/szkolenie/wymagania-normy-pnen-isoiec-17025201802-w-laboratoriachwewnetrznych--793.html?utm_source=Freshhmail&utm_medium=opis&utm_campaign=normy&utm_content=AD

•

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

