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•

Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku producentów Kruszyw.

- Jak już informowaliśmy, w dniu 20 stycznia 2020r. w Kielcach, odbędzie się posiedzenie
Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.
Podczas posiedzenia planowane jest omówienie bieżących spraw Związku: obecnej sytuacji
finansowej w tym zobowiązań Związku wobec Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Kruszyw (UEPG) oraz innych spraw uznanych za ważne i zgłoszonych przez członków
Zarządu.
W wypadku podjęcia ważnych dla członków ustaleń, zostanie opracowana i rozesłana
stosowna informacja.
•

Ankieta - Preferencje i postawy w zatrudnianiu pracowników.

- w imieniu partnera kampanii edukacyjnej „Nie sam na SM”, Pracodawców RP, zachęcamy
do udziału w krótkiej, 3-minutowej ankiecie dotyczącej preferencji i postaw związanych z
zatrudnianiem pracowników. Celem kampanii jest edukacja społeczna w zakresie
stwardnienia rozsianego, w tym m.in. zatrudniania osób z SM.
Udział w ankiecie jest anonimowy, a wnioski posłużą jako punkt wyjścia do dyskusji na
temat sytuacji osób z chorobami przewlekłymi na rynku pracy.
Każda przesłana opinia jest cenna, ponieważ może posłużyć do stworzenia odpowiedzialnego
rynku pracy.
Ankieta dostępna jest na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckYyHLyFVrXo7uMHsf6TU4kdUHTjZDc1Q7_2ssmN0t1r4OXQ
/viewform?vc=0&c=0&w=1

•

Konkurs Go to Brand dla MŚP.

- informujemy, że rozpoczął się kolejny nabór do programu Go to Brand, organizowanego
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Konkurs odbywa się po raz 6, a skierowany jest bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora
MŚP będą mogli złożyć wniosek i dostać dofinansowanie na promowanie marek
produktowych, które mają szansę zyskać rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, a także
na promowanie Marki Polskiej Gospodarki.
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w dniach 11 lutego - 11 marca
2020 r.
Jednym z warunków udziału jest konieczność prowadzenia przez firmę działalności w
branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym.
Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, są dostępne na stronie PARP
• Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Puls HR”:
- Bezrobocie rośnie. Resort pracy uspokaja, eksperci mówią, że to dopiero początek
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/bezrobocie-rosnie-resort-pracy-uspokaja-eksperci-mowia-zeto-dopiero-poczatek,70164.html

„Gazeta Prawna:
- Brak kolejek do lekarzy? Oto obietnice Ministerstwa Zdrowia na najbliższe lata
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1447664,opieka-medyczna-kolejki-dolekarzy-w-polsce.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- Polskie budowy sporami stoją
https://www.wnp.pl/budownictwo/polskie-budowy-sporami-stoja,366711.html
- Wiceminister Gawęda: 7,5 mld euro na Zielony Ład to niepoważna kwota
https://www.wnp.pl/finanse/wiceminister-gaweda-7-5-mld-euro-na-zielony-lad-toniepowazna-kwota,366749.html
„Rzeczpospolita”:
Mikroskładki: ZUS sprawdzi korzystających z nowej ulgi w składkach
https://www.rp.pl/ZUS/301159874-Mikroskladki-ZUS-sprawdzi-korzystajacych-z-nowejulgi-w-skladkach.html
•

Nowe normy na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

- zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wykazem prac normalizacyjnych trwających w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym:
https://pzn.pkn.pl/tc/#/work-program

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do
obrotu w innym państwie członkowskim:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12329107/12656104/12656105/dokument434599.pdf
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych
innych ustaw:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-68-2020/$file/9-020-68-2020.pdf

Kalendarium
•

6-7 lutego 2020 r. - VII konferencja Zarządzanie Zespołami IT, Warszawa.
W dniach 6-7 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się VII konferencja
Zarządzanie Zespołami IT. Wydarzenie to skupia się na tematyce pozyskania, motywowania i
utrzymania specjalistów IT.
Tematyka konferencji obejmie między innymi:
● Kompetencje przyszłości w branży IT.
● Współpraca: zarząd, IT i HR. Podział kompetencji w strukturze organizacji.
● Jak zarządzać w Agile – samoorganizujące się i autonomiczne zespoły a rola menedżera.
● Oczami kobiet w IT: Zarządzanie na miarę XXI wieku.
● Specjalista czy menedżer. Jak ułożyć ścieżkę kariery – technologie i umiejętności miękkie.
● Zarządzanie zmianą – jak zaangażować pracowników i wzbudzić innowacyjność w zespole.
● Jak przyciągnąć do organizacji najlepszych i wyróżnić się spośród konkurencji.
Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: www.zespolyit.computerworld.pl

•

25 i 26 marca 2020 r. - III Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, Warszawa.
- W dniach 25 i 26 marca odbędzie się Kongres Bezpieczeństwa Biznesu. Jest to wydarzenie
które wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa
gospodarczego kraju.

Dynamiczny rozwój przemysłu 4.0, nowych technologii, sztucznej inteligencji, sieci 5G i
Internetu Rzeczy, wszystko to powoduje, że powstają nowe zagrożenia i wyzwania dla
gospodarki, rynków krajowych i zagranicznych, nowych relacji konkurencyjności, a nawet
zwalczania się i ostrych rywalizacji kapitału zagranicznego i krajowego.
Organizatorami Kongresu są Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej
oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, które wspomagają polskich
przedsiębiorców.
Jako cel postawiono sobie wymianę doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa
fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego.
Strona Kongresu: https://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl/

