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•

Raport Pracodawców RP „Zdrowa legislacja".

- na stronach Pracodawców RP ukazał się Raport „Zdrowa legislacja”. Opracowanie to
przynosi szereg ciekawych informacji z zakresu prac nad kluczowymi projektami
legislacyjnymi z obszaru zdrowia. Zawiera rekomendacje na rzecz poprawy jakości legislacji,
z naciskiem na wzmocnienie roli konsultacji społecznych.
Raport „Zdrowa Legislacja” przygotowany przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce we
współpracy z Pracodawcami RP, dostępny jest na stronie:
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/01/raport-zdrowa-legislacja.pdf
•

XII edycja Nagrody „ŚWIĘTOKRZYSKA VICTORIA”.

- informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do XII edycji „ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
VICTORII”.
Zgłoszenia do Nagrody Marszałka “Świętokrzyska Victoria” – w kategoriach
„Osobowość”, „Przedsiębiorczość” oraz „Samorządność” można nadsyłać do 31 stycznia 2020 roku.
Nagroda ma na celu promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów,
przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Wyróżnienie
ma również bezpośredni wpływ na ich integrację. Statuetki „Świętokrzyskiej Victorii”
otrzymują podmioty, które prowadząc swoją działalność podnoszą jednocześnie znaczenie
Województwa Świętokrzyskiego.
Dodatkowym celem “Świętokrzyskiej Victorii” jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw
osób fizycznych i prawnych działających na terenie regionu świętokrzyskiego oraz promocja
dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.
Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
- „Samorządność” (dla gmin i powiatów),
- „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów,
itp.)
- „Przedsiębiorczość”.
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że nadsyłanie wniosków potrwa do dnia 31
stycznia. Następnie Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, by ostatecznie
wyłonić laureatów XII edycji. Uroczysta gala i ogłoszenie wyników odbędzie się 25 lutego
2020 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.
W linku poniżej znajdują się regulamin przyznawania Nagrody oraz formularze zgłoszeniowe
– do pobrania w zakładce Świętokrzyska Victoria – XII edycja
•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

- Bezpieczeństwo

Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie WUG online:
Nr 1/2020: http://www.wug.gov.pl/wydawnictwa/miesiecznik_wug

• Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Gazeta Prawna:
- BDO a karanie przedsiębiorców. Ministerstwo sugeruje pouczenia;
https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1449866,kary-za-bdo-grzywna-pouczenie.html

- Pracodawcy już muszą korygować PIT-11. Wskazówki KIS były sprzeczne z wykładnią
Ministerstwa Finansów
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1449346,pracodawcy-pit-11-za-2019-r-korekta-wytyczne-kis-mf.html

- Skarbówka chce pomóc przedsiębiorcom. Powstaje projekt e-Urząd Skarbowy
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1448203,e-urzad-skarbowy-rozliczenia-pit-biala-lista.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- Polski gigant wśród 50 największych firm górniczych na świecie
https://www.wnp.pl/gornictwo/polski-gigant-wsrod-50-najwiekszych-firm-gorniczych-na-swiecie,367609.html

- Poznaliśmy wartość wszystkich akcji i udziałów Skarbu Państwa
https://www.wnp.pl/finanse/poznalismy-wartosc-wszystkich-akcji-i-udzialow-skarbu-panstwa,367851.html

„Rzeczpospolita”:
- Jerzy Cieślik: Niebezpieczny mały ZUS+
https://www.rp.pl/Opinie/301219881-Jerzy-Cieslik-Niebezpieczny-maly-ZUS.html
„Gazeta Wyborcza”
- Fatalna końcówka roku w gospodarce. Przemysł złapał zadyszkę, budownictwo ma kłopoty
mimo lekkiej zimy.
https://wyborcza.pl/7,155287,25622088,zadyszka-przemyslu-winny-m-in-brak-zimy.html#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/53
- projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru
deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego
rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w
imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracji wraz załącznikiem, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR).

https://legislacja.gov.pl/projekt/12329153/katalog/12656508#12656508
- projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12329302/12657360/12657361/dokument435198.pdf

- projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//571/12329254/12657190/12657191/dokument435072.pdf

Kalendarium:
•

4-6 lutego 2020 r. "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów"
Bielsko-Biała.

Ważnym elementem konferencji będzie dyskusja pomiędzy recyklerami a zbierającymi
odpady o rynku surowców odzyskanych. Spotkanie zapowiadane jest jako ciekawe forum
wymiany doświadczeń praktyków wdrażających efektywne i innowacyjne systemy
selektywnej zbiórki, sprawdzone modele współpracy z mieszkańcami i gminami.
Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń praktyków gospodarki odpadami.
Zaproszono szereg prelegentów i praktyków - przedstawicieli administracji samorządowej
głównie gminnej, przedsiębiorców odbierających i zagospodarowujących odpady w tym
recyklerów, ekspertów w tym przedstawicieli świata nauki.
Strona internetowa konferencji:
https://www.youtube.com/watch?v=3_asOTAD9zI&feature=youtu.be&utm_source=BAZA-NEWSLETTERWSZYSTKIE-ZGODY&utm_campaign=2961518cdeEMAIL_CAMPAIGN_2019_11_12_08_06_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dbcd440ef52961518cde-63937837

•

5-6 lutego 2020 r. – „Seminarium warsztatowe – Drogi Publiczne”
Kompleksowa realizacja dróg gminnych i powiatowych oraz ciągów pieszorowerowych
Jak czytamy na stronach organizatora:
- W ramach szkoleń zostaną porównane efektywności wybranych technologii i ich
kosztorysy, a także będą przedstawione innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych. Celem
seminarium jest podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy technicznej osób zajmujących się
inwestycjami gmin, powiatów oraz województw, a także wzrost kompetencji uczestników w
zakresie zarządzania projektami.
Strona internetowa Seminarium:
https://seminaria.drogi-publiczne.pl/polska-polnocnowschodnia/?utm_source=elamed&utm_medium=email&utm_campaign=magazyn_autostrady
&utm_content=Kompleksowo+dla+Samorz%C4%85d%C3%B3w#program
•

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

- Przypominamy, że w dniach 28 lutego - 1 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

