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•

Ustalenia z Posiedzenia Zarządu PZPK w dniu 20 stycznia 2020 r.

- Jak już informowaliśmy, w dniu 20 stycznia 2020 r. w Kielcach, odbyło się posiedzenie
Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, z udziałem Pana Andrzeja Skonecznego.
Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu – Pan Artur Widłak.
Podczas posiedzenia omówiono bieżących spraw Związku oraz kierunki działań w
najbliższym czasie, w tym:
- obecną sytuację finansową Związku,
- kwestię zobowiązań Związku wobec Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Kruszyw
(UEPG)
- ustalenie stanowiska i roli Pana Andrzeja Skonecznego w PZPK, propozycja objęcia funkcji
Prezesa Zarządu,
- propozycję przyjęcia nowych Członków PZPK: TESM, KOSD S.A., Kopalnie Gnejsu
Pomianów Doboszowice,
- kwestię zmiany regulaminu dot. składki członkowskiej propozycja do ustalenia podczas
Ogólnego Zgromadzenia,
- rozwiązania zmierzające do zwiększenia aktywności Członków Związku i komisji
podległych,
- zwiększenie aktywności w zakresie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi,
- propozycję spotkania na Konferencji w Kudowie Zdroju, w dniach 22-24.04.2020r.
spotkanie otwarte dla nowych członków oraz Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie 1 dzień
konferencji 22.04.2020r.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu Związku na dzień 12 lutego 2020 r. w
Krakowie.
•

Projekt: „"Zrównoważony rozwój w przemyśle wydobywczym UE"
- do PZPK, zwrócił się przedstawiciel Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, z
informacją dotyczącą propozycji nawiązania współpracy z w ramach rozpoczynającego się
projektu: „"Zrównoważony rozwój w przemyśle wydobywczym UE" w ramach programu
Horyzont 2020 (SC5-26-2020: Sustainable management in extractive industries).
Więcej informacji na temat programu Horyzont 2020 można uzyskać poniżej:
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020-EC/pl

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_PL_KI0213413PLN.pdf

- Jako jedne z ważniejszych tematów rozpatrywanych w ramach projektu znajdą się m.in.:
dostęp do złóż, procedury koncesyjne, planowanie przestrzenne, gospodarka obiegu
zamkniętego, zdrowie i bezpieczeństwo oraz likwidacja i rekultywacja kopalń.
W związku z powyższym, Akademia Górniczo – Hutnicza, zwróciła się do Polskiego
Związku Producentów Kruszyw z zapytaniem, czy jako organizacja jesteśmy zainteresowani
współpracą jako formalny partner.
Decyzją Zarządu, Polski Związek Producentów Kruszyw, weźmie udział w projekcie.
O wszelkich działaniach w tej sprawie będziemy Państwa informować.
• „Czarna Księga. Bariery na rynku wewnętrznym”.
- informujemy, że Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Inicjatywą Mobilności Pracy, na
podstawie zgłoszeń przedsiębiorców, przygotowało raport „Czarna Księga. Bariery na
rynku wewnętrznym”. Można go znaleźć pod tym adresem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/bariery.

Prace nad raportem nie zostały jeszcze zamknięte, ciągłemu monitoringowi podlega sytuacja
na poszczególnych rynkach.
Zgłoszenia od przedsiębiorców działających na rynku UE, przekazywane do ministerstwa
mają kluczowe znaczenie. Brak informacji oraz argumentów, skutkuje brakiem możliwości
przekonywania partnerów w Komisji Europejskiej, europosłów i zagranicznych
odpowiedników polskich ministrów w poszczególnych państwach członkowskich o ich
szkodliwości. Brak szczegółowych przykładów interpretowany jest jako brak rzeczywistych
problemów.
Raport ma charakter otwarty - państwa zgłoszenia oraz ewentualne inne uwagi można
przesyłać do 17 lutego 2020 r. na adres: SekretariatDSE@mr.gov.pl
Ministerstwo gwarantuje pełną anonimowość danych firmy.
• Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Gazeta Prawna:
- Wzrosły koszty procesu w sprawach pracowniczych:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1451328,prawo-pracy-koszty-sadowe-oplaty-za-pozew-2020.html

- O czym pamiętać zawierając umowę o prowadzenie PPK:
https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1449897,o-czym-pamietac-zawierajac-umowe-oprowadzenie-ppk.html

- Jest sposób na dłużników. Co zmieni ustawa antyzatorowa?:
https://www.gazetaprawna.pl/cyfryzacjapodatkow/artykuly/1436757,jest-sposob-nadluznikow-co-zmieni-ustawa-antyzatorowa.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- Dobry pracownik to inwestycja. Ten, kto sobie zdaje z tego sprawę, zyskuje dwa razy:
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/dobry-pracownik-to-inwestycja-ten-kto-sobie-zdaje-z-tego-sprawe-zyskujedwa-razy,70674.html

- Truciciel, ale nie z własnej woli? Budownictwo musi przejść ogromną metamorfozę:
https://www.wnp.pl/budownictwo/truciciel-ale-nie-z-wlasnej-woli-budownictwo-musiprzejsc-ogromna-metamorfoze,363660.html
„Rzeczpospolita”:
- Firmy i konsumenci widzą przyszłość w ciemnych barwach:
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/301309938-Firmy-i-konsumenci-widza-przyszlosc-wciemnych-barwach.html
„Gazeta Wyborcza”
- Wzrost PKB w IV kwartale będzie szokiem. Walka z sądami też już uderza w gospodarkę?:
https://wyborcza.pl/7,155287,25645214,walka-z-sadami-uderza-w-gospodarke-wzrost-pkb-wiv-kwartale.html#S.Gospodarka-K.C-B.2-L.1.duzy
• Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- „Krytyczny błąd ustawodawcy? Brak odpowiedniej implementacji terminu wykluczenia”.
http://www.kzp.net.pl/opracowania/krytyczny-blad-ustawodawcy-brak-odpowiedniej-implementacji-terminuwykluczenia/

- „Format pliku wybiera zamawiający, nie wykonawca”.

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/format-pliku-wybiera-zamawiajacy-wykonawca/

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.gov.pl/docs//2/12329604/12659460/12659461/dokument436250.pdf
- projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy
budżetowej
https://legislacja.gov.pl/docs//502/12329453/12658404/12658405/dokument435729.pdf

Kalendarium:
•

3 lutego 2020 - I Polsko - Francuskim Forum Przemysłu Przyszłości, Warszawa.

Forum odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 w godz. 16.30 – 19.30 z udziałem gości specjalnych - Pani
Elisabeth Borne, Minister ds. Transformacji Ekologicznej i Solidarnej RF oraz Pana Michała Kurtyki,
Ministra Klimatu RP.
Miejsce: Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa
Patronat nad Forum objęli:
Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju RP i Bruno Le Maire, Minister Gospodarki i Finansów RF.
Informacje szczegółowe oraz agenda Forum będą przekazane w najbliższym czasie.
Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem, proszę o rejestrację poprzez:
https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/i-polsko-francuskie-forum-przemyslu-przyszlosci

•

3 lutego 2020 r. - Faktura 2020 – prawa i obowiązki – JPK VAT/JPK_VDEK
– nowe przepisy.

KIELCE , GODZ.10.00-15.00 HOTEL KONGRESOWY, al. Solidarności 34
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu
o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i
wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Istnieje możliwość korzystania z
indywidualnych konsultacji.
Adresaci szkolenia: główni księgowi, pracownicy działów księgowości, prezesi i właściciele firm.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: http://www.crzseneka.com.pl/szkolenie/365
• 25 lutego 2020 Zmieniamy Polski Przemysł EEC Trends. Nowe otwarcie, Warszawa
Jak czytamy na stronie organizatora:
- Po 20 latach animowania cyklu "Zmieniamy Polski Przemysł", kontynuując samą ideę wspierania
pozytywnych przeobrażeń w polskiej gospodarce, zmieniamy formułę i szyld cyklu. Tradycyjny,
dobrze rozpoznawalny brand PTWP (Forum Zmieniamy Polski Przemysł) łączymy z największą
aktualnie marką Grupy (Europejski Kongres Gospodarczy). 25 lutego 2020 zapraszamy na pierwszą
edycję EEC Trends.
Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.trends.eecpoland.eu.

