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Rok założenia - 1993

Projekt: „"Zrównoważony rozwój w przemyśle wydobywczym UE"

•

- W ślad za informacją dotyczącą nawiązania przez Polski Związek Producentów Kruszyw,
współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, odnośnie rozpoczynającego się
projektu: „"Zrównoważony rozwój w przemyśle wydobywczym UE" w ramach programu
Horyzont 2020 (SC5-26-2020: Sustainable management in extractive industries), informuję o
kilku ustaleniach:
- Na stronach Komisji Europejskiej został założony profil wraz z wygenerowaniem
indywidualnego kodu dla Związku - The Participant Identification Code (PIC). Jest to
niezbędne do umożliwienia jakichkolwiek działań w ramach pozyskiwania projektów
unijnych.
- Jako Związek, jesteśmy w stałym kontakcie z Panią Profesor Anną Ostręgą z Akademii
Górniczo -Hutniczej, która koordynuje projekt z ramienia uczelni. Sytuacja na dziś
wygląda w ten sposób, że złożony przez AGH wspólnie z PZPK wniosek ma 25 %
szansę na pozyskanie dofinansowania. Zaproponowany budżet jaki możemy uzyskać
to 25 tys. euro.
- Wniosek został przygotowany i oficjalnie został złożony przez AGH we czwartek 13
lutego 2020 r.
- O dalszych działaniach Związku w ramach projektu, będziemy informowali.
Bez konsultacji społecznych prawo nie będzie dobre – rozmowa z Ekspertem
Pracodawców RP.
Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią eksperta Pracodawców RP, Piotra Wołejko w
sprawie znaczenia konsultacji społecznych w procesie działań legislacyjnych.
Jak podkreśla Piotr Wołejko:
– Konsultacje społeczne odgrywają absolutnie kluczową rolę w procesie stanowienia prawa,
gdyż pozwalają na dialog z ustawodawcą. Niestety, lekceważenie konsultacji jest jednym z
najczęstszych grzechów polskiego prawodawstwa, jakie Pracodawcy RP wyróżnili w raporcie
„Siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce”.
•

Więcej na temat Raportu tutaj: https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2019/12/7-grzechow-prawaraport-04-2018-10-2019-pracodawcyrp.pdf

Zapis rozmowy dostępny na stronie internetowej:

https://www.youtube.com/watch?v=v7TLn5ZvOPo&feature=youtu.be

•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

- Przegląd Geologiczny Nr 1/2020:

- Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne:
Nr 1/ styczeń-luty/2020:

https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przegladgeologiczny/12027-przeglad-geologiczny-2020-01-tom-68.html

http://www.nbi.com.pl/nbi-1-88-styczen-luty-202/

• Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Gazeta Prawna:
- Wiceminister pracy zapowiada: Czas pracy i urlopy do zmiany
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1453714,zmiany-w-kodeksie-pracy-2020-czas-pracy-urlopy.html

- Oświadczenia i deklaracje pracodawcy i pracownika w PPK
https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1453458,jakie-oswiadczenia-i-deklaracje-moze-skladac-pracownik-w-ppk-wzory.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- Ruszają konsultacje programu 100 obwodnic
https://www.wnp.pl/budownictwo/ruszaja-konsultacje-programu-100-obwodnic,372346.html

- Spadła liczba nowych firm w Polsce
https://www.wnp.pl/finanse/spadla-liczba-nowych-firm-w-polsce,372335.html

„Rzeczpospolita”:
- PKO TFI liderem batalii o podział tortu PPK

https://www.rp.pl/Ubezpieczenia/302129887-PKO-TFI-liderem-batalii-o-podzial-tortu-PPK.html

„Gazeta Wyborcza”
Ten sam wniosek, sprzeczne odpowiedzi urzędników. Tak ZUS traktuje przedsiębiorców

https://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,25686251,ten-sam-wniosek-sprzeczne-odpowiedzi-urzednikow-tak-zus-traktuje.html?disableRedirects=true

•

Wykaz aktualnych prac 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
•

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- „Kara umowna, bo tak chcę”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/kara-umowna-chce/
- „Nadużycie prawa przy ustaleniu kar umownych w systemie Pzp”.

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/naduzycie-prawa-przy-ustaleniu-kar-umownych-systemie-pzp/

Konsultacje społeczne
• informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:
- projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej (link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12329302 ) - termin zgłaszania uwag 23 lutego br.,
- projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku wspólnego o wydanie
interpretacji indywidualnej (link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12329301 ) - termin
zgłaszania uwag - 23 lutego br.

W przypadku pytań w powyższym zakresie prosimy o kontakt bezpośredni z
przedstawicielem Pracodawców RP, Panem Łukaszem Czucharskim:e-mail:
l.czucharski@pracodawcyrp.pl tel.: 22 518 87 61
- projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z
rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług:
https://legislacja.gov.pl/docs//502/12330007/12661569/12661570/dokument437438.pdf
- projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR.
Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej
dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.
Urz. UE. L 173 z 9.7.2018, str. 16).
https://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12329604/12659466/12659467/dokument436633.pdf
Termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu do: 24 lutego br.

Kalendarium:
•

11-13 marca - Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków
dla ochrony danych – DPIA, Zakopane.

Ramowy program szkolenia obejmie między innymi:

- Wstęp do zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych.
- Główne tezy UODO w zakresie szacowania ryzyka.
- Zarządzanie ryzykiem oraz szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych
– podstawy prawne:
- Motywy do preambuły RODO w zakresie zarządzania ryzykiem;
- Postanowienia (artykuły) RODO w zakresie zarządzania ryzykiem.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:

https://www.ksoin.pl/szkolenia/dane-osobowe-rodo/ocena-skutkow-dla-ochrony-danych-dpia/
•

25-26 marca 2020 - III Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, AMW Rewita,
Rynia k. Warszawy

Jak możemy przeczytać na stronach Kongresu:
Dynamiczny rozwój przemysłu stwarza nowe i nieznane jeszcze zagrożenia i wyzwania dla
gospodarki, rynków krajowych i zagranicznych, nowych relacji konkurencyjności oraz
ostrych rywalizacji kapitału zagranicznego i krajowego.
Organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej
oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wspomagają polskich
przedsiębiorców.
Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa
fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagrożeniom takim jak: szpiegostwo gospodarcze,
cyberzagrożenia, bezpieczeństwo sieci komputerowych, włamania, napady, wymuszenia i
wycieki informacji.
Zaprezentowane i omówione zostaną korzyści wdrożenia przemyślanej polityki
bezpieczeństwa firm i rozwiązania pozwalające zwiększyć zyskowność przedsiębiorstw
dających gwarancję bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji oraz
wiarygodność i solidność partnerską.
Więcej na stronie internetowej Kongresu:
https://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl/

