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•

Nasz członek - Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., , w gronie laureatów XII
edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

- Miło nam poinformować, że Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., znalazła się wśród 17
laureatów XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Certyfikat wręczył w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda. Odebrał Prezes
Zarządu, Józef Dąbek. Warto zauważyć, że nie jest to pierwsze wyróżnienie w tym konkursie
dla Kopalni Wapienia „Morawica” S.A.
Konkurs organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem
Prezydenta RP. Jego główny cel to promocja pracodawców wyróżniających się w zakresie
przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki
zawodowe. To jedyny taki konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami
pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym „Solidarność”.
Zarząd PZPK w imieniu swoim oraz Członków Związku, składa szczególne gratulacje
Panu Prezesowi Józefowi Dąbkowi, wobec otrzymania kolejny raz tego wyjątkowego i
prestiżowego wyróżnienia.
Poniżej więcej informacji na temat tegorocznej gali konkursu:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1678,final-xii-edycji-konkursupracodawca-przyjazny-pracownikom.html
Projekt szkoleniowo - doradczy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej
Polski.
- Ministerstwa Rozwoju
poinformowało PZPK o możliwości wzięcia udziału w
rozpoczętym projekcie szkoleniowo - doradczym dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z całej Polski,
zainteresowanych udziałem w międzynarodowych
zamówieniach publicznych.
Projekt, potrwa do sierpnia bieżącego roku, obejmując szkolenia na terenie całego kraju,
indywidualne doradztwo prawne oraz analizę rynków i pomoc w wyszukiwaniu przetargów.
•

W razie zainteresowania ofertą oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji w tej
sprawie, odsyłamy Państwa na stronę internetową organizatora: http://zzp.wgpr.pl/
Wielkopolska Grupa Prawnicza
ul. Grudzieniec 64
60-601 Poznań
•

osoby do kontaktu:
Mateusz Wiśniowski
T: +48 506 965 310
M: m.wisniowski@wgpr.pl

Katarzyna Janoś
T: +48 517 594 833
M: k.janos@wgpr.pl

Ankieta Pracodawców RP w sprawie sytuacji w polskiej gospodarce w związku z
legislacją prawa gospodarczego.
- Informujemy, że Pracodawcy RP w najbliższej kadencji objęli przewodnictwo Rady Dialogu
Społecznego – instytucji o dużym znaczeniu w procesie legislacji prawa gospodarczego. W
związku z powyższym, chcąc jak najlepiej wykorzystać ten czas i jak najrzetelniej zająć się
problemami o największym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym tymi najistotniejszymi
dla pracodawców, Pracodawcy RP przygotowali specjalną ankietę.
Jej wyniki mają posłużyć jako materiał wyjściowy na najbliższe posiedzenia Rady. Ankieta
jest anonimowa. Optymalnie byłoby gdyby wypełniły ją osoby odpowiedzialne za
zarządzanie firmą, tak, by jak najpełniej odzwierciedlała ona sytuację polskich
przedsiębiorstw.
Termin wypełnienia ankiety upływa z dniem 2 marca 2020 r. (najbliższy poniedziałek).

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/11b13JVVu-yrW2ytGOqt2FcIAAMMazQ4zimKxEyPsRII/viewform?edit_requested=true

Równocześnie zachęcamy do wskazania innych tematów, które warto byłoby ująć podobnymi
ankietami w przyszłości, a których wyniki mogą stać się solidną podstawą do prac Rady
Dialogu Społecznego. Takie propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail:
departament.relacji@pracodawcyrp.pl
•

Informacja z udziału w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego w Brukseli – przyszłość pracy w ujęciu globalnym.

- informujemy, że w dniu 20 lutego br. w Komisji Europejskiej, odbyła się sesja plenarna
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Wzięli w niej również
udział przedstawiciele Pracodawców RP - Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski
oraz Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz.
Podczas sesji Komitetu przedyskutowano m.in. kwestie: planów pracy Komisji Europejskiej i
strategii zrównoważonego rozwoju na rok 2020. Jednym z punktów wartych zaznaczenia
była debata o przyszłości pracy z udziałem Dyrektora Generalnego Międzynarodowej
Organizacji Pracy (ILO) Guya Rydera.
– Deklaracja o przyszłości pracy, przyjęta na stulecie ILO (Międzynarodowa Organizacja
Pracy), wzywa członków organizacji, by postawili ludzi i ich pracę w centrum polityki
gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Przyszłość pracy powinny kształtować
rozwiązania zorientowane na człowieka, skoncentrowane na zabezpieczeniu
ekonomicznym, równych szansach i sprawiedliwości społecznej – zaznaczył Ryder, który w
2015 r. odebrał w imieniu ILO nagrodę Wektora 25-lecia Pracodawców RP.
– Kluczowym zadaniem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jest dbanie o to,
by dialog społeczny i porozumienia zbiorowe były niezbywalnymi narzędziami europejskiego
projektu – dodał.
Prezentując program prac Komisji Europejskiej, Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič
podkreślił, że priorytety programu pokrywają się z priorytetami przyjętymi przez Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny, do których należą m. in. transformacja cyfrowa i
klimatyczna, wyzwania demograficzne i starania o to, by biznes i przemysł były
innowacyjne i konkurencyjne w zmieniających się globalnych warunkach.
– Plan pracy Komisji na 2020 r. nie tylko stanowi podstawę naszych działań w pierwszym
roku kadencji, lecz także wyznaczy kierunki i tempo prac na kolejne pięć lat – zaznaczył. – To
ambitny program, zawierający 43 cele, w tym 28 inicjatyw legislacyjnych, które przedstawimy
na początku kadencji – tak, by zostawić odpowiednio dużo czasu na ich implementację –
dodał.
W opinii na temat strategii zrównoważonego rozwoju na 2020 r., przygotowanej przez
Komisję Europejską, Komitet pozytywnie ocenił podejście oparte na czterech
podstawowych filarach: ochronie środowiska, wydajności, stabilności i sprawiedliwości.
Kolejna sesja plenarna Komitetu odbędzie się w dniach 18-19 marca.
•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

„Przegląd Górniczy” nr 1/2020:

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska
w Górnictwie WUG online nr 2/2020:

http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1166-pdf.html

-

http://www.wug.gov.pl/wydawnictwa/archiwum/339

•

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Gazeta Prawna:
- Nowoczesny sprzęt zwiększy bezpieczeństwo podróży i przewozu ładunków koleją
https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1454491,nowoczesny-sprzet-zwiekszy-bezpieczenstwopodrozy-i-przewozu-ladunkow-koleja.html

- 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

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- Minister finansów o nowych rozwiązaniach: "To dobre dla przedsiębiorców i dobre dla fiskusa"
https://www.wnp.pl/finanse/minister-finansow-o-nowych-rozwiazaniach-to-dobre-dla-przedsiebiorcow-i-dobredla-fiskusa,374249.html

- Naukowcy: wody kopalniane nie zanieczyszczają Odry
https://www.wnp.pl/gornictwo/naukowcy-wody-kopalniane-nie-zanieczyszczajaodry,374602.html
„Rzeczpospolita”:
- Nadchodzi unijna pensja minimalna
https://www.rp.pl/Place/302249990-Nadchodzi-unijna-pensja-minimalna.html
- Obowiązki z RODO ominą mikrofirmy? Propozycja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
https://www.rp.pl/Firma/302269954-Obowiazki-z-RODO-omina-mikrofirmy-Propozycja-RzecznikaMalych-i-Srednich-Przedsiebiorcow.html

„Gazeta Wyborcza”
- Kuriozalne stanowisko ZUS. Jak idziesz na zwolnienie, zablokuj konta firmowe
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25724699,kuriozalne-stanowisko-zus-jak-idziesz-na-zwolnieniezablokuj.html?disableRedirects=true#S.Gospodarka-K.C-B.2-L.1.duzy

„Puls Biznesu”
- Wszystko o PPK – jakie są prawa i obowiązki pracodawcy
https://www.pb.pl/wszystko-o-ppk-jakie-sa-prawa-i-obowiazki-pracodawcy-983144
• Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- Odpowiedzialność za opóźnienie w bieżących przetargach:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/odpowiedzialnosc-za-opoznienie-w-biezacych-przetargach/

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
- https://legislacja.gov.pl/docs//516/12330600/12665158/12665159/dokument439169.pdf

Kalendarium:
•

8-12 marca 2020 r. - XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii,
Krynica-Zdrój

- w dniach 8-12 marca 2020 r. odbędzie się kolejna edycja
Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii,

Temat przewodni tegorocznej edycji to:
- Wyzwania geotechniki i geomechaniki XXI wieku,
- W tym: Sesja Jubileuszowa 100-lecia Katedry Geomechaniki, Budownictwa i - Geotechniki
(Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów).
Tematyka Konferencji
- Budownictwo podziemne i tunelowanie
- Aktualne problemy geomechaniki
- Geotechnika w górnictwie i budownictwie
- Monitoring obiektów podziemnych
- Wyzwania tunelowania w Polsce
- Nowoczesne materiały i technologie w geotechnice
- Modelowanie zjawisk w skałach i gruntach
Więcej informacji na stronie organizatora: http://home.agh.edu.pl/~zsmgg/

•

11 marca 2020, Warszawa Jak skutecznie minimalizować straty na kontraktach
infrastrukturalnych? Problematyka zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść
wykonawcy.

- Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach dotyczących właściwej realizacji
kontraktów infrastrukturalnych. Tym razem przybliżmy problematykę zasady rozstrzygania
wątpliwości na korzyść wykonawcy oraz działań minimalizujących szkody na
kontraktach infrastrukturalnych. Dzięki uczestnictwu w warsztatach dowiedzą się
Państwo:
• jak wyglądają obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w procesie udzielenia
zamówienia na roboty budowlane?
• w jaki sposób realizować kontrakt budowlany w świetle aktualnych przepisów?
• jak właściwie rozliczać kontrakt budowlany?
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm z branży wykonawczej realizujących
kontrakty infrastrukturalne zarówno kolejowe jak i drogowe.
Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach projektu TOR Akademia, wspólnie z Kancelarią
Radców Prawnych Brudkiewicz Suchecka - partnerem merytorycznym wydarzenia
Więcej na stronie internetowej organizatora:

https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/warsztat/jak-skutecznie-minimalizowac-straty-na-kontraktach-infrastrukturalnych-778.html
https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/warsztat/jak-skutecznie-minimalizowac-straty-na-kontraktach-infrastrukturalnych-778.html?rej=1

•

12 marca 2020 r. Spotkanie przedstawicieli firm wykonawczych oraz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Józefów.

- w dniu 12 marca br. w ośrodku konferencyjnym GDDKiA w Józefowie pod
Warszawą, odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli firm wykonawczych oraz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W procesie rozwoju sieci drogowej niezwykle ważne jest partnerstwo wszystkich
zaangażowanych podmiotów działających w obszarze sektora drogowego, dlatego GDDKiA
stawia na dobrą praktykę stałej współpracy i dialogu z branżą.
Rozpoczynający się sezon budowlany jest doskonałą okazją do omówienia najistotniejszych
spraw związanych z realizacją bieżących kontraktów i planowanych inwestycji, w
szczególności w zakresie zadań w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na
lata 2020 – 2030. Przedmiotem dyskusji będą również zagadnienia dotyczące wykorzystania
formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze drogowym.

