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Rok założenia - 1993

•

Wystąpienie PZPK do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie drugiego
spotkania producentów kruszyw z kompetentnymi przedstawicielami GDLP.

- nawiązując do spotkania Zespołu ds. kontaktów z Lasami Państwowymi, odbytego
w dniu 19 lutego 2019 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie,
z kompetentnymi przedstawicielami dyrekcji GDLP, o którym informowaliśmy na łamach
wcześniejszych raportów. Przypominamy omówione wówczas kwestie jako szczególnie
ważne dla producentów kruszyw:
• trudności z przeznaczeniem lasów na cele eksploatacji kruszyw w mpzp gmin,
• różnych postępowań w zakresie umów przedwstępnych, przyrzeczenia dzierżawy,
• ujednolicenie umów dzierżawy,
• stosowanie kosztownych zabezpieczeń w umowach, nakładanie nieuzasadnionych
obowiązków,
• celowość analizy funkcjonowania wskaźników Wsk w zarządzeniu dotyczącym
stawek czynszu dzierżawnego przy eksploatacji kopalin.
Polski Związek Producentów Kruszyw, zaznaczając potrzebę odbycia kolejnego spotkania na
szczeblu GDLP, zwrócił się do Lasów Państwowych z prośbą o dokonanie przez Dyrekcję
analizy wstępnej wyżej wymienionych zagadnień i wyznaczenie jego terminu.
Otrzymaliśmy z GDLP odpowiedź z propozycja odbycia takiego spotkania w dniu 16
kwietnia br. Będziemy informowali o dalszym przebiegu działań w tym zakresie.
•

Informacja na temat aktualnie prowadzonych prac w KT 108 PKN.

- Informujemy, że w PKN/PZN/KT 108 pojawił się projekt pisma do zaopiniowania
przez członków KT 108. Dokument ten znają przedstawiciele w KT 108.
Temat dotyczy opracowywania norm kruszywowych. W skrócie:
Po uzyskaniu zgody od CEN na 3 głosowanie zatwierdzania norm będą dalsze prace nad
nowymi projektami norm. Na skutek pracy specjalistów HAS powstały duże zmiany
koncepcyjne dotyczące systemu oceny zgodności. To spowodowało wśród autorów projektów
norm chęć scalania norm.
Zdaniem jednego z naszych ekspertów – członka Komisji ds. Jakości PZPK:
„… scalanie norm będzie być może czymś rewolucyjnym (rewolucje nigdy dobrze się nie
kończyły). Oby było to wyłącznie ulepszeniem pakietu norm kruszywowych.
Niezależnie od charakteru zmian czeka nas kolejny długi okres, zanim nowe projekty norm
powstaną i zostaną zatwierdzone…”
O dalszych pracach KT-108, będziemy informowali Państwa na bieżąco.
•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
- Przegląd Geologiczny Nr 2/2020:
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przegladgeologiczny/12129-przeglad-geologiczny-2020-02-tom-68.html

• Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Gazeta Prawna:
- Rozszerzona odpowiedzialność producenta:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1457208,samorzady-rozszerzona-odpowiedzialnosc-producenta.html

- Prawo własności przemysłowej. Sprawdź, jakie zmiany wchodzą w życie od 2020 roku
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1446872,prawo-wlasnosci-przemyslowe-zmiany-2020.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- Drogi budowane przez Budimex będą naprawiać się same?
https://www.wnp.pl/budownictwo/drogi-budowane-przez-budimex-beda-naprawiac-sie-same,376442.html

- Program budowy 100 obwodnic: w tym roku pierwsze przetargi
https://www.wnp.pl/budownictwo/program-budowy-100-obwodnic-w-tym-roku-pierwsze-przetargi,375602.html

„Rzeczpospolita”:
- Koronawirus: Pracodawcy zyskają nowe uprawnienia
https://www.rp.pl/Kadry/303049893-Koronawirus-Pracodawcy-zyskaja-nowe-uprawnienia.html

„Gazeta Wyborcza”
- Koniec z luką płacową. Jest projekt ustawy o równości płac kobiet i mężczyzn:

https://wyborcza.pl/7,155287,25752124,koniec-z-dyskryminacja-placowa-kobiet-jest-projekt-ustawy.html

„Puls Biznesu”
- Jak szybko i skutecznie wdrożyć PPK w firmie
https://www.pb.pl/jak-szybko-i-skutecznie-wdrozyc-ppk-w-firmie-983838
- Wdrożenie PPK - perspektywa pracownika
https://www.pb.pl/wdrozenie-ppk-perspektywa-pracownika-983839
• Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- „Wysoki wzrost płac bezpośrednio rzutuje na koszty wykonania zamówienia”.

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/wysoki-wzrost-plac-bezposrednio-rzutuje-koszty-wykonania-zamowienia/

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12330900/12666652/12666653/dokument440442.pdf
- projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12330703/12665947/12665948/dokument439780.docx

Kalendarium:
•

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.
•

18 marca 2020 r. – Szkolenie Ochrona informacji poufnych, własności intelektualnej oraz
dobrego imienia pracodawcy. Najnowsze zmiany przepisów, orzecznictwo oraz praktyka
obrotu, Warszawa

- informujemy, że weszły w życie istotne zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu
nieuczciwej konkurencji dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Celem nowelizacji jest
dostosowanie prawa polskiego do wymagań Dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa)
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Nowe przepisy mają
wpływ na zasady ochrony informacji poufnych zarówno w relacjach z pracownikami, jak również z
osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych.
- Celem szkolenie jest przede wszystkim omówienie nowych zasad ochrony tajemnicy
przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady ochrony informacji poufnych w przypadku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę oraz kontraktów cywilnoprawnych. Przedstawione zostaną również
zasady nabywania przez pracodawcę (zatrudnionego) praw do utworów (w tym programów
komputerowych, dokumentacji) oraz projektów wynalazczych stworzonych przez pracowników oraz
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
- W trakcie szkolenia omówione zostaną również zasady ochrony pracodawcy przed
rozpowszechnieniem informacji naruszających renomę, dobre imię pracodawcy (np. przez byłych
pracowników).

Więcej informacji nt. szkolenia na stronie:

https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=573&fm=cc&im=158330400209144610073zehKADxeBKuB0TqPgtM475U8F
bAxbHBLWSvww3&em=biuro@kruszpol.pl

•

25 – 26 marca 2020 r. - XXII Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w polskim górnictwie"

- Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”
organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,
Główny Instytut Górnictwa.

Termin i miejsce: 25 – 26 marca 2020 r. Hotel „Stok”, ul. Jawornik 52A; 43-460 Wisła
- Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych
dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych:
podziemnych, odkrywkowych i otworowych.
Tematyka konferencji:
- działania dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz psychologia pracy,
- zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,
- nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia
technicznego.
Strona internetowa Konferencji: http://www.sitg.pl/media/aktualnosci/XXIIkonfkom.pdf

•

25-26 marzec 2020 r. - III Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, Rynia k. Warszawy.

- Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz
Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Celem Kongresu jest
wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego,
technologicznego, osobowego i prawnego.
Tematyka Kongresu obejmie między innymi zagadnienia:
- Światowe trendy zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego państwa.
- Jak finansować rozwiązania dla bezpieczeństwa biznesu. Instrumenty finansowe dostępne na
polskim rynku.
- Ekozagrożenia bezpieczeństwa biznesu i terroryzm ekologiczny.
- Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu.
- Technologie jutra bezpieczeństwa biznesu w tym zwłaszcza „Blockchain”.
- Filary prawne bezpieczeństwa informacyjnego - Informacje prawnie chronione w tym szczególnie
tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa, informacje niejawne oraz dane osobowe.
- Debata ekspertów i przedsiębiorców nt. „Aktualne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa biznesu”.

Więcej informacji o Kongresie na stronie organizatora:
https://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl/

