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•

Uzupełnienie składu osobowego Komitetu Technicznego nr 227 ds. Górnictwa
Odkrywkowego PKN o przedstawiciela PZPK.

- Informujemy, że z dniem 11 marca Komitet Techniczny nr 227 ds. Górnictwa
Odkrywkowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uzupełnił skład osobowy
o przedstawiciela PZPK, Pana Łukasza Leśnika – Członka Zarządu Związku.
Przypominamy, że dotychczasowym reprezentantem Związku był Pan Prezes Aleksander
Kabziński.
Zasiadanie w pracach Komitetów PKN daje bezpośrednią możliwości aktywnego
uczestnictwa w opiniowaniu projektów Polskich Norm (PN), Norm Europejskich (EN)
i Norm Międzynarodowych (ISO) oraz dokumentów z zakresu tematycznego obejmującego
zagadnienia górnictwa odkrywkowego.
Poniżej strona internetowa Komitetu wraz z wykazem zakresu tematycznego oraz składu
instytucji reprezentowanych przez swoich przedstawicieli:
https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000128099
https://pzn.pkn.pl/tc/#/members/9000128099\

• Powołanie Prezesa Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw w skład
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach.
- Prezydent Pracodawców RP wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z
wnioskiem w sprawie uzupełnienia składu osobowego Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego o przedstawiciela Polskiego Związku Producentów Kruszyw, delegowanego do
prac Rady jako reprezentanta strony pracodawców.
Wystąpienie Pracodawców RP wynikało z wakatu jaki pozostał po śmierci ś.p. Pana Prezesa
Aleksandra Kabzińskiego, który pełnił w Radzie, funkcję Wiceprzewodniczącego, będąc
również członkiem Prezydium Rady.
W związku z powyższym informujemy, że Zarządzeniem Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego nr 47/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. Prezes Zarządu PZPK Pan Artur
Widłak, został powołany w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jako
przedstawiciel strony pracodawców.

• Spowolnienie to fakt. Firmy będą ciąć koszty-podsumowanie ankiety Pracodawców

RP
- Przygotowana przez Pracodawców RP ankieta członkowska pokazuje, że przedsiębiorcy
obecną sytuację gospodarczą oceniają niejednoznacznie: 56 proc. zapytanych uważa ją za złą,
44 proc. za dobrą. Jednocześnie aż trzy czwarte widzi przejawy spowolnienia gospodarczego
w prowadzonej działalności.
Największy niepokój powoduje możliwy wzrost kosztów pracy - ponad 80 proc.
odpowiedzi. Na drugim miejscu znalazło się niestabilne prawo i niejasności w przepisach ponad 70 proc. ankietowanych uznało te elementy jako zagrożenie. – Niestabilne prawo to
motyw przewodni obaw polskich przedsiębiorców. Teraz do problemów, z jakimi muszą się
borykać dochodzą raptowny wzrost kosztów pracy i globalne spowolnienie - mówi Piotr
Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP - Jak widać, ich sytuacja
robi się coraz trudniejsza.
Więcej na temat wyników ankiety znajda Państwo pod adresem:

https://pracodawcyrp.pl/media-o-nas/spowolnienie-to-fakt-firmy-beda-ciac-koszty-wynika-z-ankiety-pracodawcow-rp

•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
- Surowce i Maszyny Budowlane Nr 1/2020:
https://issuu.com/marfi1976/docs/issu_1_20
20_surowce

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
•

„Gazeta Prawna:

•Borys: Mamy poważne ryzyko kryzysu. Nowelizacja budżetu może być uzasadniona
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1459267,pawel-borys-o-kryzysie-i-nowelizacjibudzetu.html

•Zmiany w VAT 2020. Paragony z NIP, kasy online, nowy JPK...
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1446821,vat-2020-paragon-faktura-nip-jpk-vat-kasyonline-wis.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
•Program

budowy autostrad w Polsce będzie zrealizowany do 2025 r.

https://www.wnp.pl/budownictwo/program-budowy-autostrad-w-polsce-bedzie-zrealizowany-do-2025r,378087.html
•Nie da się wdrożyć gospodarki

obiegu zamkniętego bez nowych modeli biznesowych

https://www.wnp.pl/tech/nie-da-sie-wdrozyc-gospodarki-obiegu-zamknietego-bez-nowych-modelibiznesowych,377461.html

„Rzeczpospolita”:
•Anna Wojda: Fiskus idzie tam, gdzie świeci światło
https://www.rp.pl/Opinie/303119884-Anna-Wojda-Fiskus-idzie-tam-gdzie-swieci-swiatlo.html

„Gazeta Wyborcza”
•Rząd apeluje do przedsiębiorców: wdrażajcie pracę zdalną
https://wyborcza.pl/7,155287,25782247,konferencja-rzadu-w-sprawie-epidemiikoronawirusa.html#S.gospodarka-K.P-B.1-L.5.maly

„Puls Biznesu”

•Najważniejsze kroki sektora MŚP w PPK
https://www.pb.pl/najwazniejsze-kroki-sektora-msp-w-ppk-984631

•Polskie firmy też potrzebują ambitnych absolwentów
https://www.pb.pl/polskie-firmy-tez-potrzebuja-ambitnych-absolwentow-984827

Konsultacje społeczne
informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:
- projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków
stosowania stawek obniżonych.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12331204/12668630/12668631/dokument441703.pdf
•

- Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się

na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz
warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12331155/12668289/12668290/dokument441561.docm

Kalendarium:
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
• 23 kwietnia 2020 r. Współczesna dokumentacja pracownicza po zmianach w kodeksie
pracy - Warszawa,
- Dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na
konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji
pracowniczej, w szczególności akt osobowych.
Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na dokonanie
skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji.
Istotne jest więc poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są one
odmienne dla dokumentacji pracowników zatrudnionych w różnych okresach.
W trakcie szkolenia szczegółowo przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt
osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Poruszone będą także kwestie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad
ewentualnego brakowania.

Więcej informacji na stronie organizatora:

https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=595&fm=cc&im=1584087002013335500NVWtkjiLJqUQuPz7a3s6CxmiDtJjfK83F
5w0oPM8&em=biuro@kruszpol.pl

