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● KOMUNIKAT - Branża kruszyw w czasie pandemii.
Szanowni Państwo, Członkowie Związku,
Informujemy, że Polski Związek Producentów Kruszyw monitoruje sytuację związaną z
zagrożeniem wirusem SARS CoV-2.
Napływające informacje mówią o prawdopodobnych opóźnieniach realizowanych
inwestycji ale też ograniczaniu lub przesuwaniu w czasie, planowanych nowych inwestycji
publicznych i prywatnych! Dodatkowo, wprowadzona przez większość instytucji, w tym
również jednostki samorządu terytorialnego, praca zdalna, wydłuża procedury związane z
uzyskaniem niezbędnych dokumentów, w tym głównie pozwoleń budowlanych dla
inwestycji, które mają zapewnione finansowanie. Wszystkie te czynniki, w nieznanym
jeszcze stopniu znajdą swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu branży producentów
kruszyw.
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Członkami. W najbliższym czasie nawiążemy
dialog ze Stowarzyszeniami zrzeszającymi firmy deweloperskie, budowlane oraz będące
dostawcą wyrobów budowlanych dla budownictwa, z prośbą o dostarczenie symulacji
prognoz ich funkcjonowania. Po zebraniu informacji postaramy się oszacować możliwe
skutki dla Naszej branży.
Gorąco zachęcamy wszystkie firmy produkujące kruszywa o przesyłanie do nas
informacji o Państwa problemach i występujących groźnych dla branży zjawiskach
wynikających z pandemii koronawirusa na adres: biuro@kruszpol.pl
Z wyrazami szacunku
Artur Widłak
Prezes Zarządu
● Informacja w sprawie organizacji Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia PZPK
Szanowni Państwo, Członkowie Związku,
W nawiązaniu do wiadomości zamieszczonej na łamach 43 numeru Biuletynu – Raportu
PZPK , gdzie została podana wstępna data organizacji Zwyczajnego Ogólnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego PZPK w drugim dniu Konferencji
Kruszywa Mineralne, to jest 22 kwietnia 2020 r. w Kudowie Zdroju, informujemy:
- na chwilę obecną, z racji sytuacji nadzwyczajnej w kraju, dokładny termin organizacji
Zgromadzenia Związku nie jest znany. Decyzja w tej sprawie zostaje przesunięta w
czasie i będzie podjęta niezwłocznie gdy tylko pozwolą na to okoliczności zewnętrzne.
O ustaleniu przez Zarząd nowej daty zwołania Zgromadzenia Członków Związku,
wszystkich Państwa powiadomimy w trybie pilnym.
● DEKLARACJA o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości
- W dniu 24 marca br. zarządzający największymi organizacjami
przedsiębiorców i producentów w Polsce w związku z
bezpośrednim zagrożeniem recesją gospodarczą z powodu
pandemii koronawirusa, podpisali Deklarację o reaktywowaniu
Rady Przedsiębiorczości ((pierwotnie była ona powołana 17
listopada 2003 r.).
Celem deklaracji ma być między innymi usprawnienie współpracy biznesu z rządem i
pozostałymi uczestnikami życia politycznego.

Sygnatariuszami reaktywowanej Rady Przedsiębiorczości są: Business Centre Club,
Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza,
Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(ABSL) i Związek Rzemiosła Polskiego.
Rada mówi jednym głosem że: „Nadzwyczajna sytuacja w polskim państwie wymaga
nadzwyczajnych środków i działań. Nie ma czasu na spory, dyskusje i politykowanie Deklarując jednocześnie stworzenie forum wymiany poglądów w kontekście opisanych
problemów oraz przedstawiać propozycje konkretnych rozwiązań, które będą przedkładane
konstytucyjnym organom państwa oraz rządowemu zespołowi zarządzania kryzysowego.
Pełny tekst deklaracji dostępny jest pod adresem:
https://www.bcc.org.pl/wp-content/uploads/2020-03-24-deklaracja-radyprzedsiecca8biorczosci_wk_24-03-003.pdf

● Możliwość skorzystania z nieodpłatnych
porad prawnych przez przedsiębiorców.
- Informujemy, że w związku z problemami firm wynikającymi z obecnej sytuacji istnieje
możliwość uzyskania nieodpłatnych porad prawnych między innymi w zakresie prawa
pracy, ZUS, kontraktów itp.
Nieodpłatne porady trwają do 15.04.2020r., z możliwością przedłużenia, jeśli stan
epidemii się wydłuży.
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Pundyk-Glet
tel. 781 729 460
sekretariat@kancelaria-porada.pl
biuro@kancelaria-porada.pl

Kancelaria FPPP Małgorzata Pundyk-Glet ul. Marzanki 20/3,
44-100 Gliwice www.kancelaria-porada.pl

•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

•Przegląd Geologiczny (2020-03) tom 68
https://www.pgi.gov.pl/ofertainst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/12194przeglad-geologiczny-2020-03-tom-68.html

-Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona
Środowiska w Górnictwie WUG Nr 1/2020:

http://www.wug.gov.pl/wydawnictwa/archiwum/340

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

„Gazeta Prawna:
• Rząd przytnie dopłaty dla firm? Pracodawcy zwracają uwagę na mankamenty tarczy
antykryzysowej
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1463846,tarcza-antykryzysowa-pomoc-dla-firmkoronawirus.html
• Termin na sprawozdanie roczne będzie przesunięty - dla wszystkich przedsiębiorców
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1464047,koronawirus-termin-na-rocznesprawozdanie-finansowe.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
•GDDKiA nie wstrzymuje i nie zamyka budów z powodu koronawirusa
https://www.wnp.pl/budownictwo/gddkia-nie-wstrzymuje-i-nie-zamyka-budow-z-powodukoronawirusa,382109.html
„Rzeczpospolita”:
• Poradnik prawny: pomoc dla biznesu w czasie epidemii koronawirusa
https://www.rp.pl/Prawo-w-firmie/200329566-Poradnik-prawny-pomoc-dla-biznesu-wczasie-epidemii-koronawirusa.html
•Czynsze, kredyty i składki ZUS osłabiają małe lokalne przedsiębiorstwa
https://regiony.rp.pl/z-regionu/24850-czynsze-kredyty-i-skladki-zus-oslabiaja-male-lokalneprzedsiebiorstwa?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect
„Gazeta Wyborcza”
•Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25815037,rzecznik-malych-i-srednich-przedsiebiorcowzus-i-skarbowka.html
„Puls Biznesu”
•Tarcza dla biznesu jest za cienka
https://www.pb.pl/tarcza-dla-biznes-u-jest-za-cienka-986576
•Więcej czasu na e-sprawozdania
https://www.pb.pl/wiecej-czasu-na-e-sprawozdania-986577

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów
czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających
postać oprogramowania
(link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331403/katalog/12670587#12670587 )
termin zgłaszania uwag - 30 marca br.

• projektu rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w
zakresie podatku od towarów i usług
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12331801/12673201/12673202/dokument442941.pdf

Kalendarium:
●Zmiana terminu XXII Konferencji "Problemy bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w polskim górnictwie".
- W nawiązaniu do informacji związanej z organizacją XXII
Konferencji na temat: „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w polskim górnictwie”, informujemy, że decyzją organizatorów
Wyższego Urzędu Górniczego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz
Głównego Instytutu Górnictwa - w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem
(COVID-19) ulega zmianie jej termin.
Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 września 2020 r. w Hotelu Stok, w Wiśle, ul.
Jawornik 52 A.
Strona internetowa wydarzenia z oficjalnym komunikatem:
http://www.wug.gov.pl/ogloszenia/konferencja_cykliczna

● 23 kwietnia 2020 r. Seminarium online - Współczesna dokumentacja pracownicza po
zmianach w kodeksie pracy - Warszawa,
- zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach mają bezpośredni wpływ 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. Ważne
jest przede wszystkim poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są
one odmienne dla dokumentacji pracowników zatrudnionych w różnych okresach.
W trakcie szkolenia szczegółowej analizie zostaną poddane zasady możliwej elektronizacji
akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Poza tym omówione będą 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=1584087002013335500NVWtkjiLJqUQuPz7a3s
6CxmiDtJjfK83F5w0oPM8&em=biuro@kruszpol.pl

