Raport tygodniowy PZPK

Newsletter PZPK 51/2020

Rok założenia - 1993

● Dotyczy: kontynuacji trybu pracy zdalnej Biura Zarządu PZPK.
Szanowni Państwo, Członkowie Związku,
W nawiązaniu do pisma z dnia 20 marca dotyczącego przejścia Biura Zarządu Związku w
tryb pracy zdalnej ze względu na trwającą sytuację nadzwyczajną w kraju oraz zagrożenie
epidemiologiczne informujemy, że za zgodą Prezesa Zarządu Pana Artura Widłaka,
Biuro Zarządu PZPK kontynuuje pełnienie obowiązków służbowych w powyższej
formie.
Jednocześnie informujemy o zachowaniu ciągłość funkcjonowania Biura oraz działań
administracyjno – informacyjnych.
W wypadku potrzeby prosimy o zgłaszanie zapytań lub uwag drogą elektroniczną
na adres: biuro@kruszpol.pl
Przepraszamy Państwa za wszelkie wynikające z tej sytuacji niedogodności.
Z wyrazami szacunku
Biuro Zarządu PZPK
● Zdalne posiedzenie Zarządu PZPK w dniu 1 kwietnia 2020 r. (środa).

- W oparciu o wypracowaną podczas wcześniejszych spotkań zasadą organizacji cyklicznych

spotkań Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw oraz w nawiązaniu do
konieczności odbycia posiedzenia celem omówienia spraw ważnych dla Związku,
informujemy że posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 1 kwietnia br. w formie zdalnej.
Wybór takiej opcji podyktowany był bezpośrednio trwającą sytuacją nadzwyczajną w kraju,
utrudniającą przemieszczanie się oraz organizacje spotkań w większych grupach.
W wypadku podjęcia ważnych dla członków ustaleń, zostanie opracowana i rozesłana do
Państwa stosowna informacja.
● Apel Rady Przedsiębiorczości do Premiera Rządu RP
- Polski Związek Producentów Kruszyw otrzymał do wiadomości
Apel reaktywowanej w ostatnim czasie Rady Przedsiębiorczości,
skupiającej największe organizacje przedsiębiorców i
producentów w Polsce.
Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do premiera oraz
marszałków Sejmu i Senatu o niezwłoczne przyjęcie i
wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej (w zakresie związanym z
ratowaniem firm i miejsc pracy) oraz natychmiastowe
rozpoczęcie prac nad jej nowelizacją i stworzeniem Tarczy 2.0.
• Pod apelem podpisali się: ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba
Gospodarcza, Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich,
Business Center Club, Związek Rzemiosła Polskiego.
Poniżej przesyłamy link do pliku zawierającego pełny tekst Apelu:
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/_files/2020_03/2020.03.29_Apel_Rady_Przedsie_biorczos_ci_RP.pdf

● Inicjatywa Europejskiego Kongresu Gospodarczego
- EEC Defence. Razem bronimy gospodarki.
Informujemy, że Europejski Kongres Gospodarczy wraz
ze
swoimi
partnerami
biznesowymi
zamierza
współdziałać w ramach nowej inicjatywy o nazwie:
„EEC Defence. Razem bronimy gospodarki”:
Organizatorzy wyznaczając priorytety swoich działań w obrębie inicjatywy skupią się przede
wszystkim na:
• połączeniu sił, by bronić gospodarki, wspierać się w trudnym czasie i wspólnie przejść
ciężką próbę;
• zagospodarowaniu aktywności i kreatywności Partnerów EEC, łącząc ich potencjał z
możliwościami organizatora EEC;
• kojarzeniu ze sobą tych, którzy zamierzają i mogą sobie nawzajem pomóc.
Propagowaniu dobrych praktyk na czas wirusowego i powirusowego kryzysu,
opierając się przy tym na zasadach zaufania i odpowiedzialności.
Jak piszą dalej organizatorzy:
Użyteczna informacja, porady, dobry, praktyczny przykład, wyjaśnienie wątpliwości, oferta
współpracy lub realnej pomocy to ramy naszej akcji. Portale gospodarcze PTWP i media
społecznościowe będą sceną i witryną tych aktywności.
Wspólnie zmierzymy się z problemami, polegając na własnych siłach, nie oglądając się na niekiedy
deklaratywną czy iluzoryczną pomoc z zewnątrz. Mamy narzędzia i energię, ale nie będziemy skuteczni
bez aktywnego merytorycznego wsparcia naszych Partnerów, bez ich kompetencji i doświadczenia,
hartu i pomysłowości, z której polska przedsiębiorczość zasłynęła w czasie trzech dekad transformacji.

Wszelkie pytania dotyczące „EEC Defence. Razem bronimy gospodarki” można kierować na
adres: eecdefence@eecpoland.eu
Strona organizatora EEC: http://www.eecpoland.eu/2020/pl/eec-defence/219/
•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
Na stronie internetowej IGSMiE PAN
dostępny jest najnowszy numer
wydawnictwa branżowego
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral
Resources Management 2020 t. 36, z. 1

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
NBI 2 (89) marzec – kwiecień 2020

https://gsm.min-pan.krakow.pl/
http://www.nbi.com.pl/nbi-2-89-marzec-kwiecien-202/

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

•

„Gazeta Prawna:
• Tarcza antykryzysowa dla firm w pytaniach i odpowiedziach

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1466396,tarcza-antykryzysowa-pytania-i-odpowiedzi-firmy.html

• Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie ze składek do ZUS na 3 miesiące Dla kogo...

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1465812,tarcza-antykryzysowa-zwolnienie-ze-skladek-do-zus-dla-kogo.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
•Prezes BGK: pomoc musi jak najszybciej trafić do firm

https://www.wnp.pl/finanse/prezes-bgk-pomoc-musi-jak-najszybciej-trafic-do-firm,384182.html

„Rzeczpospolita”:
• Tarcza antykryzysowa: składki ZUS później lub wcale

https://www.rp.pl/ZUS/304029871-Tarcza-antykryzysowa-skladki-ZUS-pozniej-lub-wcale.html

• Tarcza antykryzysowa: najwięcej wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców

https://www.rp.pl/Firma/304029831-Tarcza-antykryzysowa-najwiecej-wsparcia-dla-malych-isrednich-przedsiebiorcow.html

„Gazeta Wyborcza”
• Ponad 200 kancelarii prawnych i podatkowych pomaga przedsiębiorcom przygotować
złożyć wnioski o pomoc. Za darmo.
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25841933,ponad-200-kancelarii-prawnych-i-podatkowychpomaga-przedsiebiorcom.html?disableRedirects=true#S.main_topic-K.C-B.4-L.2.maly

„Puls Biznesu”
•Biznes w czasie pandemii to test reputacji
https://www.pb.pl/biznes-w-czasie-pandemii-to-test-reputacji-987119
● Nowe normy na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
- ukazały się nowe normy z zakresu:
- Zrównoważenia robót budowlanych -- Deklaracje środowiskowe
wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych
Data publikacji: 2020-03-10
PN-EN 15804+A2:2020-03 - wersja angielska ICS 91.010.99
- Badań betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dla
maszyn wytrzymałościowych
Data publikacji: 2020-03-10
PN-EN 12390-4:2020-03 - wersja angielska ICS 91.100.30
- Badań betonu -- Część 17: Oznaczanie pełzania betonu przy ściskaniu
Data publikacji: 2020-03-13
PN-EN 12390-17:2020-03 - wersja angielska ICS 91.100.30
- Badań betonu -- Część 16: Oznaczanie skurczu betonu
Data publikacji: 2020-03-13
PN-EN 12390-16:2020-03 - wersja angielska ICS 91.100.30
poniżej przesyłamy również link do aktualnych prac normalizacyjnych w
PKN:https://pzn.pkn.pl/tc/#/work-program
Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- „COVID-19 i zmiany biegu terminów procesowych i sądowych”.

http://www.kzp.net.pl/opracowania/covid-19-i-zmiany-biegu-terminow-procesowych-i-sadowych/

- „Pzp na Koronie”.
http://www.kzp.net.pl/opracowania/pzp-na-koronie/

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu rozporządzenia 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

- projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12331754/12673124/dokument442918.pdf

Kalendarium:
● Szkolenie on-line STOSUNEK PRACY w dobie epidemii- omówienie aspektów
prawnych na podstawie propozycji “Tarczy antykryzysowej”
- Informujemy o ofercie szkolenia na temat: „STOSUNEK PRACY w dobie epidemiiomówienie aspektów prawnych na podstawie propozycji “Tarczy antykryzysowej”.
Szkolenie odbędzie się w systemie on-line.
Termin: 9 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 – 15.00
Program obejmie między innymi zagadnienia:
− Praca zdalna w dobie COVID-19
- Prawo do urlopu.
- Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia wolnego?
- Pracownik na kwarantannie
- Kwarantanna a koronawirus
- Obowiązki pracodawcy w związku z koronawirusem
- Kwarantanna a prawo do świadczeń z tytułu choroby?
Więcej informacji szczegółowych dostępnych jest na stronie organizatora:
https://www.crzseneka.com.pl/szkolenie/463
oraz pod nr tel. lub elektronicznie: tel. 068 411 02 15, tel. kom. 516 195 031 e-mail:
biuro@crzseneka.com.pl
● Tarcza antykryzysowa (COVID-19) – omówienie aspektów prawno-podatkowych
pomoc publiczna, ZUS, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, zamówienia publiczne.
W dniu 16 kwietnia 2020 r. w godz. 10.00 – 15.00, odbędzie się szkolenie na temat:
„Tarcza antykryzysowa (COVID-19) – omówienie aspektów prawno-podatkowych pomoc
publiczna, ZUS, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, zamówienia publiczne”.
Adresatami szkolenia są: Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i
Właściciele firm.
Program będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Szczególne rozwiązania wprowadzone w drodze tzw. tarczy antykryzysowej:
2. Możliwość uzyskania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
3. Działania JST – nowe obowiązki związane z COVID – 19:
4. Pomoc publiczna udzielna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:
Strona internetowa organizatora:

