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● Ustalenia ze Zdalnego posiedzenia Zarządu PZPK z dnia 1 kwietnia 2020 r.
- W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej organizacji w dniu 1 kwietnia 2020 r.
(środa), zdalnego posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, celem
omówienia spraw ważnych dla Związku, w tym ustalenia terminu najbliższego Zwyczajnego
Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego, poniżej przesyłamy do Państwa
wiadomości najważniejsze ustalenia:
- aktualnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia to 30 czerwca 2020r.,
Uzależniony jest on od sytuacji panującej w Polsce. Jeżeli zagrożenie epidemiczne nie
będzie wygasać, Członkowie Związku zostaną niezwłocznie poinformowani o
zmianie terminu nie później niż 30 dni wcześniej.
- W związku ze złożonym przez Zarząd zobowiązaniem podczas ostatniego Walnego
Zgromadzenia dotyczącym opracowania strategii i nowej organizacji biura PZPK
zarząd zatrudnił Sekretarza Biura Pana Łukasza Machniaka, który swoją
funkcję pełni od 1 kwietnia br.
Do kompetencji Sekretarza należeć będzie m.in. przygotowanie kolejnego Walnego
Zgromadzenia, opracowanie nowej strategii działania przy współpracy z innymi
związkami branżowymi, reprezentacja związku w sprawach bieżących.
Mail kontaktowy do Sekretarza Biura PZPK Pana Łukasza Machniaka:
lukasz.machniak@kruszpol.pl
- Związek zobowiązuje się do odświeżenia kontaktów z innymi stowarzyszeniami
branżowymi, w celu omówienia warunków współpracy.
- aktualnie Związek weryfikuje nowe wytyczne dot. najwyższych dopuszczalnych
stężeń krzemionki i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w
związku z wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 24 stycznia 2020r.
niezmieniającym rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikow lub procesow technologicznych o działaniu rakotworczym lub mutagennym w
srodowisku pracy

- Kolejne zdalne Posiedzenie Zarządu wyznacza się na 29 kwietnia 2020r.
- Obecnie trwają prace nad zmianami Statutu PZPK, umożliwiającymi sprawniejszą
organizację i działanie Związku.
Propozycje w tej sprawie prosimy przesyłać do Pana Piotra Kusala na adres e-mail
biuro@kruszpol.pl do 20 kwietnia 2020r.
Ewentualne problemy członków Związku związane z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i
propozycje działań również prosimy zgłaszać na adres biura Zwiazku: biuro@kruszpol.pl


Nowa akcja Pracodawców RP dotycząca
wzajemnej pomocy przedsiębiorców
- Poniżej przesyłam komunikat związany z nową akcją
organizacji Pracodawców RP dotyczącą wzajemnej pomocy
przedsiębiorców:

Ostatnie tygodnie to wyjątkowo trudny czas, a kolejne nie będą łatwiejsze. COVID-19
wywrócił do góry nogami nasze życie. Dziś wszyscy koncentrują się głównie na zatrzymaniu
epidemii, ale obostrzenia spowodowały spowolnienie lub wręcz zatrzymanie działalności
wielu firm. Zagrożone są budowane od wielu lat biznesy oraz miliony miejsc pracy.
Dlatego Pracodawcy RP startują z akcją #RazemŁatwiej
Udostępniamy przestrzeń w Google, gdzie możecie Państwo umieszczać
produkty/usługi dla pozostałych członków Pracodawców RP, tzw. Marketplace.

swoje

Pod poniższym linkiem znajduje się Excel, w którym można wprowadzać produkt/usługę. Jest
on dostępny dla wszystkich, którzy mają poniższy link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Tj_bRqY7pSkFcBJ0uUuzgSdwW3VSeFe0xqcsaZ-prM/edit#gid=0

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o naszej akcji #RazemŁatwiej do
odpowiednich działów w Państwa firmach.
Wspólnie możemy wesprzeć firmy choćby kupując od siebie oferowane produkty/usługi.
Pozyskując klientów ochronimy także miejsca pracy.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu: m.kitlas@pracodawcyrp.pl
● Ankieta - Analiza wpływu koronakryzysu
na stan przedsiębiorstw.
Informujemy, że Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej – ekonomicznej grupy
eksperckiej powołanej przy Radzie Przedsiębiorczości – przygotowało ankietę dotyczącą
bieżącej sytuacji biznesu w Polsce i jego nastrojów wobec sytuacji gospodarczej wywołanej
przez koronawirusa.
W ankiecie znajdą Państwo między innymi pytania o kondycję firm – płynność finansową,
przyczyny aktualnych trudności w prowadzeniu biznesu. Jest ona anonimowa.
Zebrane dane zostaną poddane szczegółowej, fachowej analizie – posłużą Radzie
Przedsiębiorczości i jej poszczególnym członkom do dialogu ze stroną rządową ws.
udzielania biznesowi pożądanego wsparcia.
Link do ankiety: https://www.research.net/r/CMSG_080420a
Ankieta będzie aktywna na stronie internetowej do 14 kwietnia 2020 r. do godziny 13.00.



Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

Kruszywa wydanie nr 2/2020
https://magazynkruszywa.pl/aktualny-numer

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


„Gazeta Prawna:
 Gwarancje de minimis na pomoc polskim firmom
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1467685,gwarancje-de-minimis-na-pomoc-polskim-firmom.html

 Przedsiębiorco - jak i gdzie skorzystasz z gwarancji de minimis
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1467695,przedsiebiorco-jak-i-gdzie-skorzystasz-z-gwarancji-de-minimis.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
 Bez tych fabryk może stanąć budownictwo
https://www.wnp.pl/budownictwo/cementownie-w-czasach-koronawirusa-kluczowe-nie-tylko-dlabudownictwa,384633.html
● Ponad 100 przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin ukaranych
https://www.wnp.pl/budownictwo/ponad-100-przypadkow-nielegalnej-eksploatacji-kopalinukaranych,386056.html

„Rzeczpospolita”:
 Kroplówka podtrzymująca życie gospodarki
https://www.rp.pl/Biznes/304099850-Kroplowka-podtrzymujaca-zycie-gospodarki.html
 Podatkowe skutki błędu we wniosku o pomoc publiczną
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304109968-Koronawirus-podatkowe-skutki-bledu-wewniosku-o-pomoc-publiczna.html

„Gazeta Wyborcza”
 Ułatwienia w prawie spółek. Co się zmienia na czas pandemii?
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25856740,ulatwienia-w-prawie-spolek-co-sie-zmieniana-czas-pandemii.html
 Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25852624,krotki-poradnik-dla-kredytobiorcow-wczasach-pandemii-co-moga.html
„Puls Biznesu”
 Ile może trwać kontrola podatkowa u przedsiębiorcy?
https://www.pb.pl/ile-moze-trwac-kontrola-podatkowa-u-przedsiebiorcy-987978

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- „Drugie wezwanie do wyjaśnień ceny jest wyraźnym sygnałem, że oferta raczej będzie odrzucona”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/drugie-wezwanie-wyjasnien-ceny-wyraznym-sygnalem-ze-ofertaraczej-bedzie-odrzucona/

Konsultacje społeczne


przesyłamy otrzymany przez Biuro Zarządu, rządowy projekt ustawy o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który
rozpatrywany był kilka dni temu w Sejmie.

- informujemy, że projekt ten nie został przekazany do partnerów społecznych do konsultacji.
Poniżej znajduje się link do dokumentów - projekt ustawy, uzasadnienie:
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=153C73E24F9CC9CDC125854300456AEB

Kalendarium:
● 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:
https://www.crzseneka.com.pl/szkolenie/464
● Szkolenie on-line Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych 7 maja 2020 r.
Cel szkolenia
 Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z
postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa
 Zdobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz
jakie uprawnienia mu przysługują
 Zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć UODO
 Zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić
uwagę
Czas trwania szkolenia: od godz. 9.00 do ok. 14
Program:
I Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.
II. Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.
III. Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
IV. Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Termin: 7 maja 2020 r. Miejsce: on-line

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
elektronicznie:
https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?
id=617&fm=cc&im=1586410801086947400ZKneS6A1XlQTQl1zo7MGyyo71ffPV98UTv9MBKNz&em=biuro@kruszpol.pl

Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa tel. 506 178 228

