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● PZPK a problemy branży – apel do Członków Związku.
- Informujemy, że Polski Związek Producentów Kruszyw jako organizacja
reprezentująca przemysł wydobywczy, na bieżąco utrzymuje kontakt
z organizacjami współpracującymi w ramach inicjatyw skierowanych
na pomoc przedsiębiorcom.
Mając na uwadze dobro producentów kruszyw, staramy się reagować na wszystkie sygnały
dotyczące problemów całej branży jak i pojedynczych firm – członków Związku, w obecnej,
niełatwej sytuacji w jakiej przyszło nam wszystkim funkcjonować.
W związku z powyższym, zwracamy się ponownie do Koleżanek i Kolegów,
(pierwszy komunikat dostępny jest na stronie internetowej Związku pod adresem:
https://www.kruszpol.pl/index.php/aktualnosci/item/143-komunikat-branza-kruszyw-w-czasie-pandemii )

z prośbą o sygnalizowanie Zarządowi Związku, ważnych dla Państwa i branży
problemów jakie ujawniły się bądź nasiliły w sytuacji związanej z zagrożeniem
epidemicznym i nie tylko. Będziemy je na bieżąco analizować i szybko reagować,
występując jako Związek do odpowiednich organów celem skutecznego podjęcia działań
w kierunku ich wyeliminowania.
Wszelkie informacje prosimy przekazywać na adres Biura Zarządu Związku
biuro@kruszpol.pl
● Debata Polskiego Kongresu Drogowego
problemy drogownictwa.
- Z inicjatywy Polskiego Kongresu Drogowego przy ścisłym udziale Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego
Związku Pracodawców Budownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców
Nawierzchni Asfaltowych, organizowane są spotkania przedstawicieli wykonawców,
projektantów i dostawców materiałów dla budownictwa drogowego w formie debat, będących
reakcją na trudną sytuację gospodarki i problemy szeroko pojętego drogownictwa.
Sama debata spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska i przyjęła formę spotkań
cyklicznych.
W drugiej debacie przeprowadzonej w formie wideokonferencji w dniu 15 kwietnia 2020 r.
uczestniczył również, zaproszony przez władze Polskiego Kongresu Drogowego, Prezes
Zarządu PZPK, Pan Artur Widłak.
Zapis pierwszej debaty dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=reL3AdgUUR o
● Europejski Kongres Gospodarczy - EEC Defence.
Razem bronimy gospodarki – inicjatywa rozpoczęta.
Jak już informowaliśmy w 51 numerze Newslettera,
Europejski Kongres Gospodarczy wraz ze swoimi
partnerami biznesowymi uruchamia działania w ramach
nowej inicjatywy o nazwie: „EEC Defence. Razem
bronimy gospodarki”:
W ramach projektu jego pomysłodawcy z wykorzystaniem mediów Grupy PTWP
i Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020, chcą dotrzeć do jak największego grona
czytelników z użyteczną informacją, poradami, dobrymi przykładami, wyjaśnieniem
wątpliwości, ofertą współpracy lub realnej pomocy.

Na
stronach Kongresu publikowane są na bieżąco informacje nadsyłane przez
przedsiębiorców.
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/
Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:


„Gazeta Prawna:
 Zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące. Co z przedsiębiorcami, którzy zapłacili składki za marzec?
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1469568,zwolnienie-ze-skladek-zus-przedsiebiorca-zaplacona-skladka-za-marzec.html

 „Tarcza finansowa”, czyli nowe subwencje dla firm. Kto może z nich skorzystać
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1468059,subwencje-tarcza-finansowa-dla-kogo-pomoc-100-mld-zl.html

● Wsparcie dla biznesu – dodatek informacyjny Gazety Prawnej
https://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/4502000/4502250-wsparcie-dla-biznesu-15-04.pdf

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Największy taki obiekt w Europie. Strategiczna inwestycja KGHM przyspiesza
https://www.wnp.pl/budownictwo/budimex-wyprzedza-harmonogram-na-strategicznej-inwestycji-kghm,386767.html

● Epidemia nie zatrzyma budowy dróg w Polsce
https://www.wnp.pl/budownictwo/rafal-weber-epidemia-nie-zatrzyma-budowy-drog-w-polsce,387134.html

„Rzeczpospolita”:
 Jak inne kraje pomagają firmom podczas pandemii
https://www.rp.pl/Firma/304159862-Koronawirus-jak-inne-kraje-pomagaja-firmom-podczas-pandemii.html

 Koronawirus a płynność finansowa firm. Jak zapobiegać upadłości?
https://firma.rp.pl/prawo-podatki/5304-koronawirus-a-plynnosc-finansowa-firm-jak-zapobiegac-upadlosci

„Gazeta Wyborcza”
 "Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu
"tarczowych" wniosków o pomoc
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25862013,uwazaj-o-co-i-jak-prosisz-o-rygorzeodpowiedzialnosci.html

„Puls Biznesu”
 MF: nowa matryca stawek podatku VAT od 1 lipca br.
https://www.pb.pl/mf-nowa-matryca-stawek-podatku-vat-od-1-lipca-br-986101
inne artykuły na ten temat dostępne poniżej:
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/stawki-vat/3632890,Nowa-matryca-stawek-VAT-dopiero-od-1-lipca-2020-r.html
https://www.money.pl/podatki/vat-nowa-matryca-stawek-od-1-lipca-resort-finansow-przesuwa-termin-6492320530986625a.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- „Brak skonkretyzowania oferty przetargowej”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/brak-skonkretyzowania-oferty-przetargowej/

Konsultacje społeczne


informujemy, że na stronach rządowych ukazały się nowe projekty dotyczące:

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12332458/12678650/dokument444731.pdf

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań
egzekucyjnych należności pieniężnych
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12332457/12678535/12678536/dokument444688.docm

Kalendarium:
● Oferta Pracodawców RP - bezpłatne webinaria dla przedsiębiorców.
- Informujemy, że w związku z trwającą sytuacją nadzwyczajną, zagrażającą bezpośrednio
wielu gałęziom gospodarki oraz przedsiębiorcom, organizacja Pracodawcy RP na najbliższe
dni przygotowała kolejne bezpłatne Webinaria.
Poniżej znajduje się harmonogram oraz zakres tematyczny poszczególnych spotkań.
Webinaria odbywają się na platformie ClickMeeting, udział wymaga rejestracji.
Istnieje możliwość zgłaszania konkretnych tematów.
Najbliższe webinaria i ich tematyka:
Piątek: 17.04.2020 godz. 13.00
Temat:Instrumenty pomocowe w czasach kryzysu COVID-19”
Zagadnienia
1.

Identyfikacja programów pomocowych dopasowanych do potrzeb konkretnego
biznesu. W tym:

 Gwarancje dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
(niezależnie od branż) oraz inne programy związane z BGK
 Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym oraz inne
programy związane z ARP
 Programy płynnościowe przygotowywane przez PFR
2. Jak skutecznie aplikować o program pomocowy?
3. Symptomy wskazujące na nadchodzące problemy płynnościowe w spółce.
4. Przygotowanie planu działania na wypadek utraty płynności.
5. Określenie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne.
LINK DO PYTAŃ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sfLA255AqE5drmGtr8yRuHYbNbrZLvtBfZgQhMXystw/edit?usp=sharing

LINK DO REJESTRACJI:
https://pracodawcyrp880.clickmeeting.pl/instrumenty-pomocowe-w-czasach-kryzysu-covid19/register?_ga=2.10831741.856199704.1586932927-910488165.1585921652
Poniedziałek: 20.04.2020 godz: TBC
Temat: Narzędzia finansowe w tzw. Tarczy 1.0
LINK DO PYTAŃ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11kMjtCV7LgEnkEa6LJT9iAFHExW2A5dRtXYaImHGfWk/edit?usp=sharing

LINK DO REJESTRACJI: roześlemy do Państwa zaraz po jego otrzymaniu.

