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Rok założenia - 1993

● Drugie spotkanie konsultacyjne Zespołów roboczych PZPK
– Lasy Państwowe – przełożone.
- W nawiązaniu do informacji dotyczącej ustalenia składu osobowego
Zespołów Roboczych PZPK oraz GDLP na zaplanowane na dzień
16 kwietnia br. drugie spotkanie konsultacyjne ekspertów,
w celu omówienia kwestii ważnych dla środowiska górnictwa odkrywkowego, Polski
Związek Producentów Kruszyw otrzymał od Dyrekcji Lasów Państwowych zawiadomienie,
że ze względu na trwającą sytuację nadzwyczajną związaną z zagrożeniem
epidemicznym w kraju, termin spotkania pozostaje bliżej nieokreślony.
Na chwilę obecną oczekujemy na kontakt z GDLP w tej sprawie, w drugiej połowie maja.

● ANKIETA- nastroje, oczekiwania, "nowa normalność" – COVID-19.
- Zachęcamy do udziału w anonimowej ankiecie przygotowanej przez Pracodawców RP
dotyczącej postrzegania obecnej sytuacji w kraju przez pracodawców oraz pracowników firm.
Dostępne są dwie wersje krótkiej ankiety, które pomogą uzyskać cenną wiedzę na temat
Państwa nastrojów i oczekiwań.
Ankiety można wypełnić do 27 kwietnia 2020 r. do godz.24.00.
Ankieta dla PRACODAWCY https://www.research.net/r/B8P8LPH
Ankieta dla PRACOWNIKA https://www.research.net/r/TN78HDT
Wiedza zebrana dzięki tej ankiecie posłuży Pracodawcom RP do opracowania nowych
propozycji prawnych oraz ewentualnych zmian w już obowiązujących ustawach.
● Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa – badanie CMSG.
- Poniżej przesyłamy do Państwa wiadomości wyniki badania Centrum Monitoringu Sytuacji
Gospodarczej przeprowadzonego we współpracy z Pracodawcami RP na temat obecnej
sytuacji przedsiębiorców.
3,6 punktu na 10 możliwych – tak polskie firmy oceniają swoją obecną kondycję, jak
wynika z badania zrealizowanego przez w pierwszej połowie kwietnia br. na grupie 500 firm.
Ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorstw ma bufory płynnościowe na co
najwyżej trzy miesiące.
Prawie 70 proc. badanych firm uważa, że przepisy w zakresie instrumentów
pomocowych są niejasne, ponad połowa wskazuje też na nadmiar biurokracji, a 42 proc. na
brak wsparcia ze strony urzędników.
Kluczowe wnioski z przeprowadzonego badania:

55,2 proc. respondentów negatywnie ocenia kondycję swoich firm (w skali 0-10 średnia
ocen to 3,6)

Firmy przewidują średni spadek przychodów o ok. 55 proc., a zatrudnienia – o ok. 15,5
proc.

Małe, usługowe firmy mają bardzo duże problemy z płynnością finansową

Przepisy zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej są skomplikowane i biurokratyczne

Kwestia terminu otwarcia gospodarki budzi ogromną niepewność polskiego biznesu.



Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

- Przegląd Geologiczny (2020-04) tom 68
https://www.pgi.gov.pl/ofertainst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/12299przeglad-geologiczny-2020-04-tom-68.html

-Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona
Środowiska w Górnictwie WUG Nr 4/2020:
http://www.wug.gov.pl/wydawnictwa/archiwum/341

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


- Zmiany warunków wodnych wskutek działalności górniczej w rejonie Gałęzice–
Bolechowice–Borków w Górach Świętokrzyskich, J Prażak, J.Bruczyńska Przegląd
Geologiczny, vol. 68, nr 4, 2020.
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/4-kwiecien/7779-zmiany-warunkowwodnych-wskutek-dzialalnosci-gorniczej/file.html

- Problematyka dotycząca uzyskania zgody na wydobycie surowców skalnych poniżej
zwierciadła wód podziemnych na przykładzie wybranych kopalń w regionie świętokrzyskim
K. Białecka, M.Kos, Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 4, 2020
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/4-kwiecien/7780problematyka-dotyczaca-uzyskania-zgody-na-wydobycie-surowcow-skalnych/file.html

„Gazeta Prawna:
 Skończył się rynek pracownika, znów mamy rynek pracodawcy
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1471043,koronawirus-koniec-rynupracownika-rynek-pracodawcy.html
 Wpadniemy w recesję, to w zasadzie pewne. Eksport nie będzie wspierał polskiej gospodarki
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1471406,koronawirus-kryzys-gospodarczy-recesja.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Odmrażanie gospodarki dopiero jesienią. Tak twierdzi ponad jedna czwarta
przedsiębiorców
https://www.wnp.pl/finanse/odmrazanie-gospodarki-dopiero-jesienia-tak-twierdzi-ponad-jednaczwarta-przedsiebiorcow,388434.html
● Tarcza 2.0: zwolnienie z ZUS - wątpliwości rozwiane
https://www.wnp.pl/praca/tarcza-2-0-zwolnienie-z-zus-watpliwosci-rozwiane,388569.html

„Rzeczpospolita”:
 Jak rząd podzieli 100 mld zł dla przedsiębiorstw: MŚP
https://firma.rp.pl/koronawirus/5573-jak-rzad-podzieli-100-mld-zl-dla-przedsiebiorstw-msp?
utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

 Jak ratować firmę nie obniżając wynagrodzeń

https://www.rp.pl/Firma/304239899-Koronawirus-jak-ratowac-firme-nie-obnizajac-wynagrodzen.html

„Gazeta Wyborcza”
 Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców - jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25884068,pomoc-plynnosciowa-dla-duzych-przedsiebiorcowjak-wyjsc-z.html?disableRedirects=true

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- „Tarcza 3.0 odmrozi sądy”.
http://www.kzp.net.pl/opracowania/tarcza-3-0-odmrozi-sady/

Konsultacje społeczne


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

- rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ratownictwa górniczego. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//569/12332752/12680194/12680195/dokument445095.pdf
- rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu
górniczego. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//569/12332751/12680151/12680152/dokument445080.pdf

Kalendarium:
● 28 kwietnia 2020 r. Webinarium nt.: "Obowiązkowa dematerializacja akcji
oraz ostatnie zmiany w KSH (e-WZA, e-protokoły).
- Podczas webinarium zostaną omówione zmiany w ważnej dla przedsiębiorców
ustawie Kodeks Spółek Handlowych.
Temat webinarium:
"Obowiązkowa dematerializacja akcji oraz ostatnie zmiany w KSH (e-WZA, e-protokoły).
Termin:28 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa należy zarejestrować się na stronie:
https://pracodawcyrp880.clickmeeting.pl/obowiazkowa-dematerializacja-akcji-oraz-ostatnie-zmiany-w-ksh-ewza-e-protokoly-/register?_ga=2.87539419.2110887339.1587370121-910488165.1585921652

AGENDA
1. Obowiązkowa dematerializacja:
a)Na czym polega obowiązkowa dematerializacja akcji
b)Skutki prawne dematerializacji dla spółki oraz dla akcjonariuszy
c)Zupełnie nowe zasady przenoszenia praw z akcji – problemy praktyczne (opcje put, opcje call,
oferty sprzedaży akcji, zastawy na akcjach)
d)Terminarz dematerializacji
e)Sankcje i odpowiedzialność zarządu
f)Rola domu maklerskiego w codziennym funkcjonowaniu spółki akcyjnej
 perspektywa spółki publicznej
 perspektywa spółki niepublicznej
2. Zmiany w KSH wynikające z tarcz antykryzysowych a obowiązki związane z dematerializacją
akcji:
a e-WZA warunki prowadzenia, organizacja i przebieg, identyfikacja akcjonariuszy
b) Terminy

● 28 kwietnia 2020 r. - Zamówienia publiczne w czasie stanu epidemii.
Szczególne regulacje i praktyczne problemy w trwającym postępowaniu
oraz przy realizacji umowy.
- Zapraszamy do udziału w przygotowanym przez Konfederację Lewiatan
cyklu spotkań: seminariów, warsztatów i szkoleń, których celem jest
prezentacja aktualnych zmian w prawie oraz przedstawienie praktycznych
skutków wprowadzanych regulacji.

W dniu 28 kwietnia 2020 r., w godz.: 10:30-12:00 odbędzie się szkolenie nt:
- Zamówienia publiczne w czasie stanu epidemii. Szczególne regulacje i praktyczne
problemy w trwającym postępowaniu oraz przyrealizacji umowy.
Strona internetowa z informacją szczegółową:
https://online.ikongres.pl/conference/e-akademia_lewiatana__zamowienia_publiczne_w_czasie_stanu_epidemii

Inne, najbliższe terminy szkoleń e-Akademii Lewiatana:
 27.04, HR w czasie kryzysu. Co musisz wiedzieć zanim zwolnisz pracownika w związku z COVID-19
 30.04, Koronawirus - jakie ograniczenia praw pracowników mogą być wprowadzone i jak dostać na
nich dofinansowanie

 7.05, Praca zdalna - analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo
Pełna lista szkoleń w formie webinariów dostępna jest pod adresem:
http://konfederacjalewiatan.pl/uslugi/akademia-lewiatana

