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● Zdalne posiedzenie Zarządu PZPK w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa).

- Kontynuując wypracowaną podczas wcześniejszych spotkań zasadę organizacji cyklicznych
spotkań Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, celem omówienia spraw
ważnych dla Związku, informujemy że ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 29
kwietnia br. w formie zdalnej.
Informacja z posiedzenia dotycząca ważnych ustaleń zostanie rozesłana do członków po jej
zredagowaniu.
● Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju
dla Mikroprzedsiębiorców
- Informujemy że od wczoraj (29.04) możliwe jest składanie
wniosków mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o subwencje z
Tarczy
Finansowej
Polskiego
Funduszu
Rozwoju.
Wnioski będzie można składać za pomocą bankowości elektronicznej w
jednym z 17 banków komercyjnych i większości banków spółdzielczych.
Firmy zatrudniające co najmniej 1 oraz nie więcej niż 9 pracowników na umowę o pracę, z
wyłączeniem właściciela, oraz roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczająca kwoty 2 mln
EUR, mogą liczyć na subwencję w kwocie do 324 tys. zł. Wsparcie przeznaczone jest dla firm,
które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w
porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z
COVID-19.
Więcej informacji dostępnych jest na stronach PFR:
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html
Wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR, można składać do końca lipca.

●

Prezydium Rady Dialogu Społecznego
– o tzw. Tarczy 4.0 i zmianach w prawie pracy.

We wtorek i środę odbyły się spotkania Prezydium
Rady Dialogu Społecznego, podczas których partnerzy
społeczni rozmawiali ze stroną rządową:Wicepremier i
Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz oraz Minister
Pracy Marleną Maląg, o przygotowywanym projekcie
tzw. Tarczy 4.0 oraz planowanych zmianach w prawie
pracy poruszających kwestię pracy zdalnej, urlopów i
funkcjonowania Zakładowych Funduszy Świadczeń
Socjalnych.
Jak czytamy w informacji prasowej Przewodniczącego Prezydium RDS:

W odniesieniu do projektowanych zmian w prawie pracy zawartych w tzw. Tarczy
antykryzysowej 4.0., ostatecznie usunięto propozycje wywołujące najwięcej kontrowersji.
Dotyczy to przede wszystkim tzw. zwalniania mailem, zawieszenia postanowień układów
zbiorowych oraz możliwości obniżenia o 10% wymiaru czasu pracy w drodze oświadczenia
pracodawcy. Ponadto zastrzeżenia strony związkowej wywołują przepisy dotyczące
wprowadzenia ograniczenia w wysokości odpraw do maksymalnie 10-krotnościi minimalnego
wynagrodzenia, a także zaproponowane rozwiązania odnoszące się do pracowników instytucji
finansów publicznych czy niektóre regulacje w zakresie zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. Centrale związkowe zwróciły również uwagę na brak rozwiązań dotyczących osób
bezrobotnych, zwłaszcza obecnej wysokości zasiłku oraz niewystarczające wsparcie dla
pracujących na umowach cywilnoprawnych. Natomiast strona pracodawców pozytywnie

oceniła projektowane w Tarczy 4.0. rozwiązania w zakresie prawa pracy. Wątpliwości
wywołały jednak zapisy dotyczące przesłanki „istotnego wzrostu obciążenia funduszu
wynagrodzeń”, które zostały uznane za zbyt skomplikowane.
Pracodawcy wnioskowali o przyjęcie rozwiązań wprowadzających elastyczność w stosowaniu
instrumentów ochrony miejsc pracy z FGŚP, zgłaszane przez firmy. W odniesieniu do
pozostałych przepisów, za słuszny uznano kierunek zaproponowanych zmian w zamówieniach
publicznych oraz w zakresie wsparcia dedykowanego samorządom.
Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:


„Gazeta Prawna:
 Rusza składanie wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1473310,tracza-finansowa-pfr-skladanie-wnioskow-o-subwencje.html

 GDDKiA ułatwia budowę dróg w czasie pandemii
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1467064,gddkia-tarcza-antykryzysowa.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Rynek potrzebuje państwa jako aktywnego inwestora
https://www.wnp.pl/hutnictwo/rynek-potrzebuje-panstwa-jako-aktywnego-inwestora,390539.html
● KGHM drugim na świecie producentem srebra
https://www.wnp.pl/hutnictwo/kghm-drugim-na-swiecie-producentem-srebra,389068.html

„Rzeczpospolita”:
Odmrażanie polskiej gospodarki ruszy po majówce
https://www.rp.pl/Biznes/304299840-Odmrazanie-polskiej-gospodarki-ruszy-po-majowce.html

 Nie wszyscy chcą wracać do biur
https://www.rp.pl/Komercyjne/304289938-Nie-wszyscy-chca-wracac-do-biur.html
„Gazeta Wyborcza”
 Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25908827,projektowane-rozwiazania-podatkowe-w-tarczy-30.html?disableRedirects=true

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- „KIO rusza na dotychczasowych zasadach, mogą być
ograniczenia co do liczby osób”.
http://www.kzp.net.pl/opracowania/kio-rusza-na-dotychczasowych-zasadach-moga-bycograniczenia-co-do-liczby-osob/

Konsultacje społeczne


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

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów
na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//4/12333106/12682798/12682799/dokument445914.pdf
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie
okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12332959/12682198/12682199/dokument445768.pdf

Kalendarium:
● Międzynarodowa Konferencja Mechanizacja, Automatyzacja
i Robotyzacja w Górnictwie – zmiana terminu.
Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu AGH w Krakowie
oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
w Lędzinach informują, że z uwagi na obecną sytuacje zagrożenia
epidemiologicznego podjęły decyzję o przesunięciu terminu VII
Międzynarodowej Konferencji Mechanizacja, Automatyzacja i
Robotyzacja w Górnictwie, na 7 – 9 października 2020 r.
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenie on-line znajdują się na stronie:
www.konferencjaMarg.pl
● Webinaria dotyczące pomocy dla przedsiębiorców.
- W najbliższych dniach odbędą się kolejne, skierowane do przedsiębiorców, bezpłatne
webinaria których organizatorem są Pracodawcy RP.
Poniżej przesyłamy terminarz wraz z poruszaną tematyką:
● 5 maja 2020 r. Webinarium:Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
(instrumenty ARP z "Tarczy Antykryzysowej, instrumenty PFR z "Tarczy Finansowej")
Wtorek : 05 maja 2020 r. godz. 14.00
Istnieje możliwość zadawania pytań, link poniżej:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Arc4vnRmMwGfXOgQ--5-kUUi_6zrlhJcRpOn8dzUPzg/edit?usp=sharing

LINK DO REJESTRACJI: zostanie przekazany po jego otrzymani od organizatora.
Czwartek: 07 maja 2020 godz. 14.00
Temat: Praca zdalna – nowe możliwości dla firm
Zagadnienia:
 Post covid-19 – wyzwania, z którym mierzy się współczesny biznes.
 Pracy zdalna – nowe możliwości dla firm z różnych branż / Praca zdalna, czy zawsze
jest możliwa?
 Transformacja cyfrowa – od czego zacząć? (proste rozwiązania komunikacyjne,
bezpieczeństwo – przegląd narzędzi, dostęp do zasobów sieci firmowej).
 Ile będzie kosztowało Twoją firmę na przejście pracę zdalną?
 Porównanie narzędzi do pracy zdalnej z portfolio Orange.
 #WspieramyFirmy
LINK DO PYTAŃ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PTeQ7-LwM96M5QXay-ZMrWg849nvsJzauHffWXlTe8I/edit?usp=sharing

LINK DO REJESTRACJI: zostanie Państwu wysłany osobnym mailem.
Wtorek :12 maja 2020 r. godz. 14.00
Temat: "Wybrane aspekty działalności gospodarczej w czasie kryzysu (RODO i pomoc
publiczna)"
Agenda
1. Dane osobowe: Jak chronić dane osobowe w biznesie podczas pandemii?
 Priorytety w zakresie zarządzania kryzysowego
 Cyberbezpieczeństwo
 Bezpieczna praca zdalna
 Zarządzanie dostawcami
 Inwentaryzacja procedur
 Ciągłość biznesowa i rola IOD

 Najważniejsze wytyczne organów w zakresie ochrony danych osobowych
2. Pomoc publiczna: Tarcza finansowa a pomoc publiczna
 Pomoc publiczna – podstawowe regulacje UE
 Pomoc COVID – ramy prawne
 Przegląd opublikowanych środków w ramach Tarczy Antykryzysowej i ich status
 Kalkulacja limitów pomocy:
 Definicja jednego przedsiębiorstwa
 Wielkość przedsiębiorcy – przepisy polskie czy UE?
 Łączenie pomocy z różnych źródeł (de minimis, COVID, inna)
LINK DO PYTAŃ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19PnCiPRU7X2lMp87OvWJb1s6tYwcJowOYD_yMa6BiGI/edit?usp=sharing

LINK DO REJESTRACJI: zostanie Państwu wysłany osobnym mailem.

