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● Nordkalk przekazał gminie Sławno działki na

których znajduje się Geopark Owadów-Brzezinki.
- Informujemy, że w dniu 2 czerwca podpisany został
pomiędzy przedstawicielem Gminy Sławno a Prezesem
Zarządu Firmy Nordkalk Piotrem Maciakiem, akt
notarialny dotyczący przekazania w formie darowizny,
nieruchomości znajdujących się w granicach
kamieniołomu Owadów – Brzezinki, w którego
sąsiedztwie od roku 2019 działa Geopark tematyczny.
Dotychczasowy właściciel działek, firma Nordkalk,
zakupił działki w ramach inwestycji w zakład Sławno.
Warto wspomnieć że był to jeden z pierwszych
zakładów Nordkalk w Polsce.
Więcej informacji na ten temat na stronach czasopisma branżowego Surowce i Maszyny
Budowlane BMP:
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,76608,nordkalk-przekazal-gminie-slawno-dzialki-na-ktorychznajduje-sie-geopark-owadow-brzezinki.html

Więcej o Geoparku:
http://mz.pan.pl/pl/geopark-owadow-brzezinki-juz-otwarty/
GDDKiA oceni rzetelnych wykonawców.
GDDKiA zamierza wprowadzić system certyfikacji
skierowany na promocję rzetelnych wykonawców,
uwzględniający przede wszystkim takie kwestie jak:
prawidłowość i terminowość rozliczeń między
wykonawcami a podwykonawcami robót budowlanych,
usług i dostaw.
Więcej informacji w sprawie pod poniższym adresem oraz na stronach GDDKiA:
https://magazynkruszywa.pl/material[52033]
●Platforma Fit for Future jako organ wspomagający

działania Komisji Europejskiej.
Z Ministerstwa Rozwoju otrzymaliśmy informację dotyczącą
nowo formowanej platformy jako organu wspomagającego
Komisję Europejską. Wspomnieliśmy już o tych działaniach
na łamach newslettera nr 58. Cały czas trwa nabór Komisji
Europejskiej na ekspertów do grupy partnerów publicznych w
ramach nowej Platformy Fit for Future.
Czym jest Platforma Fit for Future?
Platforma Fit for Future, została powołana w ramach programu
sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), jest grupą
ekspercką, której głównym zadaniem jest wspomaganie działań
Komisji Europejskiej w kierunku upraszczania prawa
europejskiego i ograniczania obciążeń regulacyjnych.
W swoich pracach Platforma ma w szczególności uwzględniać potrzeby małych i średnich
przedsiębiorstw. Jej skład to grupa rządowa (27 przedstawicieli państw członkowskich i 3
przedstawicieli Komitetu Regionów) oraz grupa partnerów publicznych (19 ekspertów

powołanych przez Sekretariat Generalny i 3 przedstawicieli Komitetu EkonomicznoSpołecznego). W grupie rządowej Polskę reprezentowało będzie Ministerstwo Rozwoju.
Więcej informacji na temat zadań grupy partnerów publicznych w komunikacie Ministerstwa
Rozwoju oraz na stronach Komisji Europejskiej pod poniższymi adresami:
https://www.piit.org.pl/__data/assets/pdf_file/0019/15436/Pismo-do-organizacji-ws.Platformy-F4F.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existinglaws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f_en
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 19 czerwca br.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: SG-F4F@ec.europa.eu.
Jeżeli ktoś z Państwa rozważa zgłoszenie swojej kandydatury do udziału w pracach Platformy
lub już tego dokonał, prosimy o taką informację na adres Biura Zarządu Związku.
●Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Informujemy, że rusza nowa inicjatywa Pracodawców
RP o nazwie: „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Jej
podstawowym celem – jak czytamy na stronach
inicjatora działań: - jest promowanie idei Gospodarki
Obiegu Zamkniętego (GOZ), współpraca, dzielenie się
dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń a przede
wszystkim promocja rozwiązań, które pomogą Polsce
w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim
Zielonym Ładzie, z korzyścią dla społeczeństwa
i rozwoju gospodarczego kraju.
Uczestnictwo w koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi formalnymi zobowiązaniami, a wyłącznie z akceptacją Deklaracji Czystej Energii,
z którą mogą się Państwo zapoznać tutaj.
Pytania i uwagi oraz informację na temat chęci dołączenia do inicjatywy można kierować na
adres czystaenergia@pracodawcy.pl
Zachęcamy do udziału w webinarium inaugurującym inicjatywę, które odbędzie się już 18
czerwca.
Więcej informacji dostępnych pod adresem:
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/06/deklaracja-koalicja-wlacz-czysta-energie.pdf
Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:


„Aggregates & Mining Today”,
wydanie czerwcowe:

- Okręty wojenne z czasów rzymskich znaleziono w serbskiej kopalni węgla:
https://translate.google.com/translate?
depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://aggregatesandminingto
day.com/2020/05/roman-era-warships-found-at-serbian-coal-mine/

“Magazyn Przemysłowy”
-

Odmrożenie targów jest bardzo ważne dla całej gospodarki:

https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/grazyna-grabowska-odmrozenie-targow-jest-bardzo-wazne-dlacalej-gospodarki-wywiad-z-prezes-targow-w-krakowie

„Gazeta Prawna:
 Co trzecia firma pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1482193,koronawirus-w-polsce-firma-sytuacja-ekonomiczna-badanie.html

 Sprawozdania finansowe: Wydłużony termin to wyzwanie dla księgowych
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1481936,sprawozdania-finansowe-wydluzonytermin-dzien-bilansowy.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
●"Naziemne metro" będzie budowane w Polsce? Jest taka idea
https://www.wnp.pl/budownictwo/technologie/naziemne-metro-bedzie-budowane-w-polsce-jest-takaidea,399408.html

„Rzeczpospolita”:
 Restrukturyzacja a obejście prawa: fiskus przychylny ratowaniu firm
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306109977-Restrukturyzacja-a-obejscie-prawa-fiskusprzychylny-ratowaniu-firm.html
 Tarcza 4.0: Dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców
https://firma.rp.pl/prawo-podatki/6428-tarcza-4-0-doplaty-do-kredytow-dla-przedsiebiorcow?
utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
„Pokusa wyboru oferty tańszej”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/pokusa-wyboru-oferty-tanszej/

Konsultacje społeczne


informujemy że na stronach rządowych ukazały się nowe projekty dotyczące:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12334553/12692387/12692388/dokument450814.pdf
- rozporządzenia zmieniającego 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//502/12334751/12693667/12693668/dokument451427.pdf

Kalendarium:
● Webinarium dla przedsiębiorców - "Instrumenty wsparcia z Tarczy Finansowej dla
dużych firm"
- W dniu 15 czerwca 2020, o godz. 14.00 odbędzie się kolejne bezpłatne webinarium dla
przedsiębiorców na temat: "Instrumenty wsparcia z Tarczy Finansowej dla dużych firm"
Agenda:
 Wnioskowanie do Programu– Tarcza PFR, proces, wsparcie CC (dedykowany nr/
tel.), czas realizacji
 Beneficjent Programu– definicja, kryteria
 Finansowanie płynnościowe– definicja, kryteria
 Finansowanie płynnościowe preferencyjne– definicja, kryteria
 Finansowanie inwestycyjne (pomocowe, rynkowe)– definicja, kryteria
LINK DO REJESTRACJI:
https://pracodawcyrp880.clickmeeting.pl/instrumenty-wsparcia-z-tarczy-finansowej-dla-duzych-firm/register?
_ga=2.140932406.581042359.1591614087-1590813154.1586593129

● Zapis webinarium „Czas kryzysu – jak ubezpieczyć należności (również ze wsparciem
państwa) i wzmocnić płynność firmy”
- Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas kryzysu – jak ubezpieczyć należności
(również ze wsparciem państwa) i wzmocnić płynność firmy”, z udziałem ekspertów KUKE
S.A. https://www.youtube.com/watch?v=qFjJ4WYj0zM&feature=youtu.be
prezentacja z webinarium: https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/06/2020-06-10-kuke-prezentacja.pdf

● Kursy dla operatorów maszyn budowlanych.
- Informujemy, że Towarzystwo Oświatowo – Naukowe Inter Wiedza - prowadzące
działalność edukacyjną od 1990 roku, które w swoich ośrodkach kształcenia ustawicznego
szkoli rocznie około 3000 osób w tym około 600 operatorów maszyn ciężkich oraz innych
urządzeń technicznych – organizuje kursy z zakresu maszyn budowlanych i drogowych.
Informacja szczegółowa na temat kursów znajduje się pod poniższym adresem:
https://www.interwiedza.pl/maszyny-budowlane-drogowe-i-ziemne/

● VIII Śląskie Forum Drogownictwa 27.10.2020
- 29.10.2020
Polski Kongres Drogowy wraz z Komitetem
Narodowym
Światowego
Stowarzyszenia
Drogowego
PIARC
oraz
Zarządem
Dróg
Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na VIII
Międzynarodowej Konferencji polegającej na
wymianie wiedzy, najlepszych praktyk i doświadczeń
między drogowcami Polski i Niemiec, a także innych
krajów niemieckiego obszaru językowego.
Forum odbędzie się w dniach 27-29.10.2020 w Wiśle.
Strona internetowa VIII Śląskiego Forum Drogownictwa:
https://kongresdrogowy.pl/konferencja/125-viii-slaskie-forum-drogownictwa?
utm_source=elamed&utm_medium=email&utm_campaign=magazyn_autostrady&utm_content=Wzmacnianie+
gruntu%2C+stabilizacja%2C+geosyntetyki

