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● Planowane posiedzenie Zarządu PZPK.
- Jak już informowaliśmy, w dniu 10 września br. Zgromadzenie
Ogólne przeprowadziło wybory na nową kadencję do władz
Związku (na lata 2020- 2023). Do Zarządu PZPK wybrani zostali:
- Pani Barbara Kopczyńska;
- Pan Artur Widłak
- Pan Krzysztof Filusz;
- Pan Krzysztof Suchorz;
- Pan Łukasz Leśnik.
W dniu 28 września 2020 r. zaplanowane jest pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu.
O ważniejszych ustaleniach podjętych podczas spotkania zostaną Państwo poinformowani.
● Zespół do spraw górnictwa o polityce energetycznej Polski.
W ubiegłym tygodniu, w siedzibie Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu
ds. transformacji górnictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Spotkanie poprowadził Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds.
transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. W
gronie uczestników znależni się między innymi przedstawiciele
strony społecznej i parlamentarzystów oraz minister klimatu
i przedstawiciele spółek energetycznych.
Minister klimatu zaprezentował zgromadzonym założenia krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na
lata 2021-2030 a następnie omówił projekt Polityki Energetycznej Polski.
Podczas spotkania przedstawiciele firm energetycznych przedstawili również swoje plany inwestycyjne
na najbliższe lata.
- Jak stwierdził Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych: - Zgodnie z prośbami ze strony
społecznej minister Michał Kurtyka przedstawił dokumenty, które mają kluczowe znaczenie dla sytuacji
w branży.
O dalszych pracach zespołu będziemy informować na bieżąco.
● VII posiedzenie Rady ds. Innowacyjności. Cel- wzmocnienie polskiej
gospodarki.
- Informujemy, że w dniu 11 września po raz siódmy zebrała się w
Kancelarii Premiera Rada ds. Innowacyjności. Spotkanie odbyło się pod
przewodnictwem wicepremier Jadwigi Emilewicz i minister funduszy
Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.
Dla przypomnienia, głównym zadaniem powołanej w 2016 roku rady jest
skoordynowanie polityki zmierzającej do podniesienia innowacyjności
polskiej gospodarki.
Podczas spotkania omówiono szereg ważnych działań mających za zadanie
wesprzeć krajową gospodarkę, w tym jako jeden z najważniejszych Krajowy Plan Odbudowy. KOP to blisko 23,1 mld euro na granty i 34,2 mld
euro na pożyczki – cel nadrzędny to wzmocnienie polskiej gospodarki do
roku 2026. Zgromadzeni skupili się przede wszystkim na priorytetowych
zadaniach i reformach niezbędnych do zrealizowania w ramach KPO.

Krajowy Program Odbudowy:
Projekty w ramach KPO wyłaniane są w 8 obszarach: infrastruktura, transport, energia i środowisko,
innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna.
Celem KPO jest wzmocnienie ekonomiczne państwa oraz jego kondycji gospodarczej i społecznej.
Wdrażanie reform w ramach programu będzie trwać do lipca 2026 roku.
● Komentarz Ministerstwa Rozwoju do danych Głównego
Urzędu Statystycznego - zatrudnienie i wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.
Jak czytamy na stronach MR: - Sierpień jest trzecim miesiącem z rzędu,
kiedy zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw odrabia straty spowodowane
COVID-19, wciąż jednak pozostaje na poziomie niższym niż rok temu.
Dynamika wzrostu wynagrodzeń wciąż przyspiesza.
Według szacunków GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu
wyniosło 6295 tys., co oznacza wzrost o 43 tys. (0,7%) w stosunku do lipca.
Był to trzeci miesiąc z rzędu, kiedy zatrudnienie wzrosło w porównaniu do
poprzedniego miesiąca.
Wzrost ten jest jednak wolniejszy niż przed miesiącem, co może świadczyć o stabilizowaniu się sytuacji
na rynku pracy oraz o wygaszaniu efektu powrotu pracowników z różnych form zasiłków i obniżonego
wymiaru czasu pracy związanych z Tarczą Antykryzysową. W ujęciu rocznym liczba zatrudnionych jest
mniejsza o 1,5%.
Główny Urząd Statystyczny oszacował przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na 5337,65
zł brutto. Oznacza to spadek w ujęciu miesięcznym o 0,8%, przy czym przeciętne wynagrodzenia w
sierpniu zwykle są niższe od wyników lipcowych oraz wzrost o 4,1% w ujęciu rocznym. Dane te należy
uznać za dobre, ponieważ roczna dynamika wynagrodzeń wzrasta – jest to trzeci miesiąc z rzędu, kiedy
obserwujemy ten trend.
Powyższe dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.
●Druga internetowa debata ekspercka MAP: „Reforma
spółek handlowych – najważniejsze założenia prawa grup
spółek przez pryzmat trwających konsultacji publicznych”
W ten poniedziałek, 14 września, odbyła się druga internetowa
debata ekspercka, którą poprowadził Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds.
Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu
Państwa.
Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego od momentu
jej powołania w lutym 2020 roku przez Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, działa również
w okresie pandemii. Obecna sytuacja epidemiologiczna sprawiła,
że przeważająca część rozmów i wydarzeń ma charakter
internetowy.
Zaproszeni na debatę prelegenci poruszyli temat najważniejszych
założeń „prawa grup spółek” – regulacji prawnej, której istnienie
i zakres określa procedowana obecnie, a wypracowana reforma
Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw. Ponadto odnieśli
się do trwających konsultacji publicznych przedłożonego przez
Komisję projektu Ustawy.
Zapis debaty zostanie udostępniony po jego ukazaniu się na stronie organizatora.

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
"Surowce i Maszyny Budowlane".
- Wapień - surowiec przyszłości
https://www.kieruneksurowce.pl/konferencja,2132,79016.html
- Nowy osprzęt koparki podsiębiernej do kompaktowych ładowarek Bobcat
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,79056,nowy-osprzet-koparki-podsiebiernej-do-kompaktowychladowarek-bobcat-wieksza-uniwersalnosc-stabilnosc-i-wygoda.html
Z ciekawostek:
● Możliwe wizje przyszłości Volvo (ATBudownictwo):
https://atbudownictwo.pl/artykul/mozliwe-wizje-przyszlosci-volvo
● To może być przełom w produkcji kompozytów z włókna węglowego (Magazyn Przemysłowy):
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/to-moze-byc-przelom-w-produkcji-kompozytow-z-wlokna-weglowego

„Gazeta Prawna:
● Rewolucja w prawie budowlanym. Co nowego od 19 września 2020
https://www.gazetaprawna.pl/galerie/1491234,duze-zdjecie,1,prawo-budowlane-2020-zmiany-nowe-prawo-budowlane.html
● Prawo

budowlane bardziej przyjazne. Ma być szybciej, prościej i bez niespodzianek

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1491089,prawo-budowlane-2020-bardziej-przyjazne-nowelizacja-prawa-budowlanego-zmiany.html

● PPK przesunięte przez COVID-19. Jakie są aktualne terminy dla pracodawców
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1491172,ppk-przesuniete-przez-covid-19-aktualne-terminy-dlapracodawcow-firm.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Nadrabiamy zaległości w pensjach.
https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/nadrabiamy-zaleglosci-w-pensjach-wzrost-wynagrodzen-szybszy-niz-zakladano,76454.html

● Te pięć nurtów zmieni polską i europejską gospodarkę
https://www.wnp.pl/finanse/te-piec-nurtow-zmieni-polska-i-europejska-gospodarke,418387.html
„Rzeczpospolita”:
● Gorzki list przedsiębiorców do ministra finansów
https://www.rp.pl/Finanse/309179903-Gorzki-list-przedsiebiorcow-do-ministra-finansow.html
● Zmiany w CIT: co czeka przedsiębiorców w 2021 roku
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309179920-Zmiany-w-CIT-co-czeka-przedsiebiorcow-w-2021-roku.html

Konsultacje społeczne


informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje społeczne
dotyczące następujących projektów:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12338154/12718095/12718096/dokument464058.pdf
Informujemy również, że na stronach Sejmu RP ukazały się nastepujące druki ustaw przyjęte podczas
ostatnich posiedzeń:
- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001517

Kalendarium:
● Cykl webinariów nt.: „W jaki sposób wybrać instytucję finansową do PPK?”
- Informujemy, że podobnie jak 17 września, w dniach 24.09 oraz 1.10 o godz. 11 odbędą się otwarte,
bezpłatne webinaria, na których eksperci PFR Portal PPK oraz TFI Skarbiec przedstawią kwestie
formalno-prawne oraz wyjaśnią, jakimi kryteriami posłużyć się przy wyborze instytucji finansowej, w
jaki sposób przygotować się do wdrożenia PPK i czego oczekiwać od instytucji finansowej.
Webinaria są wyjściem naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorców zatrudniającym od 50
do 249 osób, którzy do 27 października 2020 r. mają czas na wybór instytucji finansowej i podpisanie
umowy o zarządzanie PPK (Pracowniczymi Planami Kapitałowymi).
Spotkania adresowane są przede wszystkim do firm z sektora MŚP, ale także do mikrofirm i
jednostek samorządu terytorialnego.
Program:
11.00-11.50 – Kwestie formalno-prawne wprowadzenia PPK (ekspert PFR Portal PPK)
11.50-12.30 – Jak wybrać instytucję finansową (ekspert TFI Skarbiec)
12.30-13.00 – Pytania
Webinarium odbędzie się na platformie ClickMeeting, udział wymaga rejestracji. Formularz
rejestracyjny jest dostępny tutaj:
https://pracodawcyrp880.clickmeeting.com/w-jaki-sposob-wybrac-instytucje-finansowa-do-pp/register

