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Wspomnienie o Prezesie Polskiego Związku Producentów Kruszyw, Aleksandrze
Kabzińskim.
- Szanowni Członkowie Związku, zachęcamy do zapoznania się z artykułem
wspomnieniowym o śp. Prezesie Aleksandrze Kabzińskim, autorstwa Pana Profesora
Wiesława Kozioła. Ukazał się on na łamach najnowszego numeru czasopisma branżowego
„Kruszywa” nr 1/2020.
•

Wspomnienie dostępne jest pod adresem:
https://magazynkruszywa.pl/artykul/wspomnienie-o-prezesie-polskiego-zwiazkuproducentow-kruszyw-aleksandrze-kabzinskim/50409
•

Deklaracja informacyjna na temat wydobycia i przychodów Członków Związku.

Szanowni Członkowie Związku
- W ślad za przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne, Statutem Polskiego Związku
Producentów Kruszyw, odwołując się do fragmentu przewidującego możliwość gromadzenia
informacji o członkach (Art. 14 pkt 3 dotyczący obowiązków Członków Zwyczajnych Związku)
oraz jej obrót w granicach nie naruszających tajemnicy handlowej – do użytku ściśle
wewnątrz Związku, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie Deklaracji (druk
deklaracji został rozesłany do Członków w dniu 14 lutego), określającej, w zależności od
rodzaju prowadzonej działalności:
- ilość sprzedanych kruszyw w roku 2018 w tonach
- wysokość przychodów netto uzyskaną w roku 2018 r.
Pozyskane w ten sposób informacje, będą niezbędną pomocą do materiałów opracowywanych
na najbliższe Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie.
Wypełnione deklaracje prosimy odsyłać na adres biura Zarządu Związku, w terminie do
29 lutego 2020 r. Prosimy o niezawodność i terminowość realizacji.
Za Zarząd
Z poważaniem
Artur Widłak
Prezes Zarządu
•

Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
Magazyn Kruszywa nr 1/2020:

https://magazynkruszywa.pl/aktualny-numer

•

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Gazeta Prawna:
- Problem z PIT-em on-line. Brakuje e-formularzy PIT-36 i PIT-36L dla przedsiębiorców
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1454510,pit-36-za-2019-pit-36l-od-kiedy-dostepny-formularz.html

- Biznes przeciwko zmianom podatkowym. Nowe przepisy utrudnią prowadzenie firm?

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1454772,zmiamy-podatkowe-2020-prowadzenie-firmy.html

- Wpłatę na niewłaściwe konto można poprawić
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1454831,pit-cit-vat-wplata-na-niewlasciwe-konto.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
- Nowe złoże miedzi w Polsce. Dokumentacja zatwierdzona

https://www.wnp.pl/gornictwo/nowe-zloze-miedzi-w-polsce-dokumentacja-zatwierdzona,372669.html#comment

- Powstanie nowy szlak komunikacyjny łączący cztery województwa
https://www.wnp.pl/budownictwo/powstanie-nowy-szlak-komunikacyjny-laczacy-cztery-wojewodztwa,373546.html

„Rzeczpospolita”:
- Niezły początek roku w przemyśle
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200229974-Niezly-poczatek-roku-w-przemysle.html

„Gazeta Wyborcza”
- Autostrada Wielkopolska podnosi opłaty. Tłumaczy to inflacją

https://wyborcza.pl/7,155287,25711607,autostrada-wielkopolska-podnosi-oplaty-tlumaczy-to-inflacja.html

- GUS: inflacja w górę, zarobki też. Gorzej z zatrudnieniem
https://wyborcza.pl/7,155287,25711547,gus-inflacja-w-gore-zarobki-tez.html

• Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

http://www.kzp.net.pl/opracowania/nowa-ustawa-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-wtransakcjach-handlowych/

- Uzupełnienie pełnomocnictwa a oferta nieważna:
http://www.kzp.net.pl/opracowania/858/

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12330051/12661851/12661852/dokument437634.pdf
- projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z
rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12330007/12661569/12661570/dokument437438.pdf

Kalendarium:
3 marca 2020 r. - XI Konferencja Infrastruktura Polska
& Budownictwo, Warszawa
Jak czytamy na stronie organizatora:
- 3 marca w hotelu The Westin Warsaw odbędzie XI edycja konferencji „Infrastruktura
Polska i Budownictwo” organizowana przez Executive Club. Zaproszeni eksperci przybliżą
najbardziej aktualne zagadnienia obu branż podczas całodniowej serii debat, podzielonych
na cztery tematyczne panele dyskusyjne. Zwieńczeniem wydarzenia będzie wieczorna gala
rozdania statuetek „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”, dla najbardziej
wyróżniających się podmiotów w branżach.
•

Konferencja od 11 lat cieszy się uznaniem środowiska branżowego. Poprzez aktywną
kooperację autorytetów biznesowych i naukowych chcemy wywołać żywą debatę o kondycji
polskiego budownictwa i infrastruktury.
Tegoroczna edycja będzie okazją do dyskusji na tematy takie jak: przyszłość inwestycji
infrastrukturalnych w perspektywie unijnej 2021 – 2027, kierunki transformacji cyfrowej w
kolei 4.0, działania firm z sektora budowlanego na rzecz zmniejszenia oddziaływania na
środowisko.
Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia statuetek ,,Diamenty
Infrastruktury i Budownictwa”.
Strona internetowa konferencji:

http://executive-club.com.pl/2020/01/16/nowa-era-budownictwa-okiem-praktykow/

8-12 marca 2020 r. - XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii,
Krynica-Zdrój
- w dniach 8-12 marca 2020 r. odbędzie się kolejna edycja
Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii,
•

Temat przewodni tegorocznej edycji to:
- Wyzwania geotechniki i geomechaniki XXI wieku,
- W tym: Sesja Jubileuszowa 100-lecia Katedry Geomechaniki, Budownictwa i - Geotechniki
(Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów).
Tematyka Konferencji

- Budownictwo podziemne i tunelowanie
- Aktualne problemy geomechaniki
- Geotechnika w górnictwie i budownictwie
- Monitoring obiektów podziemnych
- Wyzwania tunelowania w Polsce
- Nowoczesne materiały i technologie w geotechnice
- Modelowanie zjawisk w skałach i gruntach

Więcej informacji na stronie organizatora:
http://home.agh.edu.pl/~zsmgg/

•

26 marca 2020 r - Kongres Eksportu 2020 „Innowacyjność polskiego eksportu w
ostatniej dekadzie”.

- W dniu 26 marca 2020 r. o godz. 10.00. w Auli E Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w
Lublinie, ul. Projektowa 4 odbędzie się Kongres Eksportu 2020 „Innowacyjność polskiego
eksportu w ostatniej dekadzie”.
Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu kom. +48 603
889 000 lub wysyłając wiadomość e-mail: biuro@eksporterzyrp.pl do dnia 29.02.2020r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na dziś, nad Kongresem Eksportu 2020 patronat honorowy objęli:
Minister Rozwoju,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Arcybiskup Metropolita Lubelski,
Marszałek Województwa Lubelskiego,
Wojewoda Lubelski,
Prezydent Miasta Lublin
oraz patronatem medialnym objęli m. in.
TVP 3 Lublin,
Polskie Radio Lublin,
Panorama Lubelska,
Akademickie Radio Centrum.
Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Długa 5, 20-346 Lublin, Polska
tel. kom. +48 603 889 000, www.eksporterzyrp.pl

•

31 marca 2020 r. Szkolenie: Nowe Prawo wodne a proces inwestycyjno-budowlany.

- Przedmiotem szkolenia będą nowe regulacje prawne dotyczące gospodarowania wodami
w świetle nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., która weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Szkolenie skierowane jest między innymi do specjalistów ochrony środowiska w
przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, radców prawnych, inwestorów, firm
konsultingowych i biur projektowych, których dotyczą omawiane tematy gospodarowania
zasobami w świetle nowej ustawy – Prawo wodne.
Program obejmie między innymi zagadnienia:
• Rozwiązania o charakterze ogólnym:
o podstawowe pojęcia;
o własność wód;
o podmioty uczestniczące w zarządzaniu wodami;
o urządzenia pomiarowe.
• Zgody wodnoprawne:
o Pozwolenia wodnoprawne:
o Zgłoszenia wodnoprawne (art. 421):
o Oceny wodnoprawne:
o Odstępstwo od zakazu wykonywania robót mogących wpłynąć na stabilność lub
szczelność wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4):
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
elektronicznie: formularz
Więcej informacji na temat szkolenia oraz szczegółowe informacje
- strona internetowa:
https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=530&fm=cc&im=158218620206935010
0QUebVKNs9Ns3cFI5WbyoxnH96OswGAlwvAHqlvSu&em=biuro@kruszpol.pl
- lub telefonicznie (022) 355 86 80

