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● Praca zdalna Biura Zarządu PZPK.
Szanowni Państwo, Członkowie Związku:
- W związku z sytuacja nadzwyczajną w kraju oraz zaleceniami Ministerstwa Rozwoju
i Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi przyjęcia przez przedsiębiorców
specjalnych środków zapobiegawczych w kierunku zapewnienia pracownikom optymalnych
i bezpiecznych warunków wykonywania czynności objętych zakresem obowiązków
wynikających z umowy o pracę, za zgodą Prezesa Zarządu Pana Artura Widłaka, Biuro
Zarządu PZPK przeszło na tryb pracy zdalnej do dnia 28 marca 2020 r. z ewentualną
możliwością jej przedłużenia w wypadku pogorszenia się sytuacji ogólnej.
Informujemy również, że przez cały ten czas zapewniona będzie ciągłość
funkcjonowania Biura oraz działań administracyjno – informacyjnych. W wypadku
potrzeby prosimy o zgłaszanie potrzeb lub uwag drogą elektroniczną na adres:
biuro@kruszpol.pl
Jednocześnie, przepraszamy Państwa za wszelkie wynikające z tej sytuacji niedogodności.
Z wyrazami szacunku
Biuro Zarządu PZPK
● Wystąpienie PZPK do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie
ustalenia składu osobowego na drugie spotkanie konsultacyjne zespołów
roboczych.
- Informujemy, że Związek wystąpił do Dyrekcji Lasów Państwowych z pismem
zgłaszającym skład osobowy PZPK na drugie spotkanie konsultacyjne zespołów roboczych
PZPK – GDLP,
w celu omówienia spraw ważnych dla środowiska górnictwa
odkrywkowego.
Termin spotkania to 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie GDLP w Warszawie.
Przypominamy, że podczas pierwszej konsultacji reprezentanci Związku zaprezentowali
następujące tematy:
· trudności z przeznaczeniem lasów na cele eksploatacji kruszyw w mpzp gmin,
· różnych postępowań w zakresie umów przedwstępnych, przyrzeczenia dzierżawy,
· ujednolicenie umów dzierżawy,
· stosowanie kosztownych zabezpieczeń w umowach, nakładanie
nieuzasadnionych obowiązków,
· celowość analizy funkcjonowania wskaźników Wsk w zarządzeniu dotyczącym
stawek czynszu dzierżawnego przy eksploatacji kopalin.
Będziemy informowali o dalszych działaniach w tej sprawie.
Uruchomienie specjalnego kontaktu Pracodawców RP
w sprawie problemów prawno-gospodarczych wFirmach.
•

- w związku z zaistniałą sytuacją w gospodarce, Pracodawcy RP zwracają się z prośbą
o przesyłanie wszelkich informacji/problemów prawno-gospodarczych, które powstały
w Państwa firmach. Osoba do kontaktu w tej sprawie:
Pani Magdalena Kitlas m.kitlas@pracodawcyrp.pl
Dyrektor Departamentu Relacji Pracodawców RP tel. (+48 22) 518 87 08tel. Kom. 508 019 063

Informujemy jednocześnie, że na głównej stronie www.pracodawcyrp.pl została utworzona
specjalna zakładka „koronawirus”
Znajdą tam Państwo podstawowe i przydatne informacje oraz źródła wiedzy nt. praw
i obowiązków pracodawców w obecnej sytuacji, pogrupowane w działy tematyczne:
- sprawdź, czy masz objawy koronawirusa
- prawa i obowiązki pracodawcy
- koronawirus i podatki
- problemy pracowników
- linki do najważniejszych oficjalnych źródeł informacji i wiedzy
- aktualności naszych działań wokół bieżącej sytuacji
- kalendarium wydarzeń i terminów istotnych dla pracodawców w obecnej sytuacji
Zachęcamy również do zapoznania się ze stanowiskiem Pracodawców RP w sprawie pakietu
antykryzysowego dla gospodarki.
Dodatkowo przesyłamy wywiad Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego
dla wnp.pl.
https://www.wnp.pl/finanse/andrzej-malinowski-koronawirus-uderzy-we-wszystkich-moznajedynie-zapiac-pasy,380009.html
•
Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:

„Gazeta Prawna:
•Medycyna pracy: Badania lekarskie pracowników z wydłużonym terminem ważności
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1461654,badania-lekarskiepracownikow-termin-wydluzony.html
•Koronawirus a PPK: Tarcza antykryzysowa wydłuża wdrożenie drugiego etapu
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1461793,koronawirus-a-ppk-tarcza-antykryzysowatermin-wdrozenia-drugiego-etapu.html
• UOKiK: Docierały do nas sygnały o wzroście cen, więc podjęliśmy natychmiastowe
działania https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1461839,koronawirus-w-polsce-wzrost-cen-uokik.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
•Będzie deficyt w budżecie. Ale nie musi być zabójczy
https://www.wnp.pl/finanse/bedzie-deficyt-w-budzecie-ale-nie-musi-byczabojczy,380392.html
•Polska Grupa Górnicza stawia na pracę zdalną
https://www.wnp.pl/gornictwo/polska-grupa-gornicza-stawia-na-prace-zdalna,378576.html
„Rzeczpospolita”:
• Prawnicy: pomoc od rządu nie będzie ani szybka, ani tania
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/303199948-Koronawirus-pomoc-nie-bedzie-aniszybka-ani-powszechna-ani-tania.html
•Węgry: Do lipca nie trzeba płacić podatków i składek emerytalnych
https://www.rp.pl/Biznes/303189881-Wegry-Do-lipca-nie-trzeba-placic-podatkow-i-skladekemerytalnych.html
„Gazeta Wyborcza”
•Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25802587,na-ratunek-mikroprzedsiebiorcy-z-jakiejpomoc-beda-mogli-skorzystac.html

„Puls Biznesu”
•Świat daje swoim firmom więcej
https://www.pb.pl/swiat-daje-swoim-firmom-wiecej-985716
•Produkcja przemysłowa w lutym zdecydowanie przebiła oczekiwania

https://www.pb.pl/produkcja-przemyslowa-w-lutym-zdecydowanie-przebila-oczekiwania-985646

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12331309/12669721/12669722/dokument442028.pdf

Kalendarium:
● XX Konferencja Kruszywa Mineralne 2020
- zmiana terminu.
- Komitet Organizacyjny XX Konferencji Kruszywa
Mineralne informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją
epidemiczną, zmianie ulega termin Konferencji
na 23-25 września 2020r.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników,
organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu
konferencji.
Jak czytamy dalej na stronach organizatora:
Miejsce Konferencji i jej program nie ulegają zmianie. Ważne są wszystkie dotychczasowe
zgłoszenia udziału, prezentacji i stoisk wystawowych. Na dzień 16.03.2020r. prace
organizacyjne związane z Konferencją są już zasadniczo zakończone lub zawansowane.
Prosimy o zarezerwowanie nowego terminu. Szczegóły organizacyjne zostaną wkrótce
rozesłane imiennie do wszystkich zarejestrowanych uczestników.
Przepraszamy za zaistniałą, niezależną od nas, sytuację. Myślimy, że spotkamy się we
wrześniu na jubileuszowej XX Konferencji, w równie licznym gronie jak to miało mieć
miejsce w kwietniu.
Więcej na temat Konferencji pod adresem:
http://www.kruszmin.pwr.wroc.pl/

http://www.kruszmin.pwr.wroc.pl/new_page_1.htm

● Międzynarodowe Targi AUTOSTRADA-POLSKA 2020 – przełożone.

- Zaplanowane w dniach 6-8 maja br. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
Autostrada – Polska 2020 ze względu na sytuację nadzwyczajną w kraju odbędą się w innym
terminie.
Targi Autostrada to jedno z najważniejszych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce.
Co roku uczestniczy w nich ponad 260 firm z 18 krajów świata oraz kilka tysięcy gości.
W związku z powyższym jak czytamy na stronie organizatora:
W trosce o bezpieczeństwo naszych Wystawców i Zwiedzających w związku z pogarszającą się
sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego

o odwołaniu imprez masowych informujemy o zmianie terminu targów AUTOSTRADAPOLSKA, MASZBUD oraz ROTRA.
Targi odbędą się od 30 czerwca do 2 lipca 2020 roku.
Więcej informacji na stronach Targów:
https://www.targikielce.pl/autostrada-polska/zmiana-terminu-targow
https://www.targikielce.pl/autostrada-polska

