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● Najważniejsze ustalenia z posiedzenie Zarządu PZPK w dniu 29 kwietnia 2020 r.
Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą ważniejszych ustaleń Zarządu
z posiedzenia w dn. 29.04:

- W związku z zapewnieniem obsługi prawnej działań wewnątrz Związku
dotyczących m.in.
wprowadzenia zmian w Statucie PZPK oraz weryfikacji
regulaminów i dokumentów wewnętrznych w tym pomocy w przygotowaniu
wzorów umów i pism, a także zapewnienia wsparcia w działaniach zewnętrznych,
Zarząd Związku zadecydował o konieczności zawarcia umowy z radcą
prawnym.
- Ustalono również że istnieje potrzeba zmiany aktualnego Logo PZPK i dostosowanie go
do obowiązujących standardów i wymagań graficznych. W związku z powyższym Zarząd
podjął decyzję o zleceniu tego zadania profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu.
Wykonanie projektu logo Związku powinno zostać opracowane w terminie umożliwiającym
jego zatwierdzenie na najbliższym Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo –
Wyborczym.
- Sekretarz Biura Związku - Pan Łukasz Machniak przedstawił najważniejsze działania
bieżące. W tym: Raport „Kopalnie odkrywkowe vs Lasy Państwowe, oraz „Kopalnie
odkrywkowe vs formy ochrony przyrody”. Dokumenty te mają być wykorzystywane w
dialogu z różnymi instytucjami.
Przedstawił również propozycję pisma do zarządców dróg samorządowych w sprawie
udostępnienie danych do przeprowadzenia analiz rynkowych.
- Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Filusz zaproponował podjęcie rozmów ze
Stowarzyszeniem Producentów Cementu w sprawie wspólnych działań dotyczących
respirabilnej krzemionki krystalicznej. Kontakt w tej sprawie z Dyrektorem Biura SPC w
imieniu Związku ma nawiązać Pan Łukasz Machniak.
- Termin kolejnego posiedzenia Zarządu ustalono na 21 maj 2020 r. w formie zdalnej.
● Wypowiedź Prezesa Zarządu PZPK dla wydawnictw branżowych.
- Na stronie internetowej PZPK, w dziale „Publikacje”, zamieszczone zostały dwie
wypowiedzi Prezesa Zarządu Związku, Pana Artura Widłaka, udzielone dwóm czasopismom
branżowym – Wydawnictwu Nowy Przemysł oraz Nowoczesnemu Budownictwu
Inżynieryjnemu. Wypowiedzi dotyczą obecnej sytuacji branży kruszyw w Polsce.
Poniżej adresy przekierowujące do artykułów:
- wypowiedź dla „Wydawnictwa Nowy Przemysł”:

https://www.kruszpol.pl/index.php/publikacje/item/153-wydawnictwo-nowyprzemysl-odpowiedzi-na-pytania

- wypowiedź dla „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”:

https://www.kruszpol.pl/index.php/publikacje/item/154-sytuacje-w-branzykruszyw-oceniam-jako-stabilna

Zachęcamy do lektury oraz przekazywania Państwa uwag i opinii na adres Biura Związku
biuro@kruszpol.pl
● Dostęp do informacyjnych baz danych
Państwowego Instytutu Geologicznego.
- Państwowy Instytut Geologiczny realizując
swoje działania badawczo – informacyjne,
na swoich stronach internetowych udostępnia
obszerne i stale aktualizowane bazy danych

z zakresu: geologii, surowców mineralnych,
środowiska,
danych
przestrzennych,
budownictwa oraz hydrogeologii.
Materiały tam zawarte tworzą jednocześnie największy zbiór cyfrowych danych
geologicznych, budowlanych, hydrogeologicznych oraz podstawowe źródło informacji o
surowcach mineralnych Polski i ściśle z nimi związanej tematyce eksploatacji złóż.
Poniżej dla wszystkich Państwa zainteresowanych dostępem do zasobów informacyjnych
PIG, zamieszczamy wykaz ważniejszych baz danych z podziałem na zakres jaki obejmują:
Strona główna specyfikująca geologiczne bazy danych:
https://www.pgi.gov.pl/dane-geologiczne/geologiczne-bazy-danych.html#budownictwo
Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG)
Największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych. Są tu między innymi
szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach
geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. Większość danych zgromadzonych w
CBDG jest udostępniana bezpłatnie przez zamieszczone na witrynie CBDG
wyspecjalizowane aplikacje, w tym dla danych przestrzennych.
System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS
Jest to podstawowe źródło informacji o surowcach mineralnych Polski oraz eksploatacji złóż.
Oferuje dostęp do informacji o: złożach, gospodarce surowcami, a także obszarach i terenach
górniczych oraz koncesjach. Aplikacja umożliwia wyszukanie wszystkich dostępnych
publicznie danych, w tym prezentacji ich na mapie.
INFOGEOSKARB
Baza danych umożliwiająca uzyskanie informacji o lokalizacji złóż kopalin i ujęć wód, o ich
dokumentacjach geologicznych, koncesjach, a także o prawach własności do informacji
geologicznych i ograniczeniach tych praw.
Rejestr Obszarów Górniczych (ROG)
Baza danych dotyczących obszarów górniczych w całym kraju; zawiera informacje o
obszarach i terenach górniczych zarówno aktualnych, jak i archiwalnych – takie jak: numer w
rejestrze, nazwa złoża, rodzaj kopaliny, położenie administracyjne, data i numer decyzji
wyznaczającej obszar, oraz koncesji, nazwa i adres przedsiębiorcy, kontury granic obszarów i
in. W październiku 2009 r. baza ROG została zintegrowana ze zmodernizowaną bazą MIDAS
i tu jest udostępniona i na bieżąco uzupełniana.
● Ankieta Wydawnictwa czasopisma branżowego
Magazyn „Kruszywa”
- Informujemy że Wydawnictwo Elamed które odpowiada za dystrybucję takich czasopism
branżowych jak „Kruszywa”, „Magazyn Autostrady”, "Drogi Publiczne", lub „Mosty”,
przygotowało badanie potrzeb czytelników portali branży kruszywowej i drogowo –
mostowej w formie krótkiej ankiety.
Zebrane informacje posłużą do lepszego doboru publikowanych treści do Państwa oczekiwań.
Za wypełnienie ankiety każdy otrzyma bezpłatnie wydanie PDF wybranego czasopisma
(,,Kruszywa", ,,Magazyn Autostrady", ,,Mosty", ,,Drogi Publiczne").
Dla wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem przesyłam link do strony z ankietą:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4lk73k5I1NnOKI0WJRLRgPb3en0UDgyp3IYU28dh0wjFLg/viewform

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
•

„Gazeta Prawna:
• Podatkowa rewolucja: Mikro i małe firmy dostaną wsparcie fiskusa

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1474627,estonski-cit-co-to-znaczy-od-kiedy-w-polsce.html

• Wsparcie z PFR. Pliki JPK_VAT nie pozwalają na weryfikację obrotów u przedsiębiorców, którzy
stosują metodę kasową

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1474307,pfr-pliki-jpk-vat-metoda-kasowa-niezgodnosc-przychodu.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:

● Kopalniane odpady Tauron zamienia w drogowe kruszywa

https://www.wnp.pl/budownictwo/kopalniane-odpady-tauron-zamienia-w-drogowe-kruszywa,391770.html

● Firmy z branży okołogórniczej apelują do premiera: Prosimy o powołanie zespołu

kryzysowego

https://www.wnp.pl/gornictwo/firmy-z-branzy-okologorniczej-apeluja-do-premiera-prosimy-o-powolanie-zespolu-kryzysowego,392350.html

„Rzeczpospolita”:
•Jak zdalnie zatwierdzić sprawozdanie finansowe

https://www.rp.pl/Rachunkowosc/200509785-Koronawirus-Jak-zdalnie-zatwierdzic-sprawozdaniefinansowe.html

• Rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
https://www.rp.pl/Rachunkowosc/305059968-Rozliczenia-roznic-inwentaryzacyjnych.html
„Gazeta Wyborcza”
• Poradzimy, zainspirujemy i poinformujemy. Polecamy newsletter dla przedsiębiorców
http://s.enewsletter.pl/n/451/D669F/vl.0e1fab790a95e
„Puls Biznesu”
● Co może zrobić pracodawca, aby zminimalizować skutki pandemii w firmie

https://www.pb.pl/co-moze-zrobic-pracodawca-aby-zminimalizowac-skutki-pandemii-w-firmie-989602

● Rusza Tarcza Finansowa – zapytaj o jej szczegóły

https://www.pb.pl/rusza-tarcza-finansowa-zapytaj-o-jej-szczegoly-989556

Konsultacje społeczne
•

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

- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności
pieniężnych https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12333354/12684760/12684763/dokument446739.pdf
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12333254/12683979/dokument446451.pdf

Kalendarium:
● 11 maja 2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00-12.00 spotkanie on-line z europosłem
Janem Olbrychtem

- Konfederacja Lewiatan zaprasza na spotkanie on-line z europosłem Janem Olbrychtem, doktorem
socjologii, członkiem komisji ds. budżetu, członkiem – zastępcą w komisji ds. rozwoju regionalnego i
komisji ds. kontroli budżetowej

Temat spotkania:
„Nowy Plan Marshalla dla Europy – wieloletni budżet UE narzędziem do odbudowy
gospodarczej Europy po pandemii”
Link do rejestracji:
https://online.ikongres.pl/conference/nowy_plan_marshalla_dla_europy_%e2%80%93_wieloletni_budzet_ue_narzedziem_do_odbudowy_go
spodarczej_europy_po_pandemii?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane

● Kolejne webinaria Pracodawców RP dotyczące pomocy dla przedsiębiorców.
- W najbliższych dniach odbędą się kolejne, skierowane do przedsiębiorców, bezpłatne webinaria
których organizatorem są Pracodawcy RP.
Poniżej zamieszczamy terminarz wraz z poruszaną tematyką:

Wtorek:12 maja 2020 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 po otrzymaniu go od organizatora.

