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● Komunikat – nowy termin Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo –
Wyborczego PZPK – 10 września 2020 r.
Szanowni Państwo
Członkowie Zwyczajni i Honorowi Związku,
- Mając na uwadze niejednoznaczną i trwającą obecnie sytuację w kraju, dotyczącą
zagrożenia epidemicznego oraz wynikających z tego tytułu obostrzeń prawnych, Zarząd
Polskiego Związku Producentów Kruszyw, podjął decyzję o przesunięciu terminu
Zgromadzenia Związku, zaplanowanego wstępnie na 30 czerwca 2020 r.
Ustalono jednocześnie, że najbezpieczniejszą formą organizacji tegorocznego
Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego PZPK, będą
obrady zorganizowane w formie stacjonarnej w terminie późniejszym, wyznaczając jego
datę na 10 września 2020 r.
Ważne informacje w tej sprawie, będą do Państwa przekazywane na bieżąco.
● Ważniejsze ustalenia z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw
z 21 maja 2020 r.
- Jak już informowaliśmy, w związku z ustaleniem Zarządu, podjętym podczas posiedzenia w
dn. 29 kwietnia, w dniu 21 maja odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu PZPK, celem
omówienia spraw ważnych, w tym organizacji i terminu Zwyczajnego Ogólnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Związku. Podobnie jak poprzednio, ze
względu na trwającą sytuację w kraju spotkanie przyjęło formę zdalną.
Poniżej zamieszczamy ważniejsze ustalenia:
- przedyskutowano propozycje zmian w statucie Związku.
Przedstawił i omówił je obecny na posiedzeniu Zarządu Radca Prawny. Po naniesieniu
wszystkich zmian oraz przygotowaniu ich opisu (metryki), statut zostanie przekazany do
wiadomości członkom Związku.
- podjęto decyzję o wznowieniu prac komisji ds. bezpieczeństwa pracy, celem podjęcia
rozmów na temat respirabilnej krzemionki krystalicznej. Pierwsze spotkanie komisji jest
planowane w formie zdalnej. Tematem dyskusji będzie analiza dokumentu: „Zalecenia dla
pracodawców i służb kontrolnych dotyczące prowadzenia wymaganych prawnie rejestrów
czynników rakotwórczych lub mutagennych i narażonych na nie pracowników na poziomie
zakładów pracy”. Za organizację spotkania będzie odpowiedzialny Pan Łukasz Machniak.
- zdecydowano o utrzymaniu kontaktów z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów
Kruszyw (UEPG) oraz wzajemnym przekazywaniu danych i informacji związanych z
produkcją kruszyw, mimo nie posiadania obecnie przez Związek statusu członka.
- Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia na dzień 26 czerwca 2020 r.
zdalnej.
● Apel Rady Przedsiębiorczości do Komisji
Europejskiej
o
akceptację
Tarczy
Finansowej.
- Informujemy, że reaktywowana niedawno w
związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju,
Rada Przedsiębiorczości, będąca zrzeszeniem
największych
polskich
organizacji
przedsiębiorców i pracodawców, zaapelowała
w dniu 25 maja br. do Przewodniczącej
Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen,
o akceptację rządowej Tarczy Finansowej z
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.

w formie

Jak argumentują sygnatariusze Apelu:
„Polskie przedsiębiorstwa zakładały, że udzielenie finansowania przez Polski Fundusz
Rozwoju nastąpi najpóźniej do końca kwietnia br. Niestety zbliża się koniec maja i program
wciąż nie otrzymał zgody Komisji Europejskiej, co dla polskich przedsiębiorstw oraz ich
pracowników jest niezrozumiałe. Zagraża to bankructwu szeregu z nich, co spowoduje utratę
pracy przez tysiące pracowników. W tak trudnej i bezprecedensowej sytuacji, decyzje Komisji
Europejskiej o zatwierdzeniu pakietów ratunkowych w państwach członkowskich powinny być
liczone w dniach, a nie tygodniach, a już na pewno nie w miesiącach”
Pełny tekst Apelu dostępny jest pod adresem:
https://prb.pl/wp-content/uploads/2020/05/20200525-Apel-RP-do-Ursuli-van-der-Leyen.pdf


Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
-Przegląd Geologiczny
(2020-05) tom 68

https://www.pgi.gov.pl/ofertainst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/12359przeglad-geologiczny-2020-05-tom-68.html

NBI 3 (90) maj – czerwiec 2020

http://www.nbi.com.pl/nbi-3-90-maj-czerwiec-202/

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


- Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualny stan realizacji i plany na przyszłość,
O. Kozłowska, A. Gabryś-Godlewska, J. Krasuska„Przegląd Geologiczny”,vol. 68,nr 5 2020
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/5-maj/7826-mapageosrodowiskowa-polski-aktualny-stan-realizacji-i-plany-na-przyszlosc/file.html

Na stronach Magazynu Budowlanego „ATB Aktualności Techniki Budowlanej” opublikowane
zostały ciekawe artykuły związane z prezentacją maszyn kruszących o wysokiej wydajności
ze specjalnym przeznaczeniem do pracy w kamieniołomach i w przemyśle wydobywczym
oraz zastosowaniem rozwiązań hybrydowych w maszynach budowlanych.
Premierowe kruszarki ALLU: https://atbudownictwo.pl/artykul/premierowe-kruszarki/
Koparki hybrydowe "Takeuchi":https://atbudownictwo.pl/artykul/koparki-hybrydowe-takeuchi/
“Magazyn Przemysłowy”
- Rzecznik MŚP: Gospodarce potrzebne jest całkowite otwarcie już od 1 lipca
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/rzecznik-msp-gospodarce-potrzebne-jest-calkowite-otwarcie-juz-od-1-lipca

- Polscy przedsiębiorcy apelują do Ursuli von der Leyen w sprawie tarczy antykryzysowej
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/polscy-przedsiebiorcy-apeluja-do-ursuli-von-der-leyen-w-sprawie-tarczy-antykryzysowej

„Gazeta Prawna:
 Zdalne i tajne głosowanie w spółkach? Trudne połączenie
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1479713,zdalna-praca-spolek-zapewnienie-tajnosci.html

 Jaka pomoc przysługuje z wojewódzkiego urzędu pracy
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1479227,jaka-pomoc-przysluguje-z-wojewodzkiego-urzedu-pracy.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
Dopłaty do odsetek kredytów dla firm. Jak, kiedy i komu
https://www.wnp.pl/finanse/doplaty-do-odsetek-kredytow-dla-firm-jak-kiedy-i-komu,396836.html

●KGHM sprzedał więcej miedzi, ale produkcja spadła
https://www.wnp.pl/hutnictwo/kghm-sprzedal-wiecej-miedzi-ale-produkcja-spadla,396604.html

„Rzeczpospolita”:
 Organizacja walnego zgromadzenia w czasach epidemii koronawiusa
https://www.rp.pl/Firma/305119981-Organizacja-walnego-zgromadzenia-w-czasach-epidemii-koronawiusa.html

 Nowe terminy obowiązkowej dematerializacji akcji
https://www.rp.pl/Firma/305199958-Tarcza-antykryzysowa-nowe-terminy-obowiazkowej-dematerializacji-akcji.html

• Nowe normy na stronach Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego:
- zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wykazem
prac normalizacyjnych trwających w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym:
https://pzn.pkn.pl/tc/#/work-program

Konsultacje społeczne


informujemy że na stronach rządowych ukazały się nowe projekty dotyczące:

- ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-165-2020/$file/9-020-165-2020.pdf
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa
dopuszczenia pojazdu ADR
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12334201/12689956/12689957/dokument449453.pdf

Kalendarium:
● VIII edycja Kongresu Infrastruktury
Polskiej 2020,17 - 19 czerwca 2020
Warszawa.
- Informujemy, że PZPK objął patronatem honorowym organizowany z inicjatywy Zespołu
Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o przy współpracy z portalem Rynek Infrastruktury Kongres Infrastruktury Polskiej 2020, który ma odbyć się w dniach 17 - 19 czerwca 2020
w Warszawie. Jest to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń dla przedstawicieli
branży budowlanej i transportowej. W tym roku obrady zostaną zorganizowane online.
Program podzielony został na 3 dni:
 17 CZERWCA: PLANOWANIE INWESTYCJI
 18 CZERWCA: REALIZACJA INWESTYCJI
19 CZERWCA: INFRASTRUKTURA PRZYSZŁOŚCI – PRZYSZŁOŚĆ
INFRASTRUKTURY
Więcej informacji o Kongresie dostępnych na stronie organizatora:
http://kongresinfrastruktury.pl/#divProgram

● Webinarium Polskiego Funduszu
Rozwoju
w
kwestii
rozliczania
dofinansowania przyznanego w ramach
tzw. tarcz.
- Informujemy, że w najbliższym czasie Pracodawcy RP we współpracy z Polskim
Funduszem Rozwoju planują zorganizowanie kolejnego webinarium obejmującego swoją
tematyką kwestię rozliczania dofinansowania przyznanego w ramach tzw. tarcz.
Organizatorzy, aby przygotować się do tego jak najlepiej stworzyli dla wszystkich
zainteresowanych przestrzeń do zapisywania problemów/pytań/ na podstawie których
eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju będą mogli przygotować zakres merytoryczny
webinarium.
Zachęcamy do aktywnego wpisywania zagadnień pod linkiem najpóźniej do 5czerwca2020 r
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ELXwwUCHq2HHaolzRiUcS5vLHILEaJV8clEosD0IHc/e
dit?ts=5ec55236#gid=0

● Konferencja „Aktualia i perspektywy
gospodarki surowcami mineralnymi”.
Organizator ważnej dla branży wydobywczej
konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki
surowcami mineralnymi” opublikował informację
dotyczącą tegorocznej edycji wydarzenia.
Planowany
termin
XXX
jubileuszowej
konferencji to 4-6 listopada 2020 roku.
Miejsce: Rytro koło Nowego Sącza.
Jednak – jak informuje organizator - ze względu na trwającą sytuację epidemiczną nie można
być pewnym tego, że Konferencja będzie mogła odbyć się w planowanym terminie oraz
miejscu. Ponadto obrady w tradycyjnej formule nie są obecnie możliwe a dopuszczalne są
jedynie tele-konferencje.
Jak czytamy dalej:
Zdając sobie sprawę, że wobec istniejącej sytuacji organizacja konferencji może okazać się
jednak niemożliwa, informujemy Państwa, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmiemy
najpóźniej do 10 września br. Do tego czasu prosimy wstrzymać się z ewentualnymi wpłatami
opłat konferencyjnych. Zapraszamy jednak wszystkich zainteresowanych do zgłaszania
tytułów wystąpień i przesyłania streszczeń.
Więcej informacji szczegółowych oraz Komunikat i formularz zgłoszeniowy:
https://kruszpol.pl/images/DODATKI_DO_ARTYKULOW/komunikat.pdf
https://kruszpol.pl/images/DODATKI_DO_ARTYKULOW/formularz.pdf

