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Rok założenia - 1993

● Okrągły Stół Stowarzyszenia Producentów Cementu w
sprawie perspektyw funkcjonowania producentów materiałów
budowlanych w przyszłej sytuacji ekonomiczno –
gospodarczej.
- Jak już informowaliśmy wcześniej, odpowiadając na zaproszenie
Władz Stowarzyszenia Producentów Cementu, przedstawiciele
PZPK w dniu 17 czerwca br. uczestniczyli w dyskusji dotyczącej
perspektyw
funkcjonowania
producentów
materiałów
budowlanych w przyszłej sytuacji techniczno-gospodarczego
będącej skutkiem działań, które zostały podjęte w Polsce podczas
walki z pandemią COVID'19.
W dyskusji wzięły udział: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Stowarzyszenie
Producentów Betonów, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, Polski Związek
Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowalnej, Stowarzyszenie
Przemysłu Wapienniczego oraz Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej.
Owocem spotkania było przygotowanie wystąpienia - apelu o jak najszersze wsparcie
wszystkich segmentów budownictwa mające na celu utrzymanie i pobudzenie inwestycji jako
skutecznej drogi do możliwie szybkiego wyjścia z kryzysu wywołanego COVID-19.
Projekt wspólnego pisma zostanie następnie przekazany przez Prezesa SPC, Krzysztofa
Kieresa, Wicepremier Jadwidze Emilewicz w dniu 29 czerwca w Krakowie.
O dalszym rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco.
● IMBGiS - Nabór uzupełniający na Członków Komisji
przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn.
- Informujemy, że Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
ogłosił nabór uzupełniający na Członków Komisji
przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn
powoływanych na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września
2010r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz.
583).
Więcej informacji dostępnych na stronach IMBiGS:
https://www.imbigs.pl/bip/oferty_pracy
 Działalność Okręgowych Urzędów Górniczych
a nielegalna eksploatacja kopalin.
- na stronach Wyższego Urzędu Górniczego można
zapoznać się z opracowaniami poszczególnych OUG
dotyczących
postępowań
prowadzonych
przez
dyrektorów okręgowych urzędów górniczych w sprawach
z zakresu ustalania opłat podwyższonych. Zestawienia są
opublikowane w skali porównawczej, zaczynając od roku
2015.
Okręgowe Urzędy Górnicze, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 140 ust. 1 i
2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 868 i 1214), zwanej dalej „Pgg”, jako właściwe organy nadzoru górniczego są
upoważnione do ustalania opłaty podwyższonej w przypadku działalności wykonywanej bez

wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót
geologicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla ministra właściwego do spraw środowiska.
Z ostatnich opublikowanych danych wynika, że w roku 2019 dokonano 374 zgłoszeń o
wykonywaniu działalności podlegającej opłacie podwyższonej. W przedmiotowym okresie
dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych skierowali 173 zawiadomienia o wszczęciu
postępowania. Wydano w tym czasie 67 decyzji umarzających postępowanie oraz 103 decyzje
ustalające opłaty podwyższone na łączną kwotę 26 749 724,47 zł.
Pod poniższymi adresami można zapoznać się z danymi dotyczącymi postępowań
prowadzonych w latach 2015-2019 przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych
w sprawach z zakresu ustalania opłat podwyższonych:
Rok 2015 - http://www.wug.gov.pl/download/6917
Rok 2016 - http://www.wug.gov.pl/download/6918
Rok 2017 - http://www.wug.gov.pl/download/6919
Rok 2018 - http://www.wug.gov.pl/download/6920
Rok 2019 - http://www.wug.gov.pl/download/7234
● Stanowisko Pracodawców RP
wobec tzw. Tarczy 4.0
- Przedmiotowa ustawa zawiera pakiet zmian w
obszarze prawa pracy. Są to rozwiązania korzystne
dla pracodawców, które ograniczają koszty po
stronie firm, przez co mogą przyczynić się do
ochrony miejsc pracy – piszą Pracodawcy RP
w stanowisku ws. Tarczy 4.0.
Cała treść stanowiska dostępna jest pod adresem:
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/06/2020-06-15-stanowisko-prp-ws-tarczy-4-0.pdf
Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:


„Surowce i Maszyny Budowlane” BMP:
- 164 mld zł na budowę dróg krajowych
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,76872,164-mld-zl-na-budowe-drog-krajowych.html
„Gazeta Prawna:
 Nie ma spadku przychodu? Nie będzie postojowego
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1483622,swiadczenie-postojowe-spadek-przychodu-tarczaurlop-bezplatny-zus.html

 Senat zgłosił poprawki do Tarczy 4.0, które m.in. wykreślają z ustawy przepisy niezwiązane
z COVID-19
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1483862,tarcza-4-0-senat-poprawki-koronawiruswakacje-kredytowe-zasilek-opiekunczy.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
●Rzecznik MŚP: potrzebne korekty w Tarczy 4.0
https://www.wnp.pl/finanse/rzecznik-msp-potrzebne-korekty-w-tarczy-4-0,400231.html
● Inflacja w maju wyniosła rdr 2,9 proc., a mdm -0,2 proc. - GUS
https://www.wnp.pl/finanse/inflacja-w-maju-wyniosla-rdr-2-9-proc-a-mdm-0-2-proc-gus,400553.html

„Rzeczpospolita”:
 Czy Polsce potrzeba słabszej waluty?
https://www.rp.pl/Gospodarka/306179885-Czy-Polsce-potrzeba-slabszej-waluty.html
 Pracodawcy nie wiedzą, jak dbać o zdrowie pracowników
https://www.rp.pl/Kadry/306189903-Koronawirus-praca-tylko-przy-otwartych-oknach.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- „Szukanie pretekstu do unieważnienia przetargu”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/szukanie-pretekstu-uniewaznienia-przetargu/

Konsultacje społeczne


informujemy że na stronach rządowych ukazały się nowe projekty dotyczące:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz
metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12334951/12694601/12694602/dokument451877.pdf
- ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5982BB9E54989BDBC125858900532AAF/%24File/418.pdf

- ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/E1392B24667EACA1C125857500332A32/%24File/388.pdf

Kalendarium:
Webinarium „Tarcza PFR dla dużych firm - pierwsze wnioski i aktualizacja wymagań”
Już dziś -19 czerwca o godz. 13 odbędzie się otwarte, bezpłatne webinarium pt. „Tarcza PFR
dla dużych firm - pierwsze wnioski i aktualizacja wymagań” z udziałem ekspertów Navigator
Capital Group.
Webinarium odbędzie się na platformie ClickMeeting, udział wymaga rejestracji.
Link do rejestracji poniżej:
https://pracodawcyrp880.clickmeeting.pl/tarcza-pfr-dla-duzych-firm-pierwsze-wnioski-i-aktualizacjawymagan/register

Agenda:
 Zasady kwalifikacji do programu.
 Analiza racjonalności przystąpienia do procesu.
 Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz rynku, na
którym działa.
 Przygotowanie modelu finansowego i doradztwo przy wyborze optymalnego
programu pomocy finansowej.
 Negocjacje z PFR.
 Zawarcie z innymi wierzycielami finansowymi umowy międzywierzycielskiej.
Jak podaje organizator: Eksperci Navigator Capital Group przedstawią wstępną interpretację
procesu ubiegania się o środki pomocowe w ramach tarczy kapitałowej. Przypomną też
kluczowe aspekty innego programu pomocowego – wykorzystania gwarancji BGK z Funduszu
Gwarancji Płynnościowych, który być może warto ponownie rozważyć po analizie finalnego
kształtu programu Tarczy Finansowej PFR.
● 23 czerwca 2020-WEBINAR BMP: Prawne aspekty funkcjonowania branży kruszyw.
- Zachęcamy do udziału w webinarium organizowanym we współpracy z Kancelarią
Prawniczą Amadeus z Wrocławia. W trakcie webinarium omówione zostaną praktyczne
aspekty związane z prawnym funkcjonowaniem branży surowców skalnych. Zaproszony
ekspert, Hubert Schwarz z kancelarii prawniczej AMADEUS z Wrocławia, wyjaśni
zagadnienia stwarzające największe trudności i budzące wątpliwości przedstawicieli
przemysłu wydobywczego.
Webinarium odbędzie się w dniu 23 czerwca o godzinie 13.00.
Udział jest bezpłatny.
LINK DO REJESTRACJI: https://kierunekbmp.clickmeeting.pl/surowce/register

