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● Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPK - 10 września 2020 r.
W nawiązaniu do uprzednio przesyłanych informacji, Ogólne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze Związku odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku w Europejskim Centrum
Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym,
Zgromadzenie odbędzie się w sali audytoryjnej posiadającej 240 miejsc. Pozwoli to
na zachowanie zalecanych odstępów co najmniej 2 metrów między uczestnikami
Zgromadzenia i na przeprowadzenie spotkania w sposób zapewniający bezpieczeństwo
sanitarne.
Zarząd Związku rozważał możliwość przeprowadzenia Ogólnego Zgromadzenia w formie
zdalnej, jednak z uwagi na porządek obrad, który uwzględnia między innymi wybór władz
Związku oraz zmianę Statutu, Zgromadzenie odbędzie się w formie tradycyjnej.
Ze względu na panującą epidemię intencją Zarządu Związku jest przygotowanie obrad
Ogólnego Zgromadzenia w taki sposób, aby głosowania odbyły się w sposób maksymalnie
skrócony. Dlatego też projekty wszystkich uchwał otrzymacie Państwo przed Ogólnym
Zgromadzeniem a ewentualną dyskusję nad projektami proponujemy odbyć w formie zdalnej,
przed Zgromadzeniem.
● Dofinansowanie projektu nt. "Zrównoważony rozwój
w przemyśle wydobywczym UE" –Horyzont 2020.
Jak informowaliśmy wcześniej, Związek wystąpił wspólnie z
Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo–
Hutniczej, z wnioskiem o dofinansowanie projektu nt.
"Zrównoważony rozwój w przemyśle wydobywczym UE",
realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.
Otrzymaliśmy
pozytywną ocenę wniosku z Komisji Europejskiej. Niestety projekt nie
uzyskał najwyższej noty, w związku z powyższym znalazł się on na liście rezerwowej
i
w sytuacji gdyby zwycięskie konsorcjum/ konsorcja nie podpisały wiążącej umowy, wówczas
PZPK i AGH zostaną zaproszone do rozmów.
● Raport Wpływu Branży Cementowej.
Już na początku września br. zostanie opublikowany Raport
Wpływu Branży Cementowej.
Jest to pierwsza tego typu publikacja, przygotowana na zlecenie
Stowarzyszenia Producentów Cementu przez firmę doradczą
Ernst & Young, Raport przedstawi rolę i znaczenie przemysłu
cementowego w polskiej gospodarce z uwzględnieniem efektów
lokalnych i aspektów środowiskowych, wkład branży
cementowej w gospodarkę kraju, województwa, powiatu czy
gminy.
Ważną częścią Raportu będą wypowiedzi osób współpracujących z branżą cementową,
w tym organizacji i stowarzyszeń współpracujących.
W związku z powyższym, Stowarzyszenie Producentów Cementu zwróciło się z prośbą
o rozważenie propozycji publikacji wypowiedzi Prezesa Polskiego Związku Producentów
Kruszyw na łamach w/w Raportu.
Temat wypowiedzi: Przemysł cementowy jako partner technologiczny, dostawca surowca.
W najbliższym czasie zostanie zredagowana i przekazana wypowiedź Prezesa Zarządu PZPK.

●Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
w czasach koronawirusa – badanie CMSG
czerwiec 2020.
- Poniżej, podobnie jak w poprzednich
miesiącach, prezentujemy kluczowe punkty
badania
Centrum
Monitoringu
Sytuacji
Gospodarczej na temat Sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw w czasach koronawirusa"w czerwcu 2020 roku:
⚫ 38 proc. respondentów negatywnie ocenia kondycję swojej firmy(wobec 42% w kwietniu).
W skali od 0 do 10 średnia ocena to 4,7, wobec 4,5 przed miesiącem, ubytek pesymistów nie
jest już tak duży jak miesiąc wcześniej.
⚫ Tendencje nie są jednak jednoznaczne, mamy odbicie w usługach dla ludności i mikro
firmach, ale w firmach średnich i dużych oceny nawet lekko się pogorszyły, także kryzys
trwa.
⚫ Firmy od własnej sytuacji gorzej oceniają stan całej gospodarki, 66%firm negatywnie
ocenia jej kondycję. Nie wierzymy więc w istotne odbicie
w całej gospodarce.
⚫ Teraz głównym czynnikiem trudności firm to spadek popytu, 70% wskazuje ten czynnik.
⚫ Firmy negatywnie oceniają działania rządu dot. odmrażania gospodarki. 57% firm
negatywnie odmrażanie. Średnia ocena to 3,7.
⚫ Płynność firm stale się poprawia. Problemy w tym zakresie ustępują. Najlepszą sytuację w
zakresie płynności mają duże firmy.
⚫ przepisy zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej są skomplikowane i biurokratyczne, firmy
narzekają, że oczekiwanie na decyzje i przekazanie środków jest zbyt długie.
Strony CMSG prezentujące wyniki przeprowadzonego badania:
https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci-koronawirus/sytuacja-przedsiebiorstw-w-czasach-koronawirusa-czerwcowewyniki-badan-centrum-monitoringu-sytuacji-gospodarczej

Prezentacja: https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/06/prezentacja-cmsg-czerwiec-final.pdf
Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

•Gospodarka Surowcami Mineralnymi –

Przegląd Geologiczny (2020-06) tom 68

Mineral Resources Management 2020 t. 36, z. 2

https://gsm.min-pan.krakow.pl/

https://www.pgi.gov.pl/ofertainst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/12431przeglad-geologiczny-2020-06-tom-68.html

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
Z ciekawostek:
● "NeCycle"- Biodegradowalny plastik od NEC Corporation:


https://translate.google.com/translate?
hl=pl&sl=en&u=https://www.nec.com/en/press/202006/global_20200629_02.html&prev=search&pto=aue

Oryginalna strona NEC Corporation: https://www.nec.com/en/press/202006/global_20200629_02.html

- Magazyn Budowlany „ATB Aktualności Techniki Budowlanej”:
Czy branża budowlana wychodzi z kryzysu?
https://atbudownictwo.pl/artykul/czy-branza-budowlana-wychodzi-z-kryzysu/

„Gazeta Prawna:
Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020: Sprawdź, co się zmieni
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1484939,nowa-matryca-stawek-vat-1-lipca-2020.html

Przedłużone terminy w podatkach CIT, PIT i innych
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1484995,podatnicy-terminy-podatki-cit-pit-vat-akcyza-mf.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
Polska ma problem węgla brunatnego
https://www.wnp.pl/energetyka/polska-ma-problem-wegla-brunatnego-uwaza-joanna-mackowiak-pandera,403741.html

Minister infrastruktury zatwierdził 16 inwestycji drogowych

https://www.wnp.pl/budownictwo/minister-infrastruktury-zatwierdzil-16-inwestycji-drogowych,403581.html

Polskie górnictwo odstaje od światowego.
https://www.wnp.pl/gornictwo/polskie-gornictwo-odstaje-od-swiatowego-koronawirus-nie-pomaga,403455.html

„Rzeczpospolita”:
 E-invoicing: każda faktura autoryzowana przez Ministerstwo Finansów już w 2022 r.?
https://www.rp.pl/Opinie/306309942-E-invoicing-kazda-faktura-autoryzowana-przez-Ministerstwo-Finansow-juz-w-2022-r.html

Przetargi: kary umowne także za opóźnienie w zapłacie dla podwykonawcy

https://www.rp.pl/Firma/307029984-Przetargi-kary-umowne-takze-za-opoznienie-w-zaplacie-dlapodwykonawcy---wyrok-Sadu-Najwyzszego.html

„Puls Biznesu”
Tiry na tory. Jak wirus zmienił globalne łańcuchy dostaw?
https://www.pb.pl/wideo/tiry-na-tory-jak-wirus-zmieni-globalne-ancuchy-dostaw-6981
Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- „Lojalność zamawiającego na etapie zadawania pytań”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/lojalnosc-zamawiajacego-etapie-zadawania-pytan/

Konsultacje społeczne


informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12335501/12697801/12697802/dokument453546.pdf
Informujemy również, że:
- na stronach Dziennika Ustaw pod pozycją 1171, zostało opublikowane rozporządzenie
Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 czerwca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego
zakładu górniczego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1171

Kalendarium:
● PPK w czasie COVID-19 – wyzwania,
zmiany i obowiązki pracodawców.
W dniu 10 lipca 2020 r. (piątek), w godz.: 10:3012:00 odbędzie się organizowane przez
Akademię Lewiatana webinarium na temat: PPK
w czasie COVID-19 – wyzwania, zmiany i
obowiązki pracodawców.

Zakres merytoryczny webinarium:
- Założenia programu PPK. Etapy jego wdrożenia i obowiązki pracodawcy
- Umowa o PPK - praktyczne aspekty wymiany danych z instytucją finansową - jak podpisać
stosowną umowę?
- Możliwości programu – wysokość i rozliczenie wpłat, możliwość rezygnacji z programu
- Naliczanie składek PPK i wprowadzanie korekt do wpłat
- Podsumowanie tematu na podstawie badania rynkowego
Udział w webinarium jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cel webinarium:
- Omówienie w teorii i na przykładach całego procesu Pracowniczych Planów Kapitałowych
oraz zmian po COVID 19.
Wiecej o wydarzeniu oraz rejestracja na stronie organizatora:
https://online.ikongres.pl/conference/ppk_w_czasie_covid-19_%E2%80%93_wyzwania,_zmiany_i_obowiazki_pracodawcow?
utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane

● 22-23 lipca 2020 r. - Nowoczesne Kopalnie
Żwiru i Piasku, Słok koło Bełchatowa,
Informujemy, że w dniach 22- 23 lipca br.
odbędzie się organizowana przez BMP,
wydawcę magazynu „Surowce i Maszyny
Budowlane”
oraz
portalu
kierunekSUROWCE.pl - XII Konferencja
Naukowo-Techniczna Nowoczesne Kopalnie
Żwiru i Piasku w Bełchatowie. Podczas
konferencji zostanie omówiona bieżąca
sytuacji na rynku kruszyw żwirowopiaskowych oraz prognozy i zapotrzebowanie
na kolejne lata.
Dodatkowo jednym z tematów konferencji będą zagadnienia techniczne związane
z efektywnym utrzymaniem ruchu oraz ważne dla branży kwestie prawne.
Honorowym gospodarzem konferencji będzie Grupa Górażdże, która organizuje wycieczkę
naukowo-techniczną do kopalni Pawłów;
Zwyczajowo również, Polski Związek Producentów Kruszyw objął patronat honorowy nad
Konferencją.
Więcej informacji w sprawie możecie Państwo znaleźć na stronie organizatora:
Program:
https://www.kierunekbmp.pl/Resources/ar/71751/71892/159369080683929.pdf

Strona rejestracji:
http://www.e-bmp.pl/rejestr/

