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● Zdalne posiedzenie Zarządu PZPK w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek).
-Kontynuując wypracowaną podczas wcześniejszych spotkań zasadę organizacji cyklicznych
spotkań Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, celem omówienia spraw
ważnych dla Związku, informujemy że najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu
21 lipca br. w formie zdalnej.
Informacja z posiedzenia dotycząca ważnych ustaleń zostanie rozesłana do członków po jej
zredagowaniu.
● Wiadomości WUG - Przedłużenie okresów ważności
powtarzanych okresowo szkoleń z zakresu górnictwa
odkrywkowego
- W środę, 1 lipca br., w Dzienniku Ustaw została ogłoszona
nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8
kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U.
poz. 1008).
W związku z tym, z dniem 2 lipca 2020 r., z mocą od dnia 13 marca 2020 r., weszło w życie
rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1171).
Wprowadzone zmiany przedłużają okresy ważności powtarzanych okresowo
specjalistycznych kursów i szkoleń określonych w przepisach rozporządzenia, których
ważność upływa podczas występowania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, do 90 dni od dnia zniesienia stanu nadzwyczajnego,
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
● Dotyczy: Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
w czasach koronawirusa – badanie CMSG.
- Podobnie jak w ubiegłym miesiącu Centrum
Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CMSG),
prowadzi badanie ankietowe dotyczące obecnej
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.
Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w badaniu, prosimy o wypełnienie kolejnej
krótkiej ankiety Zebrane w ten sposób informacje będą pomocne przy opracowaniu rzetelnych
analiz, a następnie zostaną zaprezentowane publicznie przez CMSG.
Termin wypełnienia ankiety upływa z dniem 22 lipca
Link do ankiety - lipiec 2020: https://www.research.net/r/2WLYTLS
Jak twierdzi CMSG , niezależne ankiety są ważnym głosem biznesu. Organizacje
pracodawców zyskują dzięki nim silny argument w dialogu ze stroną rządową ws. wsparcia
dla polskich firm. Aktywny i powszechny udział w tym badaniu pozwala skutecznie walczyć
o jak najlepsze rozwiązania.
Wyniki poprzednich ankiet posłużyły jako skuteczne narzędzie analizy sytuacji
przedsiębiorstw. Były one brane pod uwagę podczas spotkań Rady Dialogu Społecznego,
dzięki czemu wszyscy partnerzy społeczni mogą aktywnie działać na rzecz ulepszenia
sytuacji gospodarczej.

● Wystąpienie PZPK do Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A.:
- PZPK podjął z PKP Cargo S.A. rozmowy w sprawie wsparcia
zainicjowanej przez Związek akcji pomocy gminom z powiatu
przeworskiego (Podkarpacie), które ucierpiały w powodzi
„błyskawicznej”, pod koniec czerwca br. W gminach tych
doszło do dużych zniszczeń
w infrastrukturze, w tym wielu odcinków dróg o różnej
kategorii, chodników, parkingów, unikalnej w skali kraju linii
kolei wąskotorowej, na odbudowę których konieczne było użycie wielu tysięcy ton kruszyw.
Dzięki deklaracji jednej z firm - Członka PZPK, zdecydowano o bezpłatnym przekazaniu
2 tys. ton kruszyw które były wsparciem dla gmin w doraźnych działaniach w odbudowie
newralgicznych fragmentów infrastruktury. Jednak, by kruszywo mogło być wykorzystane na
miejscu niezbędne było zapewnienie jego transportu droga kolejową. W związku
z powyższym PZPK wystąpił do Prezesa Zarządu PKP Cargo z prośbą o rozważenie
możliwości przyłączenia się PKP CARGO do w/w akcji.
● Wypowiedź Prezesa Zarządu PZPK do „Raportu Wpływu Branży Cementowej”
Z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Cementu, na początku września ukaże się
publikacja nt.: „Raport Wpływu Branży Cementowej”, która będzie dotyczyła przede
wszystkim zaprezentowania roli i znaczenia przemysłu cementowego w polskiej gospodarce,
z uwzględnieniem efektów lokalnych i aspektów środowiskowych.
O udzielenie opinii ze strony producentów kruszyw poproszony został Prezes Zarządu
Związku
● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

•Przegląd Geologiczny (2020-07) tom 68:
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przegladgeologiczny/12464-przeglad-geologiczny-2020-00-tom-68.html

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

Z ciekawostek:
- Magazyn Przemysłowy:
● Będą wytwarzać paliwo z dwutlenku węgla
- https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/beda-wytwarzac-paliwo-z-dwutlenku-wegla
- Elektrotechnik:
● Nowoczesne Centrum Analityki usprawni procesy w KGHM
https://www.elektrotechnikautomatyk.pl/artykuly/nowoczesne-centrum-analityki-usprawni-procesy-w-kghm

„Gazeta Prawna:
● Ministerstwo Finansów prezentuje pakiet zmian w podatku od towarów i usług
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1486371,slim-vat-zmiany-w-podatku-vat.html
● NBP: Stopa bezrobocia wyniesie w tym roku 5 proc. W 2021 r. będzie jeszcze wyższa
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1486406,stopa-bezrobocia-2020-i-2021.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Europosłowie w obronie Kopalni i Elektrowni Turów
https://www.wnp.pl/gornictwo/europoslowie-w-obronie-kopalni-i-elektrowni-turow,406656.html
● Beton

z drukarek 3D pomoże energetyce wiatrowej

https://www.wnp.pl/budownictwo/beton-z-drukarek-3d-pomoze-energetyce-wiatrowej,407205.html

„Rzeczpospolita”:
VAT: mniejsza biurokracja w rozliczeniach

●

https://www.rp.pl/VAT/307169913-VAT-mniejsza-biurokracja-w-rozliczeniach.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- „Jednoznaczny charakter wynagrodzenia”.
http://www.kzp.net.pl/opracowania/jednoznaczny-charakter-wynagrodzenia/

- „Trendy orzecznicze w KIO 2020”
https://www.grupakzp.pl/pl/szkolenia/szkolenie-online-trendy-orzecznicze-w-kio-2020/

● Aktualne działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Poniżej zamieszczamy odnośnik do aktualnego wykazu prac PKN:
https://pzn.pkn.pl/tc/#/work-program

Kalendarium:
● 5 sierpnia 2020 r. Webinarium - Budownictwo drogowo-mostowe - studium przypadku.
- Zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarze dot. najnowszych technologii i produktów
wykorzystywanych podczas budowy dróg i mostów.
Wykład specjalny poprowadzi Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ZBIGNIEW TABOR
Tematyka jaka zostanie poruszona podczas webinarium:
- technologii oraz produktów wykorzystywanych podczas budowy dróg i mostów
- przykładowych rozwiązań i najnowszych realizacji nawierzchni drogowych
i mostowych
- innowacyjnych materiałów
- sposobów na uniknięcie błędów projektowych i wykonawczych
- utrzymania i diagnostyki nawierzchni
Więcej o webinarium:
https://elamed-news.pl/landing/webinar-budownictwo/

