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● Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze PZPK:
- W nawiązaniu do zaplanowanego na dzień 10 września br. Zwyczajnego Ogólnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Związku informujemy, że przygotowywane są
obecnie sprawozdania: finansowe oraz z działalności Związku za rok 2019, które wraz z
innymi materiałami dotyczącymi Zgromadzenia, będą do Państwa rozsyłane drogą
elektroniczną po ich zatwierdzeniu przez Zarząd.
- Informujemy jednocześnie, że przygotowywany jest również protokół z ostatniego
posiedzenie Zarządu z dnia 21 lipca br. zorganizowanego w formie zdalnej. W niedługim
czasie zostaną przekazane członkom Związku najważniejsze ustalenia.
●Nowe publikacje z zakresu Prawa geologicznego i górniczego.
- Informujemy, że na rynku wydawniczym ukazały się interesujące propozycje z zakresu
Prawa geologicznego i górniczego. Są to:
1. „Prawo geologiczne i górnicze”, autorstwa P. Wojtulek, T. Kocowski, W. Małecki.
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, 285 str.
Publikacja jest podstawowym kompendium wiedzy z zakresu prawa geologicznego i
górniczego. Autorzy (prawnicy wywodzący się z uniwersyteckiego środowiska
wrocławskiego), położyli nacisk na wyodrębnienie najważniejszych instytucji prawnych, ich
opis oraz w niektórych przypadkach również udzielenie odpowiedzi na możliwe problemy
interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów prawnych. Publikacja opisuje najważniejsze
instytucje prawne w geologii i górnictwie związane między innymi z:
- zagadnieniem własności złóż kopalin,
- postępowaniem koncesyjnym,
- kwalifikacjami zawodowymi w geologii i górnictwie,
- prowadzeniem prac geologicznych czy
- organizacją ruchu zakładu górniczego.
Poniżej zamieszczamy darmowy dostęp do Rozdziału 1 publikacji oraz strony wydawnictw:
http://cyfroteka.pl/ebooki/Prawo_geologiczne_i_gornicze-ebook/p1166715i1346685

Wydawnictwa:

https://ksiegarnia.pwn.pl/Prawo-geologiczne-i-gornicze,829494314,p.html
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19008-prawo-geologiczne-i-gornicze-piotrwojtulek?gclid=EAIaIQobChMIxcL9xqfe6gIVEwCiAx1asQOUEAAYASAAEgI0o_D_BwE#opis

2. „Prawne podstawy geologii i górnictwa. Zagadnienia prawne”. A. Lipiñski,
Wydawnictwo Wolters Kluwer 2019, 282 str. Autor omawia najważniejsze zagadnienia z
zakresu geologii i górnictwa, w szczególności te wynikające z przepisów ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze z uwzględnieniem praktyki ich stosowania w ujęciu sądowoadministracyjnym.
Szerzej opisane są tematy:
- poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin,
- własność, użytkowanie oraz wywłaszczenie górnicze,
- prowadzenie robót geologicznych przez przedsiębiorcę, w tym dokumentacji geologicznej,
- zawarcie umowy a prace geologiczne, ewidencja zasobów złoża, a także opłaty związane z
tą działalnością,
- postępowanie koncesyjne, w szczególności wskazujące wątpliwości, jakie pojawiają się w
czasie tego postępowania, analiza problemów związanych z koncesjami węglowodorowymi,
- prawna ochrona złóż kopalin jako elementu środowiska, w tym kwestia planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz skutki braku ochrony złóż,
- prowadzenie i likwidacja zakładu górniczego.

Poniżej zamieszczamy darmowy dostęp do Rozdziału 1 publikacji oraz strony wydawnictw:
https://static.profinfo.pl/file/core_products/2019/8/26/c2d4de0ee2e9399ae93c890ca555c87e/prawne%20podstawy%20geologii%20i%20gor
nictwa%20-%20profinfo.pdf?view

Wydawnictwa: https://www.profinfo.pl/sklep/prawne-podstawy-geologii-i-gornictwa,115714.html
https://www.naukowa.pl/Ksiazki/prawne-podstawy-geologii-i-gornictwa-1557079

● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

● e-wydanie

•NBI 4 (91) lipiec – sierpień 2020

atb 7/8/2020

https://atrexpress.com.pl/fileadmin/user_upload/pliki/e_wy
danie_atb/atb_7-8_2020.pdf

http://www.nbi.com.pl/nbi-4-91-lipiec-sierpien-202/

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

Surowce i Maszyny Budowlane – Kierunek Surowce:
- Budownictwo zareaguje z opóźnieniem
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,77644,krzysztof-suchorz-budownictwo-zareaguje-z-opoznieniem.html

Z ciekawostek:
•Ogromne złoże bursztynu na Mierzei Wiślanej (WNP):
https://www.wnp.pl/budownictwo/ogromne-zloze-bursztynu-na-mierzei-wislanej,408478.html

„Gazeta Prawna:
● Gospodarcze ożywienie bez miejsc pracy. Europie grozi niszczycielski wzrost bezrobocia
https://forsal.pl/swiat/artykuly/7778006,kryzys-w-europie-bezrobocie-prognozy-miejsca-pracy-perspektywyzatrudnienia.html?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=site&utm_campaign=cross-linking

•Wrogie przejęcia niemile widziane. Nowy mechanizm chroniący spółki wchodzi w życie
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1486784,wrogie-przejecie-firmy-przepisy-przeciwdzialajace-tarcza-4-0.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
•Z węgla do miedzi. KGHM otwiera perspektywę przed śląskimi górnikami
https://www.wnp.pl/gornictwo/z-wegla-do-miedzi-kghm-otwiera-perspektywe-przed-slaskimi-gornikami,407454.html

•2 tys. km dróg z nowych środków UE

https://www.wnp.pl/budownictwo/2-tys-km-drog-z-nowych-srodkow-ue,408475.html

•Tauron rozbuduje elektrownię fotowoltaiczną

https://www.wnp.pl/budownictwo/tauron-rozbuduje-elektrownie-fotowoltaiczna,407720.html

„Rzeczpospolita”:
•Powstał niezniszczalny materiał idealny dla armii. Za projektem stoi Polak
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/50584-powstal-niezniszczalny-material-idealny-dla-armii?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

•Pieniądze z Tarczy Finansowej MSP wciąż do wzięcia

https://www.rp.pl/Biznes/307229950-Pieniadze-z-Tarczy-Finansowej-MSP-wciaz-do-wziecia.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- „Ogrywanie wykonawcy może wpływać na wynik postępowania”.
●

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/ogrywanie-wykonawcy-moze-wplywac-wynik-postepowania/

1.
2.
3.
4.

● Aktualne działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Informujemy, że na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
ukazały się nowe normy z zakresu badań betonu:
PN-EN 12390-3:2019-07 - wersja polska
Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań
ICS 91.100.30 Data publikacji: 2020-07-20
PN-EN 12390-7:2019-08 - wersja polska
Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu
ICS 91.100.30 Data publikacji: 2020-07-20
PN-EN 12390-5:2019-08 - wersja polska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań
ICS 91.100.30 Data publikacji: 2020-07-20
PN-EN 12390-2:2019-07 - wersja polska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych
ICS 91.100.30 Data publikacji: 2020-07-20
Poniżej przesyłamy również link do aktualnych prac PKN:
https://pzn.pkn.pl/tc/#/work-program

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje
społeczne dotyczące następujących projektów:

- ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC38)
wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany
termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2020 r.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336052/12700859/12700860/dokument455495.pdf

Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/536A156948C21519C125859F00336B7F/%24File/463.pdf

Kalendarium:
● Konferencja Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku rozpoczęta.

XII Konferencja Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku odbywa się w dniach 22-23 lipca 2020
w Bełchatowie. W wydarzeniu bierze udział około 100 uczestników. Jest to jedno z
ważniejszych wydarzeń branżowych poruszające tematykę górnictwa surowców skalnych
żwirowo-piaskowych.
Tegoroczna edycja odbywa się w innej niż dotychczas formule, zgodnie z wymogami
wynikającymi z obowiązujących obostrzeń sanitarnych oraz trwającym zagrożeniem
epidemicznym.
● 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/
●„Aktualia
i
perspektywy
gospodarki
surowcami mineralnymi – zmiana terminu.
Organizatorzy
cyklicznych
konferencji
„Aktualia
i
perspektywy
gospodarki
surowcami mineralnymi” zakładali, że XXX
jubileuszowa konferencja z tego cyklu odbędzie
się w dniach 4-6 listopada 2020 roku w Rytrze
koło Nowego Sącza.
Jak czytamy dalej na stronie organizatora:
obecna sytuacja epidemiczna sprawia, że nie możemy zorganizować jubileuszowej XXX
Konferencji w tradycyjnej formule, z fizyczną obecnością wszystkich jej uczestników, z
szeroko prowadzonymi dyskusjami w ramach sesji referatowych, czy otwartego posiedzenia
Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Na chwilę obecną
najbardziej rozpowszechnioną formą organizacji konferencji są tele-konferencje lub
konferencje hybrydowe (prelegenci obecni fizycznie, pozostali uczestnicy biorą udział
zdalnie). Uznaliśmy jednak, że nie jest to forma konferencji, która byłaby akceptowalna w
przypadku naszej jubileuszowej konferencji, gdyż w takim przypadku dyskutowanie w
szerokim gronie jest w zasadzie niemożliwe, podobnie jak prezentowanie posterów. Biorąc
pod uwagę powyższe uwarunkowania, z żalem podjęliśmy decyzję o przełożeniu XXX
jubileuszowej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” na
przyszły rok.

