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● Najważniejsze ustalenia z posiedzenia Zarządu PZPK z dnia 21 lipca 2020 r.
- W dniu 21 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związku, celem omówienia
spraw ważnych, w tym przygotowania materiałów na Ogólne Zgromadzenie.
Poniżej najważniejsze ustalenia:
➢ po przeanalizowaniu złożonych deklaracji członkowskich Zarząd jednogłośnie podjął
uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZPK z dniem 1
sierpnia 2020 r. dwóch nowych członków:
- firmy Calculus Sp. z o.o.
- firmy KOSD S.A.
➢ do zaproponowanych zmian w statucie w przyjętym terminie do 17 lipca 2020 r.,
żaden z członków nie zgłosił uwag.
➢ omówiono stan przygotowania Ogólnego Zgromadzenia. Niezbędne materiały zostaną
wysłane pocztą elektroniczną. Komplet dokumentów drukowanych zostanie
przekazany w wersji papierowej w chwili odbierania mandatów do głosowania.
➢ po nadesłaniu modyfikacji jednego z opracowanych już logotypów i nowej wersji
graficznej logotypu, Zarząd wybrał wariant stanowiący odświeżenie obecnie
funkcjonującego znaku. Znak ten stanowił będzie podstawę do opracowania księgi
identyfikacji wizualnej i zostanie zaprezentowany podczas Ogólnego Zgromadzenia.
➢ doprecyzowano zapis dotyczący deklarowanej składki członkowskiej. Wzór deklaracji
będzie obowiązywał od 1 sierpnia 2020 r.
➢ decyzją Zarządu, z dniem 1 sierpnia br. zmieni się sposób obiegu informacji wewnątrz
biura PZPK. Pracownicy biura posiadać będą indywidualne adresy e-mail, a całość
korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres biuro@kruszpol.pl będzie
rozdysponowywana zgodnie z wolą Zarządu i kompetencjami.
●Konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP”
- Otrzymaliśmy informację, że ruszyła kolejna edycja
konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP”.
Nagrodą tą zostaną uhonorowane najlepsze podmioty
gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju
naszej gospodarki, promują Polskę na arenie
międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagrodagospodarcza/materialy-do-pobrania/
Polski Związek Producentów również może dokonać
zgłoszenia swoich kandydatów do konkursu jako
członek organizacji Pracodawców RP, wyznaczonej
jako jedna z instytucji zgłaszających, przekazując
swoje propozycje na podany niżej adres, zgodnie ze
ścieżką postępowania:
- wybór kategorii, w której chcą Państwo dokonać zgłoszenia
• wypełnienie odpowiedniego wniosku dostępnego na stronie:
https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania/
• dołączenie uzasadnienia do wniosku
• wybór 3-4 zdjęć

krótka informacja o podmiocie (1200 znaków, do ewentualnego wykorzystania przez
media)
• przekazanie logo podmiotu w dobrej jakości
• przesłanie wniosku (Word + skan) wraz z załącznikami (uzasadnienie, zdjęcia, logo,
informację o podmiocie) na adres: p.zaluska@pracodawcyrp.pl najpóźniej do
21.08.2020 roku.
•

Pracodawcy RP mogą zgłosić po jednej firmie z każdej kategorii, w związku z tym,
wewnętrzna kapituła organizacji, z przesłanych wniosków wyłoni po jednym kandydacie
z każdej poniższych kategorii:
• Lider MŚP – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających
na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem
rozwijają się, będąc liderem w regionie
• Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają
trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych
przedsiębiorstw
• Międzynarodowy Sukces – nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5
lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych
• Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi
działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
• Firma Rodzinna – nagroda dla przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi,
czyli podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw
zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej 15 lat

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


"Surowce i Maszyny Budowlane".
- „Nowa sytuacja, nowe wyzwania" wypowiedź dyrektora Zakładu Nordkalk w Miedziance i
Zakładu w Wolicy:
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,77682,bartlomiej-nowak-nowa-sytuacja-nowe-wyzwania.html

- 500 mln zł rocznie będzie trafiać do samorządów na budownictwo mieszkaniowe
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,77715,500-mln-zl-rocznie-bedzie-trafiac-do-samorzadow-na-budownictwo-mieszkaniowe.html

„ATBudownictwo”
Leasing maszyn budowlanych -COVID znaczy zmiany
https://atbudownictwo.pl/artykul/leasing-maszyn-budowlanych-covid-znaczy-zmiany/

Z ciekawostek:
Aktywne materiały biopolimerowe - innowacyjne rozwiązanie technologów żywności
https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1486993,aktywne-materialy-biopolimerowe-innowacyjnerozwiazanie-technologow-zywnosci-uniwersytetu-rolniczego-w-krakowie.html

„Gazeta Prawna:
● Praca zdalna w kodeksie pracy na stałe.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1487375,praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-na-stale-malag-pracujemynad-przepisami.html

Pakiet pomocowy z BGK dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców oraz małych, średnich i
dużych firm https://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1478595,bgk-pomoc-dla-samozatrudnionych-i-firm.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
To ostatnia chwila na skorzystanie z tarczy PFR
https://www.wnp.pl/finanse/to-ostatnia-chwila-na-skorzystanie-z-tarczy-pfr,409801.html

Wydobycie węgla w USA najniższe od 40 lat

https://www.wnp.pl/gornictwo/wydobycie-wegla-w-usa-najnizsze-od-40-lat,409509.html

„Rzeczpospolita”:
Plajta zamiast tarczy. Wiele firm nie dostało pomocy
https://www.rp.pl/Biznes/307309888-Plajta-zamiast-tarczy-Wiele-firm-nie-dostalo-pomocy.html
Szokujące dane o zarobkach w polskich firmach
https://www.rp.pl/Wynagrodzenia/200739946-Szokujace-dane-o-zarobkach-w-polskich-firmach.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- „Oferta oceniona jako najkorzystniejsza nie jest najkorzystniejszą ofertą”.
●

http://www.kzp.net.pl/opracowania/oferta-oceniona-jako-najkorzystniejsza-nie-jest-najkorzystniejsza-oferta/

„Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy a kontrole i roszczenia”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/wniosek-o-uchylenie-zakazu-zawarcia-umowy-a-kontrole-roszczenia/

● Aktualne działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Informujemy, że na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
ukazała się nowa norma z zakresu badań cementu:
Metody badania cementu -- Część 11: Ciepło hydratacji -- Metoda kalorymetrii izotermicznej
PN-EN 196-11:2019-01/Ap1:2020-07 - wersja angielska
ICS 91.100.10 Data publikacji: 2020-07-28
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:
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12335952/12700254/12700255/dokument455161.pdf

- W ramach przygotowywania stanowiska Rządu rozpoczęto konsultacje dot. projektu:
Biała Księga w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi COM(2020) 253.
Link do projektu:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0253&from=EN
- Minister Cyfryzacji przekazał do konsultacji projekt ustawy - Prawo komunikacji
elektronicznej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336501/katalog/12703251#12703251
Ustawa wdraża dyrektywę z 2018 r. ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności
Elektronicznej i zastąpi obowiązującą aktualnie ustawę - Prawo telekomunikacyjne.
Wraz z projektem Prawa komunikacji elektronicznej do konsultacji skierowano także
Przepisy wprowadzające Prawo komunikacji elektronicznej:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336502/katalog/12703309#12703309

Kalendarium:
● 5 sierpnia 2020 r. Webinarium - Budownictwo drogowo-mostowe - studium przypadku.
- Już 5 sierpnia odbędzie się bezpłatny webinarium dotyczącym 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/

● 23-25 września 2020r - XX Konferencja
Kruszywa
Mineralne
Surowce-RynekTechnologie-Jakość.
- W dniach 23-25 września 2020r, w Kudowie
Zdroju odbędzie się XX Konferencja
– W ramach konferencji planowana jest
wycieczka techniczna, szczegóły z tym
Kruszywa Mineralne.
związane zostaną podane w późniejszym
Tematyka
będzie
obejmowała
m.in.
terminie.
zagadnienia: prognozy funkcjonowania rynku
Konferencji
są:
surowców skalnych i baza zasobowa, Organizatorami
eksploatacja złóż i przeróbka – technologie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
innowacyjność rozwiązań, Jakość kruszyw i Górnictwa Oddział we Wrocławiu oraz
kamienia budowlanego, bezpieczeństwo pracy, Politechnika Wrocławska - Wydział
środowiska i społeczności lokalnej, aktualne Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.
zagadnienia
formalno-prawne
górnictwa
kruszywowego.
Więcej informacji nt. Konferencji na stronie organizatora: http://www.kruszmin.pwr.wroc.pl/
program i karta zgłoszenia http://www.kruszmin.pwr.wroc.pl/KM2020_Komunikat_nr2.pdf
●17-19 listopada 2020 - Wirtualne Międzynarodowe
Targi Górnictwa- VIMMEX 2020
- Obecna sytuacja epidemiczna oraz prowadzona w Unii
Europejskiej, kampania antywęglowa, skłoniły Górniczą
Izbę Przemysłowo-Handlową do podjęcia innowacyjnych
działań na rzecz promocji całego sektora górniczego, przy
jednoczesnym zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom jej Członków, podjął decyzję o organizacji w dniach 17-19
listopada 2020 Wirtualnych Międzynarodowych Targów Górnictwa VIMMEX 2020.
Jak czytamy dalej na stronach organizatora:
Głównym celem tego nowatorskiego projektu promocyjnego jest wsparcie przemysłu
okołogórniczego w czasach, gdy tradycyjne formy wystawiennicze są nieosiągalne, zarówno z
uwagi na związane z pandemią ograniczenia w podróżowaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej, jak też ze względu na wysokie koszty. Niewątpliwie przyczyni się on również do
rozpropagowania polskiej innowacyjnej myśli technicznej na rynkach międzynarodowych
Wystawcy podczas Targów będą mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty w wirtualnej
hali wystawienniczej potencjalnym klientom z całego świata – bez konieczności delegowania
licznych pracowników do obsługi stoiska targowego, ponoszenia kosztów jego budowy,
transportu eksponatów, podróży służbowych, zakwaterowania, produkcji materiałów
reklamowych etc. Najważniejszą jednak zaletą przedmiotowego projektu jest całkowita
eliminacja ryzyka zakażenia.
Zapraszamy na stronę Targów: http://vimmex.pl/
●XI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla
Brunatnego, Bełchatów – przełożony.
- W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie
całego kraju informujemy, że została podjęta decyzja o
przełożeniu XI Międzynarodowego Kongresu Górnictwa
Węgla Brunatnego Bełchatów. O nowym terminie
organizator poinformuje w odrębnym komunikacie.

