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● Posiedzenie Zarządu PZPK w dniu 19 sierpnia 2020 r.
- W dniu 19 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związku, celem omówienia
spraw ważnych, w tym przygotowania materiałów na Ogólne Zgromadzenie.
O ważniejszych ustaleniach Zarządu poinformujemy po zredagowaniu protokołu
z posiedzenia.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 7 sierpnia zostały rozesłane do wszystkich członków
materiały szczegółowe dotyczące Zgromadzenia (a w nich: porządek obrad, regulaminy obrad
i komisji, karta uczestnictwa, wzór pełnomocnictwa, listy członków zwyczajnych i
honorowych, sprawozdania z działalności i finansowe za rok 2019).
Przypominamy również, że dziś (21 sierpnia), upływa termin zgłaszania udziału w
Zgromadzeniu. Państwa deklaracja ze względów organizacyjnych oraz rangę podejmowanych
spraw – kończąca się kadencja i wybór nowego Zarządu Związku, jest dla nas bardzo ważna.
● Nowi Członkowie PZPK.
Miło nam poinformować, że grono członków zwyczajnych PZPK , decyzją Zarządu z dniem
1 sierpnia br. powiększyło się o nastepujące firmy:
•

•

CALCULUS Sp.z o.o. – producenta kruszyw sucho sianych oraz kruszyw płukanych dla
betoniarni, producentów kostki brukowej oraz prefabrykatów.
Więcej informacji na stronie: https://www.calculus-kruszywa.com
KOSD S.A. – producenta kruszyw znajdujących szerokie zastosowanie w takich
segmentach rynku jak: budownictwo, drogownictwo, górnictwo węgla kamiennego,
energetyka czy rolnictwo.
Więcej informacji na stronie: http://kosdkielce.pl

● Nowa wersja graficzna logotypu PZPK .
Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związek Producentów Kruszyw w dniu 21 lipca po
uprzedniej ocenie modyfikacji jednego z opracowanych logotypów wybrano wariant
stanowiący odświeżenie wersji graficznej funkcjonującego znaku PZPK. Znak ten stanowił
podstawę do opracowania księgi identyfikacji wizualnej i zostanie zaprezentowany podczas
Ogólnego Zgromadzenia. Księga znaku dostępna tutaj: https://kruszpol.pl/images/Ksiega_Znaku_nowe_logo_PZPK.pdf

● Ogłoszenie Prezesa WUG dotyczące pracy urzędów
górniczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia
17 sierpnia 2020 r.
Na stronach Wyższego Urzędu Górniczego ukazało się
ogłoszenie w którym czytamy, że w związku z ustaleniem
przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan
epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego na mocy rozporządzenia rządowego wprowadza
ograniczenie pracy Wyższego Urzędu Górniczego polegające na wykonywaniu wyłącznie
zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w
sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.
Jak czytamy dalej:

Mając powyższe na uwadze, z dniem 17 sierpnia do odwołania:
•

•
•

•

•
•

w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczalna liczba interesantów
przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa
niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w
zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3
rozporządzenia;
wizyta w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego jest możliwa tylko po uprzednim
zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do poddania się pomiarowi
temperatury ciała oraz wykonania dezynfekcji rąk, a w siedzibie Wyższego Urzędu
Górniczego może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania
obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem
wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu;
wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię
Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni;
kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie - na numery telefonów,
które są podane na stronie internetowej WUG;

Wymienione wyżej ograniczenia dotyczą również pracy Okręgowych Urzędów Górniczych i
Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
● Przegląd Geologiczny (2020-08) tom 68

●

Surowce i Maszyny Budowlane BMP nr 2-3

https://www.pgi.gov.pl/ofertainst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/12495przeglad-geologiczny-2020-08-tom-68.html

https://www.kieruneksurowce.pl/magazyn.html

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

- Meteoryty, kratery uderzeniowe i inne ślady kosmicznej katastrofy w rejonie Moraska pod
Poznaniem „Przegląd Geologiczny nr 8, W.Szczuciñski1, A. Muszyñski
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/8-sierpien/7933-meteoryty-kratery-uderzeniowe-iinne-slady-kosmicznej-katastrofy-w-rejonie-moraska-pod-poznaniem/file.html

- Środowiskowe uwarunkowania skutków odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na Pojezierzu
Gnieźnieńskim, „Przegląd Geologiczny nr 8, J. Przybyłek.
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/8-sierpien/7934-srodowiskoweuwarunkowania-skutkow-odkrywkowej-eksploatacji-wegla-brunatnego-na-pojezierzu-gnieznienskim/file.html

Z ciekawostek: „Elektrotechnikautomatyk”:
● Monitorowanie danych maszyn na odległość.
https://www.elektrotechnikautomatyk.pl/artykuly/monitorowanie-danych-maszyn-zdalne

„Gazeta Prawna:
● Nowy JPK_VAT - dane wykazywane w deklaracjach VAT oraz w ewidencji VAT
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/jpk-vat/4664978,Nowy-JPK-VAT-dane-wykazywane-w-deklaracjach-VAT-oraz-wewidencji-VAT.html

●Tarcza 4.0: Zawieszenie obowiązków z ustawy o ZFŚS
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1488909,anna-krenc-tarcza-4-0-art-15ge-ustawa-o-zfss-zawieszenieobowiazkow.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Znaki zapytania przed polskim budownictwem. Budimex zaprasza do debaty
https://www.wnp.pl/budownictwo/znaki-zapytania-przed-polskim-budownictwem-budimex-zaprasza-do-debaty,413790.html

•Ceny w budownictwie rosną. Z rynku spłynęły nowe dane

https://www.wnp.pl/budownictwo/ceny-w-budownictwie-rosna-z-rynku-splynely-nowe-dane,413755.html

● Polski rynek wyrobów betonowych wart niemal 10 mld zł
https://www.wnp.pl/budownictwo/materialy_budowlane/polski-rynek-wyrobow-betonowych-wart-niemal-10-mld-zl,413576.html

●Polskie kontrakty infrastrukturalne łatwym łupem? To realny scenariusz
https://www.wnp.pl/budownictwo/polskie-kontrakty-infrastrukturalne-latwym-lupem-to-realny-scenariusz,413315.html

„Rzeczpospolita”:
● Nowe prawo budowlane - co się zmieni od września
https://www.rp.pl/Nieruchomosci/308209919-Nowe-prawo-budowlane---co-sie-zmieni-od-wrzesnia.html

● KGHM: Popyt na miedź ma się dobrze
https://www.rp.pl/Surowce-i-Chemia/308209897-KGHM-Popyt-na-miedz-ma-sie-dobrze.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- Uwzględnienie zarzutów odwołania nie może prowadzić do wykonania czynności
niezgodnych z Pzp.
●

http://www.kzp.net.pl/opracowania/uwzglednienie-zarzutow-odwolania-nie-moze-bowiem-prowadzicdo-wykonania-czynnosci-niezgodnych-z-pzp/

● Aktualne działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
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 Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12337150/12709702/12709703/dokument459986.pdf

- ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336902/12706788/12706789/dokument458699.pdf

Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt
ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/AB0666D6F3BF4AD6C12585BC003F11E4/%24File/534-ustawa.docx

Kalendarium:
XII Europejski Kongres Gospodarczy
XII Europejski Kongres Gospodarczy rozpocznie się
2 września 2020 roku potrwa do 4 września.
Wyjątkowy charakter wydarzenia z uwagi na możliwość
przeprowadzenia bezpośrednich rozmów. Sesje
stacjonarne EEC transmitowane będą również online.
Podczas Kongresu zaplanowano dwa panele dyskusyjne.
Pierwszy „Rynek budowlany w nowych realiach”, odbędzie się 3 września w godz. 9.3011.00.
Jako główne wątki dyskusji znajdą się kwestie dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w
nowej perspektywie budżetu UE 2021-2027 oraz sytuacja inwestorów samorządowych
i prywatnych w sytuacji gwałtownego spowolnienia gospodarki.
Ponadto poruszone będą inne tematy takie jak: nowe Prawo zamówień publicznych 2021 r.
i nowy system waloryzacji kontraktów, rynek inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych,
postęp technologiczny w budownictwie, gospodarka obiegu zamkniętego na placu budowy,
a także budowlany rynek pracy.
Drugi „Inwestycje publiczne”, odbędzie się w dniu 4 września w godzinach 11.30-13.00.
Jego głównym tematem będą duże projekty finansowane ze środków publicznych jako sposób
na odrabiania strat i podtrzymywanie koniunktury gospodarczej.
W ramach Kongresu odbędzie się również debata organizowana przez Budimex nt.:
„Znaków zapytania przed polskim budownictwem”
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Kongresu:
https://www.eecpoland.eu/2020/pl/o-eec/192/
●
XXII
Konferencja
bezpieczeństwa i ochrony
górnictwie” – odwołana.

„Problemy
zdrowia w

Informujemy, że w związku z zagrożeniem
epidemią
koronawirusa
(COVID-19),
organizatorzy tegorocznej XXII Konferencji
„Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
górnictwie” podjęli decyzję o jej odwołaniu.
Odbędzie się ona w przyszłym roku. Dokładna data wydarzenia zostanie podana w terminie
późniejszym.

