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● Ogólne Zgromadzenie – ustalenia z posiedzenia Zarządu:
Szanowni Państwo, Członkowie Związku,
W nawiązaniu do rozesłanej informacji dotyczącej zaplanowanego
na dzień 10 września 2020 r. Ogólnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego Związku, poniżej przesyłamy
najważniejsze ustalenia podjęte w tej sprawie przez Zarząd podczas
spotkania w dniu 19 sierpnia br.:
Omówiono bieżący stan przygotowania Ogólnego Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę stan liczebny
członków Związku i ich głosów na koniec przedostatniego miesiąca poprzedzającego Ogólne
Zgromadzenie, obliczono, że OZ będzie prawomocne jeżeli w I terminie obecnych będzie 27
członków, a w drugim terminie obecnych będzie 59 głosów (przed weryfikacją płatności składki).
Biorąc pod uwagę odgórne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego ustalono podstawowe
zasady bezpieczeństwa, które zostaną przekazane delegatom:
zalecenie powitań w formie bezdotykowej,
obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku ECEG,
nakaz noszenia maseczki lub przyłbicy w przestrzeniach wspólnych ECEG (możliwość zdjęcia po
zajęciu miejsca na auli),
zachowanie bezpiecznego dystansu min. 1,5 m,
przypisanie indywidualnego miejsca siedzącego na auli każdemu uczestnikowi,
ograniczenie zbierania się w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie
bezpiecznego dystansu,
praca obsługi OZ oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej w jednorazowych rękawiczkach.
Delegaci na miejscu otrzymają komplet materiałów w formie drukowanej.
● Najnowszy „Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce”
dostępny na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego.
Informujemy, że na stronach Państwowego Instytutu
Geologicznego dostępny jest już w wersji on-line najnowszy
„Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce”.
Dane w nim publikowane dotyczą złóż kopalin z 2019 r.
Bilans gromadzi dane dotyczące 14 247 krajowych złóż kopalin, a
informacje o udokumentowanych zasobach zamieszczone zostały
w układzie tabelarycznym z podziałem na rodzaj oraz
przeznaczenie danej kopaliny.
Bilans dostępny jest na stronie PIG pod poniższym adresem:
http://geoportal.pgi.gov.pl/css/surowce/images/2019/pdf/bilans_2019.pdf
● Proekologiczny projekt TAURON Wydobycie:
- Zielone ogrody na kopalnianych hałdach.
Do końca tego roku w ramach proekologicznego projektu,
TAURON Wydobycie przy współpracy zagranicznych
partnerów ma zostać uruchomiona inicjatywa zmierzająca do

zazielenienia hałd, obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz innych terenów zdegradowanych w
wyniku prowadzonej eksploatacji.
Cała operacja realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu o nazwie „RECOVERY: którego
zadaniem jest odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych”
współfinansowany jest ze Funduszu Badawczego Węgla i Stali i potrwa do 30.06.2023r. Koordynatorem
projektu jest Główny Instytut Górnictwa, a partnerami jednostki naukowe, takie jak: hiszpański
Uniwersytet Oviedo, niemiecki Uniwersytet Humboldta w Berlinie, czeski Uniwersytet Techniczny w
Ostrawie oraz przedsiębiorstwa: Tauron Wydobycie S.A., Hulleras del Norte S.A. z Hiszpanii i Palivový
kombinát Ústí, státní podnik z Republiki Czeskiej.
Jak twierdzą przedstawiciele TAURON Wydobycie:
- chcemy być pierwszą firmą z sektora węgla kamiennego, która opracuje i skomercjalizuje zamienniki
mieszanek gleb, uzyskanych na bazie odpadów górniczych, energetycznych i biomasy dla różnych
zbiorowisk roślinnych. Produkty te powstaną z myślą o rekultywacji hałd pochodzących z kopalni węgla
kamiennego”.
Nasadzenie roślin będzie możliwie dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu tzw. podłoży
antropogenicznych z użyciem materiałów odpadowych oraz opracowaniu metody inicjowania
zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych o dużym potencjale do pełnienia funkcji przyrodniczych,
rekreacyjnych i gospodarczych.
Jednocześnie podczas realizacji projektu mają zostać użyte różne mieszanki glebowe uzyskane z
odpadowej biomasy i odpadów poprodukcyjnych pochodzących z takich zakładów górniczych jak: ZG
Janina, ZG Sobieski oraz elektrowni Grupy TAURON.
We wrześniu planowane jest również uruchomienie na terenie hałdy górniczej w Libiążu tzw. poligonu
doświadczalnego, celem przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.
W efekcie finalnym całej operacji, jak twierdzą przedstawiciele Tauron Wydobycie:
Ocena skuteczności zastosowanych metod rekultywacyjnych pozwoli na opracowanie optymalnych
rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych rewitalizacji hałd i innych zdegradowanych terenów
przemysłowych. A pozyskana wiedza, pozwoli wypracować odpowiednie metody inicjowania
zbiorowisk roślinnych na przykopalnianych hałdach górniczych oraz na terenach zdegradowanych
działalnością przemysłową przywracając takie nieużytki środowisku z różną funkcjonalnością
ekologiczną.
● Rada Przedsiębiorczości o skutkach podniesienia płacy
minimalnej na czas kryzysu.
W ostatnich dniach na stronach internetowych Rady
Przedsiębiorczości ukazało się stanowisko Rady dotyczące
skutków podniesienia płacy minimalnej w dobie kryzysu.
Jak czytamy w apelu:
Zwiększenie bezrobocia, szarej strefy i inflacji – taki może być
efekt podniesienia płacy minimalnej w Polsce do poziomu
rekordowego w Unii Europejskiej w okresie największego kryzysu
od kilkudziesięciu lat. Rada Przedsiębiorczości apeluje o
zamrożenie płacy minimalnej i reformę algorytmu jej ustalania.
Jak twierdzą przedstawiciele Rady:
Płaca minimalna jest w Polsce bardzo ważną instytucją, która ma pełnić zarówno funkcję społeczną, jak
i ekonomiczną. Obie te funkcje są równie istotne. Tymczasem, obecny projekt podwyższenia
minimalnego wynagrodzenia, wprowadzany w czasach poważnego spowolnienia gospodarki, wydaje się
zupełnie pomijać przesłanki ekonomiczne i negatywne konsekwencje dla rynku pracy. Przy tak dużej
niepewności, ryzyku drugiej fali epidemii, bardzo trudnej sytuacji firm, w szczególności mikro i małych
przedsiębiorstw, apelujemy o odpowiedzialność i roztropność przy decyzjach o poziomie płacy
minimalnej.
Płaca minimalna zaplanowana na rok 2021 miała według pierwotnych założeń wynieść niemal połowę
średniej płacy. Biorąc pod uwagę obecne prognozy, przebije 51 proc., czyli z nadmiarem osiągniemy cel

zapisany w ustawie o płacy minimalnej. Dalsze zwiększenie płacy minimalnej do 2800 zł spowoduje, że
jej relacja do średniej płacy w naszym kraju przekroczy 53 proc. Co więcej, zbliży się do 60 proc.
mediany wynagrodzeń i będzie to jeden z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej.
Całe stanowisko Rady dostępne jest na stronie:
https://pracodawcyrp.pl/apele-2/rada-przedsiebiorczosci-o-placy-minimalnej-na-czas-kryzysu

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
"Surowce i Maszyny Budowlane".
- 25 lat Lafarge w Polsce
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,78533,25-lat-lafarge-w-polsce.html

- Zasady nabywania nieruchomości pod budowę dróg krajowych
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,78526,zasady-nabywania-nieruchomosci-pod-budowe-drog-krajowych.html

„ATBudownictwo”
- Inwestycje warte 540 mld zł
https://atbudownictwo.pl/artykul/inwestycje-warte-540-mld-zl/

Z ciekawostek:
● Serwonapędy w automatyce przemysłowej:
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/serwonapedy-w-automatyce-przemyslowej

„Gazeta Prawna:
● Nowy JPK_VAT: Treść nowego pliku
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1489327,jpk-vat-nowy-elementy-pliku-struktury.html
● Od 1 października podatnicy VAT z obowiązkiem przesyłania nie tylko deklaracji, ale również ewidencji VAT
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1489244,nowy-jpk-vat-podatnik-deklaracja-vat-ewidencja-vat-pazdziernik-2020.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Cementownie hamują mniej gwałtownie niż cała budowlanka
https://www.wnp.pl/budownictwo/cementownie-hamuja-mniej-gwaltownie-niz-cala-budowlanka,414544.html

● Budimex przed ważnymi decyzjami i rozstrzygnięciami
https://www.wnp.pl/budownictwo/budimex-przed-waznymi-decyzjami-i-rozstrzygnieciami,414623.html

● Biznes potrzebuje rozmowy. Już za tydzień XII Europejski Kongres Gospodarczy
https://www.wnp.pl/finanse/biznes-potrzebuje-rozmowy-juz-za-tydzien-xii-europejski-kongres-gospodarczy,414908.html

„Rzeczpospolita”:
● Tarcza antykryzysowa: wydatki pokryte dofinansowaniem można zaliczyć do kosztów
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308279994-Koronawirus---tarcza-antykryzysowa-wydatki-pokryte-dofinansowaniem-mozna-zaliczyc-do-kosztow.html

● Niższe stawki VAT odroczone
https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/308269951-Nizsze-stawki-VAT-odroczone.html

● Artykuły

z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- Przetargi nawet dla nieuczciwych
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1427303,zmiany-w-zamowieniach-publicznych-przetargi-nawet-dla-nieuczciwych.html

Konsultacje społeczne
informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje społeczne
dotyczące następujących projektów:
- rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii


https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12337403/12711552/12711553/dokument461045.pdf

Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt ustawy o
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020:
- http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/62C5236FB3EB739EC12585D0002F736F/%24File/572.pdf

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. 9.30-11.00.
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/
● XX Konferencja Kruszywa Mineralne
Surowce-Rynek-Technologie-Jakość
- zmiana terminu.
- W dniach 23-25 września 2020r, w Kudowie Więcej informacji nt. Konferencji na
Zdroju miała odbyć się XX Konferencja – stronie organizatora:
Kruszywa Mineralne.
http://www.kruszmin.pwr.wroc.pl/
Jednak ze względu na trwającą sytuację
związaną
z
zagrożeniem
epidemicznym Program i karta zgłoszenia:
Konferencja została przełożona.
http://www.kruszmin.pwr.wroc.pl/KM2020_
Jak czytamy na stronach organizatora:

21_Komunikat_nr3.pdf

„Uprzejmie informujemy, że wyniki ankiety rozesłanej
do Państwa w dniu 7 sierpnia wykazują obawę o
bezpieczeństwo uczestników Konferencji, w czasie
nadal trwającej pandemii. Większość
odpowiadających na pytania ankiety opowiedziała się
za przełożeniem jej na przyszły rok.

W związku z powyższym Komitet Organizacyjny podjął
decyzję o przełożeniu tegorocznej Konferencji
Kruszywa Mineralne na termin 21-23.04.2021 r. w tym
samym miejscu i na tych samych warunkach.
Przepraszamy za zaistniałą, niezależną od nas,
sytuację. Myślimy, że spotkamy się w przyszłym
roku na XX/XXI Konferencji, w równie licznym gronie
jak to miało mieć miejsce w tym roku”

● VIII Śląskie Forum Drogownictwa
27.10.2020 - 29.10.2020
Polski Kongres Drogowy wraz z Komitetem Narodowym
Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na
VIII Międzynarodowej Konferencji polegającej na wymianie
wiedzy, najlepszych praktyk i doświadczeń między
drogowcami Polski i Niemiec, a także innych krajów
niemieckiego obszaru językowego.

Forum odbędzie się w dniach 27-29.10.2020 w Wiśle.
Strona internetowa VIII Śląskiego Forum Drogownictwa:
https://kongresdrogowy.pl/konferencja/125-viii-slaskie-forum-drogownictwa?
utm_source=elamed&utm_medium=email&utm_campaign=magazyn_autostrady&utm_content=Wzmacnianie+gruntu
%2C+stabilizacja%2C+geosyntetyki

