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● Ogólne Zgromadzenie PZPK- 10 września 2020 r.
Szanowni Państwo, Członkowie Związku,
Już za dwa dni, 10 września 2020 r. odbędzie się Ogólne
Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku
Producentów Kruszyw.
W związku z tym przypominamy, że ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa
sanitarnego podczas Zgromadzenia, ustalono podstawowe zasady bezpieczeństwa, a będą to:
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.
Wszyscy uczestnicy – delegaci reprezentujący Firmy – Członków Związku, otrzymają na miejscu
komplet materiałów w formie drukowanej.
Ze względu na program Zgromadzenia, obejmujący m.in. wybór nowych władz Związku, liczymy na
Państwa niezawodne przybycie.
● Wszechobecna geologia - wywiad prasowy z dyrektorami
Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego
Instytutu Badawczego.
- Zachęcamy do zapoznania się z rozmową przeprowadzoną z dyrektorami
PIG – PIB, dr inż. Mateuszem Damratem oraz dr Andrzejem Głuszyńskim,
na temat znaczenia geologii w życiu codziennym oraz jej roli w gospodarce.
Wywiad ukazał się na łamach dziennika „Rzeczpospolita”
w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Cała treść rozmowy dostępna na stronach PIG- PIB pod adresem:
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/12513-wszechobecna-geologia-wywiad-prasowy-z-dyrektorami-pig-pib.html

● Informacje o surowcach mineralnych na Portalu Geologia,
Państwowego Instytutu Geologicznego.
- Zachęcamy do odwiedzenia Portalu Geologia na stronach internetowych
Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie prezentowana jest nowa
forma udostępniania informacji geologicznej z zakresu m.in.: surowców
mineralnych oraz budownictwa i wód podziemnych.
PORTAL GEOLOGIA.PGI.GOV.PL dostępny jest tutaj:
http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c

● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
● Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska
w Górnictwie WUG Numer 08/2020

● ATBudownictwo nr 9/2020

https://atbudownictwo.pl/ohttps://wug.intracom.com.pl/wydawnictwa/miesie czasopismie/archiwum-wydan/2020/atb-09-2020
cznik_wug
● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
"Surowce i Maszyny Budowlane".
- Branża budowlana w nowej rzeczywistości
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,78775,branza-budowlana-w-nowej-rzeczywistosci.html
- Pandemia wstrzymała część inwestycji, ale firmy budowlane nie mają przestojów
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,78806,pandemia-wstrzymala-czesc-inwestycji-ale-firmy-budowlane-niemaja-przestojow.html

Z ciekawostek: „ATBudownictwo”
- Na wojnie z pyłem
https://atbudownictwo.pl/artykul/na-wojnie-z-pylem-1
●

„Gazeta Prawna:
● PIT i CIT: Nadchodzą kolejne zmiany w podatkach dochodowych
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1490264,zmiany-w-pit-i-cit-rozliczenia.html
● Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2020
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1490347,forum-ekonomiczne-w-karpaczu-2020-o-czym-beda-rozmawiacuczestnicy.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Andrzej Adamczyk: zrównoważony transport kluczowy dla Polski i regionu
https://www.wnp.pl/budownictwo/andrzej-adamczyk-zrownowazony-transport-kluczowy-dla-polski-i-regionu,416445.html

● Największe górnicze targi przyciągają firmy z całego świata
https://www.wnp.pl/gornictwo/najwieksze-gornicze-targi-przyciagaja-firmy-z-calegoswiata,416897.html
„Rzeczpospolita”:
● Minister Klimatu chce szybciej pożegnać węgiel
https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/transformacja-energetyczna/24025-minister-klimatu-chce-szybciej-pozegnacwegiel?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

● Po co prawnik w zarządzie spółki
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309089996-Lech-Najbauer-Po-co-prawnik-w-zarzadzie-spolki.html

● Aktualne działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Poniżej przesyłamy 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 Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12337905/12716473/12716474/dokument463140.pdf


- ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień
publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12337950/12716608/12716609/dokument463188.pdf

Kalendarium:
● XII Europejski Kongres Gospodarczy
Jak juz informowaliśmy, w dniach 2 -4 września
2020 odbył się XII Europejski Kongres
Gospodarczy.
Podczas Kongresu zorganizowano dwa panele dyskusyjne.
-Sesja „Rynek budowlany w nowych realiach”, odbyła się w dniu 3 września w godz. 9.30-11.00.
- Sesja „Inwestycje publiczne”, odbyła się w dniu 4 września w godzinach 11.30-13.00.
W ramach Kongresu zorganizowano również debatę organizowaną przez Budimex nt.:
„Znaków zapytania przed polskim budownictwem”
Poniżej zamieszczamy link do zapisu poszczególnych sesji Kongresu:
https://www.eecpoland.eu/2020/pl/sesje/03.html
w tym Sesji "Rynek Budowlany w nowych realiach":
https://www.eecpoland.eu/2020/pl/panel/4033.html#retransmisja
● 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

