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● Ważniejsze działania PZPK.
● Posiedzenie Zarządu PZPK- 24 listopada 2020 r.
- W dniu 24 listopada 2020 r. zaplanowane jest kolejne
posiedzenie Zarządu PZPK w formie zdalnej. O ważniejszych
ustaleniach podjętych podczas spotkania zostaną Państwo
poinformowani po zredagowaniu protokołu.
● Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wystąpienie Związku:
-jak informowaliśmy na łamach Raportu, Polski Związek Producentów Kruszyw wystąpił do
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności zgłaszanych przez
Członków Związku, jakie pojawiają się pomiędzy stanowiskiem Ministerstwa jako organu, a
orzecznictwem sądów powszechnych w sprawie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne).
W odpowiedzi na wystąpienie Związku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska powtórzyło
argumentację wcześniej prezentowaną w sprawach indywidualnych. W przypadku, jeżeli
problem będzie się powtarzał i wpływał na działania podejmowane przez Członków, Związek
rozważy zlecenie przygotowania opinii prawnej w tym temacie.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż szereg wyroków sądownictwa administracyjnego wskazuje
na brak konieczności ponownego uzyskiwania decyzji o zgodzie na przeznaczenie gruntów na
cele nierolnicze i nieleśne w sytuacji, gdy plan zagospodarowania przestrzennego został
uchylony, a procedura jego uchwalenia jest ponawiana.
Jeżeli spotkaliście się Państwo z takim zagadnieniem, prosimy o zgłaszanie tego typu
przypadków do Biura Zarządu Związku.
Na stronie internetowej w zakładce Aktualności, w najbliższym czasie ukaże się informacja
w sprawie zawierająca również pismo – odpowiedź Ministerstwa.
● Pismo Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA do PZPK:
- Do Biura Zarządu PZPK wpłynęło pismo z DTBD GDDKiA, dotyczące kwestii
reaktywności kruszyw. Zwrócono w nim m.in. uwagę na sygnalizowanie przez wykonawców
o braku lub utrudnionym dostępie do przebadanych kruszyw zgodnie z procedurą PB1 i PB2.
Treść pisma została przekazana do wiadomości członków Komisji Jakości, którzy zostali
poproszeni o
zapoznanie oraz przygotowanie swoich uwag odnośnie wytycznych
technicznych GDDKiA dotyczących badania reaktywności. Po ich analizie ostateczne
stanowisko PZPK zostanie przekazane do DTBD GDDKiA.
● Propozycja Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej:
- Do Biura Związku wpłynęła informacja dotycząca propozycji WBiA Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach odnośnie powołania naszego reprezentanta w osobie Prezesa
Zarządu lub innej wskazanej osoby do grona zespołu konsultacyjnego Wydziału BiA którego
podstawowym zadaniem jest pomoc w kształtowaniu planów i programów studiów na
kierunkach „architektura” oraz „budownictwo”.
Na najbliższym spotkaniu Zarządu. zostanie wyznaczona osoba do rady konsultacyjnej.
● Możliwość zgłaszania zagadnień problemowych przez członków Komisji
Tematycznych.
- Przypominamy o możliwości zgłaszania zagadnień problemowych przez członków komisji
tematycznych Związku. Członkowie Komisji zostali poinformowani o terminach oraz
sposobie ich zgłaszania w indywidualnej korespondencji.

● Planowane webinarium PZPK w zakresie "OOŚ":
- informujemy, że Biuro Zarządu PZPK planuje zorganizować webinarium w zakresie "OOŚ",
członkowie komisji środowiska oraz legislacji zostali poproszenie o zgłaszanie pytań do
prelegentów/prawników dla lepszego dopasowania treści spotkania.
Przypominamy o terminie nadsyłania zgłoszeń do 25 listopada.
● Reprezentant PZPK w KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego PKN.
- informujemy, że zgodnie z wnioskiem przekazanym do Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego Pan Łukasz Machniak został włączony z dniem 20 listopada br. do składu
KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego jako reprezentant Polskiego Związku Producentów
Kruszyw. W chwili obecnej w w/w KT reprezentują Państwa Pan Łukasz Machniak
(upoważniony do głosowania) oraz Pan Łukasz Leśnik.
●Nowa Monografia Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
- Informujemy, że w serii wydawniczej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią PAN pod Nr 212 ukazała się monografia autorstwa prof. dr hab. inż. Wiesława
Blaschke i dr hab. inż. Ireneusza Baica pt.: „Technika wzbogacania grawitacyjnego.
Separatory powietrzno-wibracyjne typu FGX”
W Monografii zaprezentowano efekty blisko 8-letnich badań autorów nad implementacją
separatorów powietrzno-wibracyjnych typu FGX do warunków panujących w polskich
zakładach przeróbczych. Publikacja składa się z IV części, a całość zakończona jest
podsumowaniem oraz prezentacją zdjęć ilustrujących pracujące w wielu krajach na świecie
separatory powietrzno-wibracyjnych typu FGX.
Wszystkich Państwa zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji nt. monografii
zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Łukasiewicz –IMBiGS:
https://www.imbigs.pl/aktualnosci/nowa-monografia-autorstwa-pracownikow-lukasiewicz-imbigs

● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
 Przegląd Geologiczny (2020-11) tom 68

https://www.pgi.gov.pl/ofertainst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/12660przeglad-geologiczny-2020-11-tom-68.html

● Bezpieczeństwo

Pracy i Ochrony Środowiska
w Górnictwie (Nr 10/2020):

https://wug.intracom.com.pl/wydawnictwa/miesiecznik_wug

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie (Nr 10/2020):


„Rys historyczny polskich regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska w górnictwie”,
J.Murzydło.

https://wug.intracom.com.pl/wydawnictwa/miesiecznik_wug

● Przegląd Geologiczny (2020-11) tom 68:

Magazyny gazu ziemnego w cechsztyñskich formacjach solnychelementem bezpieczeñstwa
energetycznego Polski, D.Zeljaś.
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/11-listopad/8074-magazyny-gazuziemnego-w-cechsztynskich-formacjach-solnych-elementem-bezpieczenstwa-energetycznego-polski/file.html

Z ciekawostek: „Wydawnictwo Nowy Przemysł”
● Kosmiczne elektrownie słoneczne możliwe w 2050 roku. Brytyjczycy to sprawdzą
https://www.wnp.pl/energetyka/kosmiczne-elektrownie-sloneczne-mozliwe-w-2050-roku-brytyjczycyto-sprawdza,432255.html

„Gazeta Prawna:
● Jak ustalić nowy współczynnik ekwiwalentowy i w jaki sposób układ świąt będzie
wpływać na czas pracy:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1496719,wspolczynnik-ekwiwalentowy-swieta-2021-czas-pracy.html

● KE: Przez pandemię koronawirusa w UE ubyło 6 mln miejsc pracy:
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1496581,bezrobocie-w-unii-europejskiej-koronawirus.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Takie ma być polskie budownictwo po pandemii COVID-19:
https://www.wnp.pl/budownictwo/takie-ma-byc-polskie-budownictwo-po-pandemii-covid-19,431874.html
●Adamczyk: Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja:
https://www.wnp.pl/budownictwo/adamczyk-przekop-mierzei-wislanej-to-strategiczna-inwestycja,432843.html
● Sejm przegłosował dodatkowe 3 mld zł na budowę dróg:
https://www.wnp.pl/budownictwo/sejm-przeglosowal-dodatkowe-3-mld-zl-na-budowe-drog,432783.html

„Rzeczpospolita”:
●Tylko część firm może liczyć na ulgę z powodu epidemii:
https://www.rp.pl/Firma/311199905-Koronawirus-tylko-czesc-firm-moze-liczyc-na-ulge-z-powodu-epidemii.html

● Trudne czasy dla prognoz gospodarczych:
https://www.rp.pl/Opinie/311199862-Bohdan-Wyznikiewicz-Trudne-czasy-dla-prognoz-gospodarczych.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- Odpowiedzialność in solidum zamawiającego i wykonawcy wobec podwykonawcy:
●

http://www.kzp.net.pl/opracowania/odpowiedzialnosc-in-solidum-zamawiajacego-i-wykonawcy-wobec-podwykonawcy/

- Kara umowna z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom:
http://www.kzp.net.pl/opracowania/kara-umowna-z-tytulu-braku-zaplaty-wynagrodzenia-podwykonawcom/

Konsultacje społeczne


informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje
społeczne dotyczące następujących projektów:
- ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12340402/12738459/12738460/dokument474515.pdf

- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie innych dokumentacji
geologicznych, - druk w przygotowaniu do zamieszczenia na stronie.
Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt
ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/AB0332D8C051B795C1258624003B5159/%24File/747.pdf

Kalendarium:
● Konsultacje projektów Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów

inżynierskich
- Jak już informowaliśmy na łamach Raportu, trwają konsultacje projektów Wytycznych
Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów inżynierskich. Wytyczne Techniczne mają
stanowić część nowego systemu Wzorców i Standardów, które minister właściwy do spraw

transportu będzie rekomendował do stosowania w drogownictwie. Konsultacje polegają na
zorganizowaniu cyklu 10 webinariów, przedstawiających ideę nowego systemu przepisów
technicznych oraz szczegółowe zapisy Wytycznych, a także na prowadzeniu moderowanego
forum dyskusyjnego na dedykowanej stronie internetowej. Webinarium otwierające odbyło się w
dniu 29 września 2020 r.

Terminarz kolejnych webinariów konsultacyjnych:
- Czwarte webinarium obiektowe - 24 listopada 2020 r., godz. 10:00
- Webinarium dotyczące BIM
- 1 grudnia 2020 r., godz. 10:00
Lista dokumentów (na razie ich tytułów) do opiniowania znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach (po lewej stronie WR-D, WR-M).

● Webinarium „DROGA BETONOWA W GMINIE” - 25 listopada 2020 r.

- Informujemy, że w dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 11.00 na platformie ClikMeeting,,
odbędzie się organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, webinarium na
temat: „DROGA BETONOWA W GMINIE”, podczas którego zaprezentowane zostaną,
poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni
betonowych zarówno w zakresie budowy dróg krajowych, jak i samorządowych.
UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY.
Miejsce: Platforma Clickmeeting
Termin: 25 listopada 2020 roku, godz. 11.00 – 12.30
W webinarium można uczestniczyć poprzez stronę platformę ClickMeeting, po wcześniejszej
rejestracji (preferowana przeglądarka internetowa Chrome).
Poniżej przesyłamy adres strony internetowej oraz bezpośredni link do rejestracji na
wydarzenie:
https://www.polskicement.pl/aktualnosci/webinarium-spc-droga-betonowa-w-gminie/
Link rejestracji: https://drogibetonowewgminie.clickmeeting.com/droga-betonowa-w-gminie

