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● Ustalenia z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPK w dniu 26 czerwca 2020 r.
Szanowni Państwo, Członkowie Związku,
W nawiązaniu do odbytego w dniu 26 czerwca br. zdalnego posiedzenia Zarządu Polskiego
Związku Producentów Kruszyw, poniżej przesyłamy najważniejsze ustalenia podjęte podczas
spotkania:
◄ Zmiany w statucie PZPK:
- podsumowano etap opracowania metryki zmian. Podjęto decyzję, że tekst jednolity statutu,
metryka zmian wraz z pismem przewodnim zostaną wysłane do członków Związku z prośbą o
zapoznanie się oraz zgłoszeniem ewentualnych uwag w terminie do 17 lipca (Biuro
Związku zrealizowało wysyłkę ww. materiałów do Członków drogą elektroniczną).
Konsultacje przed OZ, mają w jak największym stopniu wyczerpać dyskusję, aby usprawnić
jego przeprowadzenie. Zgłoszone uwagi będą analizowane na kolejnym Zebraniu Zarządu.
◄ Zmiana

znaku graficznego (logo) PZPK:
- Zgodnie z zawartą umową, opracowano trzy wersje logotypów związku, które zgodnie z
przedstawioną genezą oparto na różnych założeniach. Stanowisko obecnych członków
Zarządu było rozbieżne, stąd przed ostatecznym wyborem, podjęto decyzję o przygotowaniu
jednego nowego logotypu oraz wersji zmodyfikowanej jednego z opracowanych.
◄ Opracowanie materiałów reklamowych promujących działalność Członków Związku:
- Po wyborze nowej wersji graficznej logotypu Związku oraz całej koncepcji identyfikacji
wizualnej, zostaną opracowane materiały reklamowe promujące działalność Członków
Związku. Reklama będzie kierowana do publikacji w czasopismach branżowych.
◄ Termin

kolejnego posiedzenia Zarządu PZPK:
- Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. o godzinie 13,
w formie zdalnej.
● Kandydatura Prezesa Zarządu PZPK
na członka Komitetu Zrównoważonej
Gospodarki Surowcami Mineralnymi
PAN.
- informujemy, że w ubiegłym tygodniu
odbyło się pierwsze w nowej kadencji
posiedzenie Komitetu Zrównoważonej
Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.
Według przyjętej zasady, w komitecie oprócz
wybranego składu 30 przedstawicieli nauki,
zasiadają również przedstawiciele przemysłu
(10 członków).
W poprzedniej kadencji członkiem Komitetu oraz osobą reprezentującą górnictwo skalne, w
tym PZPK, był ś.p. Prezes i założyciel Związku, Aleksander Kabziński.
Przedstawiciele Komitetu zwrócili się z zaproszeniem by obecny skład Komitetu uzupełnić o
osobę obecnego Prezesa Zarządu Związku, Artura Widłaka. Prezes wyraził zgodę na
kandydowanie.
W związku z powyższym, przyjęcie na członka komitetu (głosowanie tajne) odbędzie się na
najbliższym planowanym posiedzeniu, które będzie miało miejsce po wakacjach.
O podjętych przez Komitet ZGSiM PAN poinformujemy.

● Ankieta Pracodawców RP - Przedsiębiorcy
czekają na estoński CIT.
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez
Pracodawców RP - Estoński CIT może realnie
wspomóc rozwój inwestycji – Jak czytamy dalej we
wnioskach: Przedsiębiorcy chcą jednak, by nowe
przepisy zostały napisane w sposób staranny, a
projekt przeszedł wymagane prawem konsultacje
społeczne. Należy też dostosować do „postcovidowej”
rzeczywistości istniejące już przepisy podatkowe.
Podatek CIT w Estonii działa w ten sposób, że dochód opodatkowany jest dopiero w
momencie jego realizacji, tj. np. w chwili wypłaty dywidendy. Wprowadzenie „estońskiego
CIT” polski rząd zapowiedział w czerwcu. Z przedstawionych przez MF założeń wynika
jednak, że polski model nie będzie tak prostolinijny, jak ten wzorcowy.
Z rozwiązania będą mogły bowiem skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, osiągające do
50 mln zł przychodów rocznie, prowadzące działalność w formie spółek kapitałowych, które:
• nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
• zatrudniają co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,
• uzyskują przychody pasywne nie przewyższające przychodów z działalności operacyjnej,
• wykazują nakłady inwestycyjne w odpowiedniej wysokości (7,5 proc. rocznie).
Całość podsumowania ankiety znajduje się na stronie Pracodawców RP:
https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci-koronawirus/estonski-cit-moze-realnie-wspomoc-rozwojinwestycji-wynika-z-ankiety-pracodawcow-rp

● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

• Magazyn "Kruszywa" nr3/2020:
https://magazynkruszywa.pl/aktualny-numer

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


- Magazyn Kruszywa nr 3/2020:
● Kopalnia

Budy – nowoczesna eksploatacja dolomitu i wapienia z blisko 100-letnią
historią wydobycia
https://magazynkruszywa.pl/artykul/kopalnia-budy-nowoczesna-eksploatacja-dolomitu-i-wapienia-z-blisko-100letnia-historia-wydobycia/52358

Z ciekawostek:
- Magazyn Przemysłowy:
 Koszulki na bazie grafenu, obniżające temperaturę ciała
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/koszulki-na-bazie-grafenu-obnizajace-temperature-ciala

Sztuczny Świat:
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/raport-tworzywa-sztuczne-2019

„Gazeta Prawna:
●Tarcza 4.0: Zwolnisz jednego pracownika, zwrócisz dotację na wszystkich
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1485655,zwolnienie-pracownika-zwrot-dotacji-nakadre-pracownicza.html

Luka w CIT ciągle duża
https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1485522,luka-w-cit-dochody-panstwa-podatekdochodowy-od-firm.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
Produkcja cementu. W Polsce nie jest źle, ale problemy - na horyzoncie
https://www.wnp.pl/budownictwo/produkcja-cementu-w-polsce-nie-jest-zle-ale-problemy-nahoryzoncie,405173.html

Cały prąd dla Cemex w Polsce z OZE

https://www.wnp.pl/budownictwo/materialy_budowlane/caly-prad-dla-cemex-w-polsce-z-oze,405213.html

„Rzeczpospolita”:
 Opinie przedsiębiorców ws. nowego modelu podatku dochodowego
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307089981-Opinie-przedsiebiorcow-ws-nowegomodelu-podatku-dochodowego.html
Jak inne kraje pomagają firmom podczas pandemii
https://www.rp.pl/Firma/304159862-Koronawirus-jak-inne-kraje-pomagaja-firmom-podczas-pandemii.html

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
- Dwa wezwania to jednak za dużo
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/wezwania-o-jedno-duzo/
- Zamawiający nie są skorzy do zmian nierealnych warunków
http://www.kzp.net.pl/kzp-w-mediach/zamawiajacy-nie-sa-skorzy-do-zmian-nierealnych-warunkow/

Konsultacje społeczne


informujemy, że rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące:

-rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12335555/12698333/12698334/dokument453804.pdf
- rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12335607/12698759/12698760/dokument454053.pdf

Kalendarium:
● 22-23 lipca 2020 r. - Nowoczesne Kopalnie
Żwiru i Piasku, Słok koło Bełchatowa,
Przypominamy, że w dniach 22- 23 lipca br.
odbędzie się organizowana przez BMP,
wydawcę magazynu „Surowce i Maszyny
Budowlane”
oraz
portalu
kierunekSUROWCE.pl - XII Konferencja
Naukowo-Techniczna Nowoczesne Kopalnie
Żwiru i Piasku w Bełchatowie. Podczas
konferencji zostanie omówiona bieżąca
sytuacji na rynku kruszyw żwirowopiaskowych oraz prognozy i zapotrzebowanie
na kolejne lata.
Dodatkowo jednym z tematów konferencji będą zagadnienia techniczne związane
z efektywnym utrzymaniem ruchu oraz ważne dla branży kwestie prawne.
Honorowym gospodarzem konferencji będzie Grupa Górażdże, która organizuje wycieczkę
naukowo-techniczną do kopalni Pawłów;
Zwyczajowo również, Polski Związek Producentów Kruszyw objął patronat honorowy nad
Konferencją.

Więcej informacji w sprawie możecie Państwo znaleźć na stronie organizatora:
Program:
https://www.kierunekbmp.pl/Resources/ar/71751/71892/159369080683929.pdf

Strona rejestracji:
http://www.e-bmp.pl/rejestr/

● Międzynarodowe Targi Obróbki,
Magazynowania i Transportu Materiałów
Sypkich i Masowych-SYMAS
- 14-15 października 2020 r.
- Informujemy, że w dniach 14-15
października w Krakowie, odbędzie się
kolejna
edycja
Targów
Obróbki,
Magazynowania i Transportu Materiałów
Sypkich i Masowych-SYMAS.
Targi SYMAS to najważniejsze wydarzenie dedykowane branży materiałów sypkich w
Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja zgromadzi blisko 200
Wystawców. Do dyspozycji oddane zostaną 2 hale wystawiennicze, strefy tematyczne,
innowacje, zaplanowano eksperckie seminaria workShops oraz liczne konferencje.
Strona internetowa Wydarzenia:
https://symas.krakow.pl/pl/o-targach/kolejna-edycja.html
● Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym –
racjonalne gospodarowanie zasobami”.
21-23 października
- Zachęcamy do udziału w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka o
obiegu
zamkniętym
–
racjonalne
gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się
w dniach 21-23.10.2020r. W Hotelu Mercure
Racławice Do słońce Conference & SPA*.
Jest to spotkanie cykliczne organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych w ramach międzynarodowego projektu
International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy
Jak czytamy na stronach organizatora:
Celem konferencji jest przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja
działań promujących wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Europie
w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych
i systemowych w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi oraz dyskusja i przedstawienie
dobrych praktyk. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać
do utrzymania w gospodarce, jak najdłużej, wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów
i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez jak najbardziej
efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ
dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego tematem wiodącym będzie racjonalne
wykorzystanie zasobów ze źródeł pierwotnych i wtórnych, z uwzględnieniem przewidywanych
zmian społecznych i gospodarczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem informujemy, że konieczne jest w tym celu
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
http://konferencja-pan.pl/rejestracja2020/

