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● Ustalenia z Ogólnego Zgromadzenia PZPK.
- W dniu 10 września 2020 r. odbyło się Ogólne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Producentów
Kruszyw. Poniżej przesyłamy jego najważniejsze ustalenia:
–
–
–

Zarząd Związku uzyskał absolutorium z działalności za rok 2019
Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie uchwałę wprowadzającą zmiany w Statucie PZPK,
Zgromadzenie przeprowadziło wybory na nową kadencję do władz Związku (w latach 20202023) i tak:
do Zarządu PZPK wybrani zostali:
- Pani Barbara Kopczyńska;
- Pan Artur Widłak;
- Pan Krzysztof Filusz;
- Pan Krzysztof Suchorz;
- Pan Łukasz Leśnik.
Prezesem Zarządu Związku został wybrany Pan Artur Widłak.
do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
- Pan Daniel Kłosowski;
- Pan Andrzej Miśta;
- Pan Jerzy Graboś;
- Pan Ireneusz Baic.

–
–
–

Zgromadzenia Związku przyjęło projekt pracy Związku na rok 2020 oraz cele Związku na lata
2020-2023.
Zgromadzenie Związku przyjęło budżet Związku na rok 2020.
Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o wprowadzenie zmian w regulaminie konkursu
Branżowy Znak Jakości „Solidne Kruszywa”.

● Mineralne surowce krytyczne – nowy wykaz
Komisji Europejskiej.
- Na stronach Komisji Europejskiej ukazała się zaktualizowana
lista surowców uznanych za krytyczne wraz z prognozami
dotyczącymi surowców na rok 2030 i 2050.
KE wskazała ścieżki do zapewnienia dostępności surowców,
zaproponowała dywersyfikację dostaw i zwiększenie
efektywności gospodarki w ramach obiegu zamkniętego.
Swój komentarz w powyższej sprawie opublikowała również Państwowa Służba Geologiczna:
Czytamy w nim m.in, że: Pierwszy wykaz surowców krytycznych opublikował Komitet ds. Surowców
Krytycznych dla Gospodarki Stanów Zjednoczonych (Committee on Critical Mineral Impacts on the US
Economy) w 2008 roku. Specjalna Komisja Unii Europejskiej w sprawie przeglądu listy surowców
krytycznych dla UE i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców przygotowała pierwszą listę surowców
krytycznych (zawierającą bardzo ograniczoną ilość surowców) w 2011 r., na podstawie pochodzącej z
2008 roku europejskiej „Inicjatywy na rzecz surowców”.
Podstawowym kryterium do ich wyznaczenia była przewidywana przez te instytucje istotność surowca
(economic importance) dla wyzwań i potrzeb gospodarki w XXI w. i ryzyko dostaw (supply risk). Przy
opracowywaniu tych list (USA, UE) brano pod uwagę niedobory, deficyt i ryzyka w skali szerszej niż dla
jednego kraju (odpowiednio dla USA i globalnie oraz dla UE i globalnie).
Metodologia stosowana przy wyznaczaniu listy surowców pozostaje taka sama, mimo że jest to już

czwarty wykaz Komisji (poprzednie ukazały się w latach: 2011, 2014 i 2017).
Tegoroczna lista zawiera surowce naturalne (raw materials), w tym również natural rubber, czyli
kauczuk – zatem pozostaje na niej 29 surowców mineralnych. Sama nazwa „surowce mineralne” nie jest
w pełni adekwatna – węgiel (w tym wypadku koksujący) nie jest minerałem, a kopaliną (podobnie jak
gaz, ropa, torf – nie tworzące form krystalicznych); przyjęto jednak takie nazewnictwo.
Zdaniem Komisji Europejskiej wyznaczanie surowców krytycznych (CRM – critical raw materials) ma
pomóc:
• we wzmocnieniu konkurencyjności europejskiej gospodarki, w szczególności dla „Zielonego
Ładu”,
• w stymulowaniu budowy nowych kopalń tych surowców i wzmocnieniu recyklingu,
• w uwypukleniu roli odzysku surowców krytycznych w europejskim planie działania w zakresie
recyklingu,
• w zwiększeniu świadomości potencjalnych zagrożeń dostaw surowców,
• w negocjacjach umów handlowych, przeciwdziałaniu środkom zakłócającym handel,
opracowywaniu działań badawczych i innowacyjnych oraz wdrażaniu „Agendy 2030 na rzecz
zrównoważonego rozwoju i celów zrównoważonego rozwoju”.
Strona Komisji Europejskiej z Komunikatem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN
● Ocena nawierzchni betonowych – wyniki badania przeprowadzonego wśród kierowców
w lipcu 2020 roku.
- W lipcu 2020 r. zostały przeprowadzone badania wśród użytkowników dróg o nawierzchniach
betonowych w sieci autostrad i dróg krajowych oraz sieci dróg samorządowych. Wynika z nich, że w
pierwszym przypadku blisko 60 %, a drugim prawie 50 % kierowców dobrze ocenia rosnąca liczbę dróg
o nawierzchni z betonu.
Blisko 40% użytkowników dróg wskazało również, że przy wyborze rodzaju nawierzchni drogi,
najważniejsze dla administracji poza ceną, powinno być obciążenie ruchem.
Zachęcamy do odwiedzenia portalu Kierunek Surowce, gdzie szczegóły badania dostępne są w artykule
nt: „KIEROWCY: beton na drogach to dobre rozwiązanie”.
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,78959,kierowcy-beton-na-drogach-to-dobre-rozwiazanie.html
●Komentarz Ministerstwa Rozwoju do danych
Eurostat nt. dynamiki PKB i zatrudnienia w II
kw. br.
- Na stronach Ministerstwa Rozwoju ukazał się
komentarz do danych opublikowanych przez
Eurostat w II kwartale br.
Czytamy w nim, że:
Według danych Eurostat w II kwartale br. PKB
(wyrównany sezonowo) w strefie euro był o 14,7%
niższy niż przed rokiem, zaś w całej UE był niższy
o 13,9% po spadkach odpowiednio o 3,2% i 2,7%
w I kwartale br. W ujęciu kwartalnym unijny PKB
obniżył się w II kwartale o 11,4%, a w strefie euro
o 11,8% (w I kwartale br. spadki sięgnęły
odpowiednio 3,3% w UE i 3,7% w strefie euro). Są
to najgłębsze spadki od 1995 roku, gdy Eurostat
zaczął prowadzić pomiary tych danych.
Strona Ministerstwa Rozwoju z pełną treścią komentarza:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/komentarz-do-danych-eurostat-nt-dynamiki-pkb-i-zatrudnienia-w-ii-kw-br

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
"Surowce i Maszyny Budowlane".
- Kopalnie odkrywkowe mogą służyć przyrodzie
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,78839,kopalnie-odkrywkowe-moga-sluzyc-przyrodziebudujacy-przyklad-wysp-zycia-w-zachodniej-polsce.html
- KIEROWCY: beton na drogach to dobre rozwiązanie
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,78959,kierowcy-beton-na-drogach-to-dobre-rozwiazanie.html
- Ekologiczne materiały są istotne dla inwestycji budowlanej.
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,78864,ekologiczne-materialy-sa-istotne-dla-inwestycjibudowlanej-rozmowa-o-betonie-zeroco2-z-prezesem-energo-home.html
Z ciekawostek:
● Picasso w Konstancinie
https://www.rp.pl/Sztuka/200919807-Picasso-w-Konstancinie.html

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

„Gazeta Prawna:
● Adamczyk: Mamy gotowy projekt nowego Programu Budowy Dróg Krajowych
https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1490692,program-budowy-drog-krajowych-2030-autostrady-adamczyk.html

● Nowe prawo budowlane: Zmiana definicji "obszaru oddziaływania obiektu"
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1490751,nowe-prawo-budowlane-obszar-oddzialywania-obiektu.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Komisja chce jeszcze mniej CO2. Pięć krajów widzi poważny problem
https://www.wnp.pl/gornictwo/komisja-chce-jeszcze-mniej-co2-piec-krajow-widzi-powazny-problem,417571.html

● Nie mamy alternatywy dla węgla
https://www.wnp.pl/gornictwo/nie-mamy-alternatywy-dla-wegla,418049.html
„Rzeczpospolita”:
● Firmy czekają na większe wsparcie od fiskusa
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/309149997-Koronawirus-firmy-czekaja-na-wieksze-wsparcie-od-fiskusa.html

● CIT: przedsiębiorcy mogą przesuwać podatkowe koszty
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309149987-CIT-przedsiebiorcy-moga-przesuwac-podatkowe-koszty.html

Konsultacje społeczne
informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje społeczne
dotyczące następujących projektów:
- rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12338054/12717501/12717502/dokument463745.pdf


Kalendarium:
● 17 i 24 września 2020 r. Cykl Webinariów nt.: „W jaki sposób wybrać instytucję finansową
do PPK?”
- Informujemy, że w dniach 17 i 24 września oraz 1 października o godz. 11 odbędą się otwarte,
bezpłatne webinaria, na których eksperci PFR Portal PPK oraz TFI Skarbiec przedstawią kwestie

formalno-prawne oraz wyjaśnią, jakimi kryteriami posłużyć się przy wyborze instytucji finansowej, w
jaki sposób przygotować się do wdrożenia PPK i czego oczekiwać od instytucji finansowej.
Webinaria są wyjściem naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorców zatrudniającym od 50
do 249 osób, którzy do 27 października 2020 r. mają czas na wybór instytucji finansowej i podpisanie
umowy o zarządzanie PPK (Pracowniczymi Planami Kapitałowymi).
Spotkania adresowane są przede wszystkim do firm z sektora MŚP, ale także do mikrofirm i
jednostek samorządu terytorialnego.
Program:
11.00-11.50 – Kwestie formalno-prawne wprowadzenia PPK (ekspert PFR Portal PPK)
11.50-12.30 – Jak wybrać instytucję finansową (ekspert TFI Skarbiec)
12.30-13.00 – Pytania
Webinarium odbędzie się na platformie ClickMeeting, udział wymaga rejestracji. Formularz
rejestracyjny jest dostępny tutaj:
https://pracodawcyrp880.clickmeeting.com/w-jaki-sposob-wybrac-instytucje-finansowa-do-pp/register

●VIII Śląskie
29.10.2020

Forum

Drogownictwa

27.10.2020

-

- 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

