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● Posiedzenie Zarządu PZPK w dniu 28 września 2020 r.
- Jak informowaliśmy, w dniu 28 września 2020 r. zaplanowane
jest pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu.
O ważniejszych ustaleniach podjętych podczas spotkania
zostaną Państwo poinformowani po zredagowaniu protokołu.
● Seminarium poświęcone górniczym kwalifikacjom.
- Jak czytamy na stronach Wyższego Urzędu Górniczego,
w dniu 18 września w kopalni Pniówek należącej do
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, odbyło się seminarium
zorganizowane w ramach projektu Sektorowa Rama
Kwalifikacji dla Górnictwa. Projekt prowadzi konsorcjum
złożone z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz spółka JSW Szkolenie i Górnictwo.
Wydarzenie dotyczyło przede wszystkim omówienia kwestii jakości i nowoczesnych form
kształcenia górników. W ramach projektu prowadzone były również konsultacje wśród
przedstawicieli branży górniczej, w tym: ankiety, wywiady i zajęcia warsztatowe.
Zakończenie przedsięwzięcia przewidywane jest na 30 września 2020 r., a zwieńczeniem prac
ma być utworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Górnictwa.
● Złoże „Bielany – Przy Sole” - przykład efektywnej
współpracy z administracją geologiczną.
- W ramach realizacji zadań państwowej służby geologicznej, od
roku 2019, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy, wykonuje projekt o nazwie: "Monitoring
Odkrywkowej Eksploatacji Kopalin", podlegający Ministrowi
Środowiska i finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jak można przeczytać na stronach PIG: Przedmiotem prac są następujące przypadki
typowane na podstawie analizy kameralnej, a następnie potwierdzane w trakcie weryfikacji
terenowej:
- prowadzenie w ciągu ostatnich pięciu lat eksploatacji bez koncesji, zarówno poza
granicami jak i w granicach złóż,
- rażące naruszenie warunków koncesji poprzez przekroczenie granic (zasięgu poziomego)
złoża lub obszaru górniczego,
- brak rekultywacji na złożach, na których eksploatacja została zaniechana.
Wśród skontrolowanych wyrobisk znalazło się wyrobisko na złożu kruszywa naturalnego
(żwirów) „Bielany – Przy Sole” w gminie Kęty (pow. oświęcimskim, woj. małopolskie).
Więcej informacji na temat przeprowadzonej kontroli i jej wyników dostępnych jest na
stronie PIG:
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/12548-zloze-bielany-przy-sole-przyklad-skutecznej-i-efektywnejwspolpracy-psg-z-administracja-geologiczna.html

● „Lato z CEMEX” – inicjatywa Cemex
skierowana do społeczności lokalnych.
- Miło nam poinformować, że nasz członek- CEMEX
Polska, w ramach prowadzenia działań zmierzających

do poprawy wizerunku branży wśród przedstawicieli
społeczności lokalnych miejscowości
zlokalizowanych w pobliżu miejsc prowadzenia
eksploatacji kopalin przygotował inicjatywę o nazwie
„Lato w CEMEX”.
Jak czytamy w informacji prasowej:
Tegoroczne wakacje były inne niż dotychczas. Z uwagi na restrykcje, rekomendacje
epidemiologów, a także na zdecydowanie trudniejszą sytuację finansową wielu rodzin, więcej
dzieci niż zazwyczaj nie pojechało w tym roku na kolonie, obozy czy wczasy z rodzicami.
CEMEX odpowiedział na to wyzwanie - w ramach programu „Lato z CEMEX” dzieci z okolic
cementowni CEMEX w Chełmie i Rudnikach miały możliwość uczestnictwa w warsztatach
edukacyjnych z zakresu ekologii, robotyki i bezpieczeństwa, w tym warsztatach z udzielania
pierwszej pomocy.
Więcej informacji o Programie pod poniższym adresem:
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,79146,cemex-wsparl-aktywnosc-dzieci-i-senioroww-ramach-projektu-lato-z-cemex.html
•

Nowy sposób zastosowania węgla brunatnego i biomasy.

Na stronach Głównego Instytutu Górnictwa czytamy, że w dniach 2223 września br. w formie online odbyło się pierwsze spotkanie
uczestników międzynarodowego projektu o akronimie HyCon:
Bezpośrednia hydrotermalna katalityczna konwersja biomasy oraz
węgli brunatnych do paliw ciekłych i chemikaliów.
Bezpośrednim celem projektu jest opracowanie podstaw dla przemysłowego procesu
hydrotermalnego upłynniania (HTL) niskogatunkowego węgla brunatnego i surowców
biomasowych do produkcji paliw płynnych i chemikaliów.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum w którego skład wchodzą: Imperial College z
Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Techniczny z Freibergu w Niemczech, Instytut Badań nad
Katalizą i Środowiskiem oraz Uniwersytet z Lyonu we Francji oraz Centrum Badań
Energetycznych, Środowiskowych i Technologicznych z Hiszpanii.
Dodatkowo w projekt zaangażowanych jest również dwóch partnerów przemysłowych:
polski partner PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, który reprezentuje dostawcę
surowca do procesu oraz Hellenic Petroleum S.A. z Grecji, który reprezentuje odbiorcę
produktu końcowego (sektor petrochemiczny). Rolę koordynatora projektu pełni Główny
Instytut Górnictwa, odpowiadający również za trzy pakiety robocze obejmujące prace
eksperymentalne.
Więcej informacji na stronach GIG:
https://www.gig.eu/pl/newsy/nowy-sposob-zastosowania-wegla-brunatnego-i-biomasy
Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
•

„Kierunek Surowce”:

- Czy będzie żwirownia nad jeziorem Mausz?
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,79237,czy-bedzie-zwirownia-nad-jeziorem-mausz.html

„Trybuna Górnicza”

- największego producenta gazów cieplarnianych - deklaruje, że osiągną
neutralność pod względem emisji CO2 do 2060 roku.

● Przywódca Chin

https://nettg.pl/news/170732/przywodca-chin-najwiekszego-producenta-gazow-cieplarnianych-deklaruje-zeosiagna-neutralnosc-pod-wzgledem-emisji-co2-do-2060-roku

Z ciekawostek: „Magazyn Przemysłowy”:
● Nowy kierunek w antykorozji
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/nowy-kierunek-w-antykorozji
„Gazeta Prawna:
● Ryczałt

od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. - jak zmienią się limity?

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/podatnik/4691148,Ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-w-2021-r-jak-zmienia-sie-limity.html

● Nowy

JPK_VAT już od 1 października. Oto najważniejsze zmiany dla firm

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1490960,nowy-jpk-vat-juz-od-1-pazdziernika-oto-najwazniejsze-zmiany-dla-firm.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Dlaczego

kilometr drogi jest taki drogi?

https://www.wnp.pl/budownictwo/dlaczego-kilometr-drogi-jest-taki-drogi,420758.html

● 800 największych firm przemysłowych w Polsce
https://www.wnp.pl/gornictwo/800-najwiekszych-firm-przemyslowych-w-polsce,420109.html

„Rzeczpospolita”:
●

Fiskus dostrzeże niewidoczne budowle - pułapki w nowych przepisach prawa budowlanego

https://www.rp.pl/Podatki-lokalne/309259958-Fiskus-dostrzeze-niewidoczne-budowle---pulapki-w-nowych-przepisachprawa-budowlanego.html

● Gospodarka ma się dobrze, konsumenci gorzej.
https://turystyka.rp.pl/biura-podrozy/40434-betlej-gospodarka-ma-sie-dobrze-konsumencigorzej?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- Odstąpienie od roboty budowlanej wobec braku współdziałania inwestora:
●

http://www.kzp.net.pl/opracowania/odstapienie-od-roboty-budowlanej-wobec-braku-wspoldzialania-inwestora/
http://www.kzp.net.pl/opracowania/odstapienie-od-roboty-budowlanej-wobec-braku-wspoldzialania-inwestora/

Konsultacje społeczne
•

informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje
społeczne dotyczące następujących projektów:

- ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o
pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12338550/12721508/12721509/dokument465962.pdf

- ustawy o zmianie ustawy o odpadach:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12338353/12719553/12719554/dokument464935.pdf

Kalendarium:
● 5-6 listopada 2020 r. -27 edycja Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO - Kielce

Głównym celem organizatorów Konferencji jest omówienie aktualnych i najważniejszych dla
branż kruszyw, cementu i wapna w Polsce tematów i problemów.
Gospodarzem honorowym wydarzenia będą Świętokrzyskie Kopalnie Surowców
Mineralnych. Patronat nad Konferencją objęły również organizacje branżowe: Polski Związek
Pracodawców Budownictwa oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.
Więcej o Konferencji:
Program: https://www.kierunekbmp.pl/Resources/ar/78251/78455/1601037198fa794.pdf
Rejestracja online: https://www.e-bmp.pl/rejestr/

