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● Rocznica śmierci Prezesa i założyciela
Polskiego Związku Producentów Kruszyw.
- Rok temu, 4 października 2019 r. po długiej
i ciężkiej chorobie odszedł od nas założyciel
i wieloletni Prezes Zarządu Polskiego Związku
Producentów
Kruszyw,
śp.
Aleksander
Kabziński.
Spiritus
movens
działań
podejmowanych przez Związek na przestrzeni
26 lat jego działalności.
Człowiek którego hasłem przewodnim było:
„działać w celu, a nie przeciw”. Inicjator wielu
działań nakierowanych na budowę silnej pozycji
branży producentów kruszyw w Polsce.
Poniżej przesyłamy do Państwa wiadomości
artykuły wspomnieniowe jakie ukazały się w
zeszłorocznych
numerach
czasopism
branżowych:
“Surowce i Maszyny Budowlane”
https://www.kruszpol.pl/index.php/publikacje/item/134-dzialal-w-celu-a-nie-przeciw
Magazyn „Kruszywa”
https://magazynkruszywa.pl/artykul/wspomnienie-o-prezesie-polskiego-zwiazkuproducentow-kruszyw-aleksandrze-kabzinskim/50409
● Ustalenia z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPK
z dn. 28.09.2020 r.
W nawiązaniu do odbytego w dniu 28 września br. pierwszego
posiedzenia nowo wybranego Zarządu Związku, poniżej
przesyłam najważniejsze ustalenia podjęte podczas spotkania:
Pkt 1) Podsumowano organizację Ogólnego Zgromadzenia,
które odbyło się w dniu 10 września 2020 r. w Chęcinach. Zarząd podjął wstępną decyzję, że
kolejne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Związku obsługiwane będą przez firmę
posiadającą system elektronicznego głosowania, co usprawni i skróci przebieg spotkania.
Zgromadzenia Sprawozdawcze zaś będą odbywały się w sposób tradycyjny.
Pkt. 2) Podjęto decyzję o powołaniu 4 komisji tematycznych działających w obszarze:
1.Jakość kruszyw. 2.Środowisko. 3.Bezpieczeństwo. 4.Legislacja.
W najbliższym czasie zostanie wysłana do członków Związku informacja z prośbą o zgłaszanie osób
do w/w komisji. Dla ograniczenia ich liczebności proponuje się zgłaszanie po jednej osobie do
każdej komisji. W późniejszym okresie z grona zgłoszonych osób w każdym obszarze zostanie
wyłonionych kilka, które stanowiły będą bezpośrednie wsparcie Biura Zarządu w
procedowanych sprawach. Komisje w pełnym szerokim składzie spotykały będą się z ograniczoną
częstotliwością.
Pkt. 3) W oparciu o przedstawiony na Ogólnym Zgromadzeniu plan działań PZPK
oraz cele na najbliższy okres, Biuro Zarządu wyśle do członków prośbę o zdefiniowanie
problemów, które powinny zostać uwzględnione w planie działalności.
- ponadto Biuro Zarządu skoordynuje zbieranie uwag w trakcie prowadzonych konsultacji
przez Polski Kongres Drogowy, wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w
zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg,
opracowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.
- przeprowadzony zostanie nabór do nowych komisji tematycznych oraz zainicjowane zostaną
pierwsze spotkania, na których zostaną wybrani „liderzy”.
- opracowana zostanie również propozycja wsparcia eksperckiego oraz prawnego dla członków
Związku.

● Wznowienie prac Komisji tematycznych PZPK.
- Na ostatnim zebraniu Zarządu podjęto decyzję o
powołaniu 4 komisji tematycznych w obszarach:
1. Jakość kruszyw 2. Środowisko 3. Bezpieczeństwo 4. Legislacja
Jak informowaliśmy w przekazanej korespondencji, chcielibyśmy aby wytypowali Państwo
ze swoich firm osoby, które odpowiadają za te obszary i podali dane kontaktowe (Imię,
nazwisko, e-mail). Dla ograniczenia liczebności składu komisji prosimy aby w każdym z
obszarów podać 1 osobę.
Ze zgłoszonych osób w każdym obszarze zostanie wybranych kilka, które stanowić będą
bezpośrednie wsparcie eksperckie w działaniach Biura Zarządu. Zespoły w szerszym składzie
osobowym spotykać się będą z ograniczoną częstotliwością, preferowana forma zdalna
spotkań. Podane kontakty chcielibyśmy wykorzystać również do zoptymalizowania
przypływu informacji kierowanych z Biura Zarządu.
Prosimy o przesyłanie danych Państwa reprezentantów do udziału w pracach zespołów w
terminie do 16 października br.
Zarząd planuje jeszcze w październiku zainicjować pierwsze spotkania w zespołach celem
określenia działań priorytetowych.
● Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w
sprawie nowelizacji ustawy o CIT.
- Informujemy, że na stronach internetowych
Rady
Przedsiębiorczości
ukazało
się
stanowisko dotyczące propozycji rozszerzenia
katalogu
podatników
CIT
o
spółki
komandytowe.
Rada Przedsiębiorczości wyraziła krytyczne stanowisko na temat nowelizacji ww. ustawy
zaznaczając, że same przepisy mogą silnie uderzyć w polską przedsiębiorczość
Jak czytamy w stanowisku:
– Nowelizacja doprowadzi do dyskryminacyjnego traktowania polskiego biznesu i polskich
przedsiębiorców w zestawieniu z zagranicznymi inwestorami – argumentują sygnatariusze.
„Nie podzielamy także argumentacji o rzekomym wykorzystaniu spółek komandytowych do
optymalizacji podatkowej. Wręcz przeciwnie – spółki komandytowe prowadząc pełną
księgowość – są równie transparentne co spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i
pozwalają na budowanie siły polskich firm rodzinnych oraz polskiego małego i średniego
biznesu – podobnie jak w innych krajach europejskich” – czytamy dokumencie.
Pełna treść stanowiska Rady w przedmiotowej sprawie dostępne jest pod adresem:
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/10/2020-10-06-stanowisko-rady-przedsiebiorczosci-uwagi-do-nowelizacji-cit.pdf

● Przyszłość budownictwa w miastach to projekty mixed-use:
- W najnowszym numerze czasopisma „Nowoczesne Budownictwo
Inżynieryjne” ukazała się rozmowa z prezesem zarządu i
dyrektorem naczelnym Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o.,
Damianem Kapitanem, na temat wizji budownictwa
mieszkaniowego.
Jak czytamy w artykule:
Przyszłość to projekty mixed-use. Mam na myśli wchodzenie na tereny poprzemysłowe ze
względu na kończący się zasób gruntów w miastach.
Artykuł dostępny pod adresem:
http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2020/5_92_2020/pdf2/1_Damian_Kapitan_BxN.pdf

●Najnowsze informacje z ZUS - nowe funkcjonalności na PUE ZUS

Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił z dniem 30 września na PUE
ZUS nowe rozwiązania i ułatwienia.
Uruchomiono między innymi
- kreator do wniosków o wydanie zaświadczenia A1 w następujących
sytuacjach:
· delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
· czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa
członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
· wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach
członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.
System dokonuje wyboru właściwego wniosku po udzieleniu odpowiedzi na kilka wstępnych
pytań. Informację o ułatwieniach w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej ZUS
w artykule „Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS”.
Dostępny jest również nowy formularz wniosku ogólnego (POG). Jest to wniosek, za
pomocą którego można przekazać do ZUS wyjaśnienie, zażalenie, skargę, podanie.
Od 30 września ZUS udostępnił również na PUE ZUS uproszczone formularze
pełnomocnictwa (PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa (PEL-O). Przygotował także
instrukcję „Jak podpisać i wysłać elektronicznie przez PUE ZUS załącznik PEL-Z, gdy firmę
reprezentuje wielu przedstawicieli”.
Więcej o uproszczonych formularzach i instrukcji można przeczytać w artykule „Nowe
formularze dotyczące pełnomocnictwa”.
● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
● ATB nr 10/2020

https://atbudownictwo.pl/o-czasopismie/archiwumwydan/2020/rynek-zageszczarek-i-walcow-drogowych

● Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
WUG, nr 9(313) 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:
•

- Magazyn Przemysłowy:
● Aż 40% odpadów przemysłowych jest składowanych bez recyklingu
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/az-40-odpadow-przemyslowych-jest-skladowanych-bez-recyklingu

- „ATBudownictwo”:
● Niższe koszty eksploatacji
https://atbudownictwo.pl/artykul/nizsze-koszty-eksploatacji
Z ciekawostek:
● Egzotyczna bulwa może uratować polskie lasy
https://www.rp.pl/Biznes/310089959-Ekskluzywne-polskie-meble-z-topinamburu.html

„Gazeta Prawna:
● Siła argumentu, a nie argument siły.
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1492707,sila-argumentu-a-nie-argument-sily.html
●Fiskus

i ZUS chodzą na układy. Jak wygląda dogadywanie się firm z urzędami

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1492868,fiskus-i-zus-chodza-na-uklady-jak-wyglada-sprawa-dogadywania-sie-firm-z-urzedami.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
●Cementownie boją

się zmian szykowanych przez rząd. „To kilka kroków wstecz”

https://www.wnp.pl/budownictwo/cementownie-boja-sie-zmian-szykowanych-przez-rzad-to-kilkakrokow-wstecz,422499.html
● KGHM może mieć nowego partnera w Sierra Gorda.
https://www.wnp.pl/gornictwo/kghm-moze-miec-nowego-partnera-w-sierra-gorda-sumitomo-sprzedaje-swojeudzialy,423451.html

„Rzeczpospolita”:
● Zwrot VAT to kłopot dla firm, ale fiskus problemu nie widzi
https://www.rp.pl/VAT/310079893-Zwrot-VAT-to-klopot-dla-firm-ale-fiskus-problemu-nie-widzi.html

● Wydłużenie zapłaty a odliczenie VAT
https://www.rp.pl/VAT/310089992-Wydluzenie-zaplaty-a-odliczenie-VAT.html

Konsultacje społeczne
•

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

- ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12338855/12725872/12725873/dokument468411.pdf

Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/166A2DE95B2AE587C12585F30044B211/%24File/643.pdf

Kalendarium:
●Vimmex 2020 - WIRTUALNE MIĘDZYNARODOWE

TARGI GÓRNICTWA - 17-19 Listopada 2020
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zintensyfikowała
innowacyjne działania na rzecz promocji całego sektora
górniczego, przy jednoczesnym zachowaniu maksimum
bezpieczeństwa.
W związku z tym, Zarząd Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, podjął
decyzję o organizacji w dniach 17-19 listopada 2020
Wirtualnych Międzynarodowych Targów Górnictwa VIMMEX
2020.
Jak czytamy na stronach organizatora: Jest to sposób
prezentacji, który: w dobie globalnego lockdownu, staje się
coraz bardziej popularny na świecie i jest równie efektywny, jak
stosowany już z powodzeniem w wielu firmach tryb pracy
zdalnej, tzw. home office.
Więcej informacji o Targach pod adresem:
http://vimmex.pl/#events

