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● Działania Zarządu i Biura PZPK:
● PZPK przygotował Harmonogram budowy
dróg ekspresowych i autostrad.
Opracowanie to zostanie udostępnione na stronie www.kruszpol.pl
w strefie logowania dostępnej tylko dla Członków Związku.
Dane do logowania (login i hasło) zostaną Państwu przekazane w najbliższych dniach.
Informujemy jednocześnie, że „Harmonogram budowy dróg ekspresowych i autostrad” jest jednym
z trzech planowanych Raportów, jakie zostaną przez PZPK przygotowane i udostępnione.
Będą również na bieżąco aktualizowane.
Kolejne opracowania dotyczyć będą:
- inwestycji na pozostałych drogach krajowych, w tym tych realizowanych z programu 100
obwodnic
oraz - budownictwa kubaturowego (rynek żwirów do betonu).
O dostępności ww. materiałów będziemy informowali na bieżąco.
● Udział przedstawicieli PZPK w kolejnym webinarium konsultacyjnym na temat projektów
Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów inżynierskich jakie odbyło się
w dniu 13 października 2020 r.
Tematyka omówiona podczas spotkania
 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów.
Zapis wideo webinarium dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=0agI-l-8K_A
● Udział przedstawicieli PZPK w V Forum Budownictwa organizowanym przez firmę PMR.
- W dniu 1 października odbyła się V edycja Forum Budownictwa, która zgromadziła blisko 100
przedstawicieli zarządów kluczowych firm wykonawczych, deweloperów, inwestorów,
producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z polskim rynkiem
budowlanym, w tym przedstawicieli PZPK.
Podczas Forum dyskutowano na temat zagrożeń związanych z trwającą sytuacją epidemiczną
w kraju oraz perspektyw branży na najbliższe lata.
Z materiałem pokonferencyjnym (do wglądu) można zapoznać się w Biurze Zarządu.
Więcej informacji na temat Forum dostępnych jest również pod poniższymi adresami:
https://constructionmarketexperts.com/aktualnosci/rynek-i-trendy/v-edycja-branzowego-forum-pmr-budownictwo-w-polsce-2021-za-nami/

https://www.forum-budownictwo.com/

● Komunikat WUG w sprawie Święta Górnika 2020.
-Informujemy, że na stronach internetowych Wyższego Urzędu
Górniczego, ukazał się komunikat dotyczący obchodów
tegorocznego Dnia Górnika.
Czytamy w nim, że ze względu na trwającą sytuację
epidemiczną w kraju: wynikającą z zagrożenia zakażeniem
wirusem COVID-19 ograniczone zostaną tegoroczne
uroczystości barbórkowe pracowników nadzoru górniczego.

Nie odbędzie się m.in. tradycyjna uroczysta akademia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach,
na którą zapraszaliśmy znamienitych gości zarówno z kraju, jak i zza granic
Dodatkowo kierownictwo WUG informuje, że: przyznawane zwyczajowo z okazji górniczego święta
odznaczenia, wręczane będą w okręgowych urzędach górniczych i Specjalistycznym Urzędzie
Górniczym podczas kameralnych spotkań, organizowanych z zachowaniem reżimu sanitarnego

obowiązującego na terenie kraju.
● Planowana rozbudowa Cementowni Małogoszcz –
inwestycja LafargeHolcim w województwie świętokrzyskim.
- Jak już informowaliśmy, LafargeHolcim planuje rozbudowę
Cementowni Małogoszcz -zakładu pozostającego w strukturach
firmy, zaś sama inwestycja będzie realizowana w ramach
Polskiej Strefy Inwestycji. Decyzję o wsparciu wydał
Krakowski Park Technologiczny, zarządzający PSI w tym
regionie. Wydatki kwalifikowane wyniosą blisko 98 mln euro.
Jak czytamy w komunikacie prasowym LafargeHolcim
głównym założeniem jest przebudowa i unowocześnienie
znajdującej się w województwie świętokrzyskim - Cementowni,
finalnie przyczyni się to do podniesienia efektywności
technicznej zakładu oraz znacznego zredukowania emisji CO2.
Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie
planowane jest na 2023 rok.
Więcej informacji w tej sprawie dostępne jest pod adresem:
https://www.wnp.pl/budownictwo/lafargeholcim-zmodernizuje-cementownie-malogoszcz-za-100-mlneuro,423819.html

● Debata Stowarzyszenia Producentów Cementu „Przemysł
cementowy w Polsce – spajamy Europejski Zielony Ład”
W dniu 12 października 2020 r., w Warszawie, odbyła się
zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu we
współpracy z Instytutem Jagiellońskim, debata na temat:
„Przemysł cementowy w Polsce – spajamy Europejski Zielony
Ład”.
Jak dowiadujemy się z Raportu:
Przemysł cementowy, zrzeszony w obchodzącym w 2020 r.
30-lecie swojej działalności Stowarzyszeniu Producentów
Cementu, stanowi jeden z filarów gospodarki.
Branża cementowa odgrywa kluczową rolę w gospodarce Unii Europejskiej, Polski oraz jej regionów.
Sektory cementowy i budowlany zapewniają łącznie ponad 2 miliony miejsc pracy, wytwarzają 8%
Produktu Krajowego Brutto. Przemysł cementowy zapewnia łączną wartość dodaną dla gospodarek
lokalnych oraz sektora finansów publicznych na poziomie 3,8 miliarda złotych w skali roku.
Pełny Raport EY - Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski dostępny jest tutaj:
https://www.wnp.pl/plik/424231/385999.html
Zapis filmowy Debaty:
https://www.youtube.com/watch?v=W2SMyB0mPhE&feature=youtu.be

● Podsumowanie konsultacji publicznych – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw.
W sobotę, 19 września Ministerstwo Aktywów Państwowych
zakończyło trwające 45 dni konsultacje publiczne dotyczące
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw.
Podczas trwania konsultacji do Biura ds. Reformy Nadzoru
Właścicielskiego w MAP wpłynęło szereg uwag i opinii
wnioskodawców. Propozycje do projektu składano drogą elektroniczną
oraz tradycyjnie w formie papierowej. Dodatkowo w tym okresie
odbywały się spotkania konsultacyjne oraz internetowe debaty eksperckie.

Każda z powyższych aktywności miała na celu dotarcie do jak najszerszego grona osób
zainteresowanych przyszłością polskiego prawa oraz stanem i konkurencyjnością polskiej gospodarki.
Poniżej zamieszczamy adresy do najistotniejszych uwag w sprawie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336750/12704858/12704861/dokument469143.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336750/12704858/12704861/dokument469145.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336750/12704858/12704861/dokument469142.pdf
●Ministerstwo Finansów uruchamia bezpłatne narzędzia
które pomogą złożyć JPK_VAT z deklaracją.
Ministerstwo Finansów udostępniło na swoich stronach
formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB do
złożenia JPK_VAT z deklaracją.

Formularz interaktywny umożliwia przygotowanie i
wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch
wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie –
JPK_V7M i kwartalnie – JPK_V7K.
Formularz jest prostym w obsłudze narzędziem webowym,
wymagającym połączenia z Internetem. Zastąpił on
dotychczasowy plik w formacie CSV. Nowa wersja
formularza została udostępniona na portalu podatki.gov.pl
pod adresem: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/form-selection
Z narzędzia mogą korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych. Wysłanie pliku
JPK_VAT z deklaracją odbywa się poprzez narzędzie Klient JPK_WEB, które umożliwia walidację,
szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. Narzędzie obsługuje również pozostałe pliki JPK na
żądanie. Pod adresem https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/pliki-dopobrania-jpk-vat-z-deklaracja/ został opublikowany podręcznik użytkownika nowej aplikacji.
Ważne: pierwsze pliki według nowej struktury, dotyczące okresu rozliczeniowego za październik
2020 r., składa się do 25 listopada 2020 r. https://www.gov.pl/web/finanse/bezplatne-narzedzia-pomoga-zlozyc-jpkvat-z-deklaracja
● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
● Górnictwo Odkrywkowe - Rocznik
LXI, 1/2020

https://www.igo.wroc.pl/czasopismo/2020-1/

●

NBI 5 (92) wrzesień – październik 2020

http://www.nbi.com.pl/nbi-5-92-wrzesien-pazdziernik-202/

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
● Oto opoka, a na niej zbudowano – Kazimierz Dolny; B.Bąk PIG:
https://www.igo.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/10/GO_01_2020_4_55_63.pdf

● Koniec żwirowni w zbiorniku Racibórz?
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,79614,koniec-zwirowni-w-zbiorniku-raciborz.html

„Gazeta Prawna:
● Wdrożenie PPK w małej i średniej firmie: System kadrowo-płacowy to podstawa.
https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1493230,wdrozenie-ppk-w-malej-i-sredniej-firmie-system-kadrowo-placowy-topodstawa-wywiad.html

● Nadchodzi era miedzi.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1492982,nadchodzi-era-miedzi.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● W produkcji cementu Polska ustępuje tylko Niemcom i Włochom. Jak długo jeszcze?
https://www.wnp.pl/budownictwo/w-produkcji-cementu-polska-ustepuje-tylko-niemcom-i-wlochom-jak-dlugojeszcze,424231.html

● Destrukt asfaltowy przejdzie od odpadu do materiału.
https://www.wnp.pl/budownictwo/materialy_budowlane/destrukt-asfaltowy-przejdzie-od-odpadu-do-materialu,424598.html

● Śląscy naukowcy apelują o możliwie szybkie odejście od wydobycia węgla
https://www.wnp.pl/gornictwo/slascy-naukowcy-apeluja-o-mozliwie-szybkie-odejscie-od-wydobycia-wegla,424803.html

„Rzeczpospolita”:
● Nowe uprawnienia kontrolerów skarbówki.
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/310149927-Nowe-uprawnienia-kontrolerow-skarbowki.html

● JPK_VAT: ewidencja musi zawierać dodatkowe oznaczenia.
https://www.rp.pl/VAT/310119988-JPKVAT-ewidencja-musi-zawierac-dodatkowe-oznaczenia.html

Konsultacje społeczne


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

- ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336750/12704858/12704859/dokument457841.pdf

Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt ustawy o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/FC7498BE7C5A6669C12585F300444F9E/%24File/641.pdf

Kalendarium:
● WEBINARIUM „DOSTĘPNE FORMY FINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW I AKTUALNA
KONDYCJA RYNKU DŁUGU"

Zachęcamy do odwiedzenia strony zawierającej zapis zorganizowanego przez Pracodawców RP
i odbytego w dniu 12 października br. webinarium na temat: „Dostępne formy finansowania dla
przedsiębiorstw i aktualna kondycja rynku długu."
Link bezpośredni do filmu: https://youtu.be/Gmwv2sv72f8

● Konsultacje projektów Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów

inżynierskich – ciąg dalszy.
- Jak już informowaliśmy, na stronach Ministerstwa Infrastruktury ukazała się informacja o konsultacji
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:
- Trzecie webinarium drogowe
- 20 października 2020 r., godz. 10:00
- Czwarte webinarium drogowe - 27 października 2020 r., godz. 10:00

●5-6 listopada 2020 r. -27 edycja Sympozjum KRUSZYWA
CEMENT WAPNO -Kielce.
- przypominamy, że w dniach 5-6 listopada planowana jest 27
edycja Sympozjum Kruszywa Cement Wapno 2020. 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: https://www.kieruneksurowce.pl/konferencje.html
Rejestracja online: https://www.e-bmp.pl/rejestr

