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● Posiedzenie Zarządu PZPK- 26 października 2020 r.
W dniu 26 października 2020 r. odbędzie się kolejne posiedzenie
Zarządu PZPK. Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną w
kraju, przyjęto wypracowaną podczas spotkań poprzednich, formę
zdalną.
O ważniejszych ustaleniach podjętych podczas spotkania zostaną Państwo poinformowani
po zredagowaniu protokołu.
● Strefa tylko dla Członków PZPK na stronie kruszpol.
- Na stronie internetowej PZPK uruchomiona została strefa
logowania dostępna tylko dla członków Związku. Będą w niej
sukcesywnie zamieszczane materiały i opracowania związane
z produkcją kruszyw, budową dróg oraz innymi tematami
dotyczącymi branży.
Każdy z członków Związku w najbliższym czasie otrzyma indywidualny login i hasło przypisane danej
firmie, które dadzą możliwość wglądu w treści publikowane w strefie wewnętrznej.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nierozpowszechnianie plików tam zamieszczanych.
● Wznowienie prac komisji tematycznych PZPK.
- W dniu 7 października, Biuro Związku, realizując ustalenia
Zarządu z ostatniego posiedzenia (w dn. 28.09), wystąpiło do
członków Związku z informacją o zamiarze zintensyfikowania
działań komisji tematycznych i jednoczesną prośbą o uaktualnienie
ich składów osobowych.
Przypominamy, że komisje tematyczne stanowią ważne,
merytoryczne wsparcie eksperckie w podejmowanych przez PZPK
działaniach na rzecz branży .
Informujemy jednocześnie, że pierwsze spotkania zespołów odbędą się w dniu 29 października
w formie zdalnej. O ważniejszych ustaleniach będziemy Państwa informować.
Zaktualizowane składy komisji dostępne są na stronie internetowej Związku w zakładce:
https://www.kruszpol.pl/index.php/pzpk/o-pzpk/komisje-tematyczne
● Komunikat Prezesa WUG dotyczące pracy urzędów
górniczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
- Informujemy, że na stronach internetowych WUG, ukazał się
komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, dotyczący
wytycznych w sprawie funkcjonowania urzędów górniczych
w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym.

Jak czytamy w nim, decyzją Prezesa WUG do odwołania:
 w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym
samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z
wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów
 wizyta w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu

terminu wizyty;

 osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i
nosa,

 w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego
 wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego
Urzędu Górniczego w okienku na portierni;
 kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie - na numery telefonów, które są podane na
stronie internetowej WUG;
 składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

● Innowacyjne rozwiązania zastosowane przez CEMEX,
w wykorzystaniu energii słonecznej do wytworzenia
zeroemisyjnego cementu
- Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym artykułem jaki ukazał
się na stronach internetowych portalu KierunekSurowce.pl,
dotyczącym opracowania przez firmę CEMEX - członka Związku
we współpracy z Synhelion, innowacyjnej technologii
umożliwiającej eliminację emisji dwutlenku węgla (CO2) w
procesie produkcji cementu dzięki wykorzystaniu energii
słonecznej.
Emisje dwutlenku węgla ma być wychwytywana oraz finalnie przekształcana w paliwo syntetyczne z
zastosowaniem technologii firmy Synhelion.
Pełna treść artykułu dostępna na stronie:
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,79826,cemex-wykorzysta-energie-sloneczna-do-wytworzenia-zeroemisyjnego-cementu.html

● Airium - technologia izolacyjna dla zrównoważonego
budownictwa od Lafarge.
- Miło nam poinformować, że członek Związku - firma
Lafarge, będąca producentem materiałów budowlanych
wprowadza na polski rynek pierwszą technologię izolacyjną o
nazwie Airium. Jest to w pełni ekologiczna piana
termoizolacyjna
na
bazie
cementu,
potwierdzona
międzynarodową Deklaracją Środowiskową Produktu.
Jak deklaruje Lafarge jest to pierwsze na świecie rozwiązanie izolacyjne łączące przyjazność dla
środowiska i bezpieczeństwo dzięki niskiemu śladowi węglowemu i dobremu przewodnictwu, a także
odporności na wilgoć, właściwościom niepalnym i wytrzymałości.
Więcej informacji w opublikowanym artykule:
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,79750,lafarge-wprowadza-na-rynek-airium-innowacyjna-technologie-izolacyjna-dlazrownowazonego-budownictwa.html

● Komentarze Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Pracodawców RP do danych
GUS – produkcja sprzedana przemysłu, ceny w przemyśle i budownictwie we wrześniu 2020 r.
- Informujemy, że na stronach MRPiT oraz Pracodawców RP ukazały się komentarze dotyczące danych
Głównego Urzędu Statystycznego na temat produkcji sprzedanej przemysłu:

Jak czytamy na stronach MRPiT:
Wg wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2020 była o 5,9% wyższa, w

porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. W tym samym okresie ubiegłego roku notowano wzrost o
5,6%. Wrzesień to czwarty miesiąc z rzędu, w którym rośnie produkcja przemysłowa, co wskazuje na
szybsze od oczekiwań odrabianie strat w przemyśle, spowodowanych pandemią COVID-19.
W porównaniu z sierpniem br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 15,5%.
Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 działach przemysłu.
Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły we wrześniu o 1,6% w ujęciu rok
do roku, a w porównaniu z sierpniem br. wzrosły o 0,1%. Ceny produkcji budowlano-montażowej
wzrosły natomiast odpowiednio o 2,5% r/r i o 0,3% w relacji do sierpnia br.
Cały komentarz dostępny na stronie Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/komentarz-do-danych-gus--budownictwo-mieszkaniowe-we-wrzesniu-2020

- Jak twierdzi Główny ekonomista Pracodawców RP , Sławomir Dudek:
Przemysł we wrześniu niemal wrócił do poziomów sprzed kryzysu. Jednak III kw. to już historia. Idzie
druga fala pandemii, która zapewne wpłynie na przemysł w IV kw.
Po słabym wzroście w sierpniu - o zaledwie 0,6 proc. m/m po oczyszczeniu z wahań sezonowych - we
wrześniu produkcja sprzedana w przemyśle zwiększyła się o 3 proc. w porównaniu do poprzedniego
miesiąca. To pozytywny wynik.
Poniżej wykres obrazujący produkcję przemysłową:
https://pracodawcyrp.pl/image/2020/10/tablet/2020-10-20-slawek-przemysl.png
oraz strona internetowa z pełnym komentarzem:
https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/produkcja-sprzedana-w-przemysle-w-gore-ale-utrzymanie-wzrostu-bedzie-trudne

● Parlament Europejski a unijne prawo klimatyczne –
posłowie domagają się redukcji emisji CO2 o 60% do
roku 2030.
- Na stronach Parlamentu Europejskiego ukazała się
informacja dotycząca głosowania nad unijnym prawem
klimatycznym. Jak czytamy:
Parlament zaapelował o ambitniejsze cele redukcji emisji
CO2 do 2030 i 2040 oraz o neutralność klimatyczną
wszystkich państw członkowskich do roku 2050.
Podstawowe cele:
 Budżet emisji gazów cieplarnianych , aby UE
osiągnęła cel ustalony w porozumieniu paryskim
 Niezależny organ naukowy ma nadzorować postępy
 Bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych
mają zostać zniesione najpóźniej do 2025 roku
Wydany w tej sprawie komunikat prasowy dostępny jest pod adresem:
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201002IPR88431/unijne-prawo-klimatyczneposlowie-chca-redukcji-emisji-co2-o-60-do-2030

● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:
● Przegląd Geologiczny (2020-10) tom 68

https://www.pgi.gov.pl/ofertainst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/12612przeglad-geologiczny-2020-10-tom-68.html

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Przegląd Geologiczny”(2020-10) tom 68
- Ocena kruszyw granitowych stosowanych do betonu pod względem wystąpienia potencjalnej
reaktywności alkalicznej”, W. Jasiński, A. Duszyński, Ł.Jórdeczka, A.Pryga-Szulc
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/10-pazdziernik/8034-ocena-kruszywgranitowych-stosowanych-do-betonu-pod-wzgledem-wystapienia-potencjalnej-reaktywnosci-alkalicznej/file.html

- „Kamienne bruki Górnego Miasta w Poznaniu” J. Skoczylas, Ł. Skoczylas
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2020/10pazdziernik/8036-kamienne-bruki-gornego-miasta-w-poznaniu/file.html
Z ciekawostek: „Magazyn Przemysłowy”
- Nowy katalizator przekształca CO2 i wodę w paliwo:
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/nowy-katalizator-przeksztalca-co2-i-wode-w-paliwo

„Gazeta Prawna:
● PPK przesunięte przez COVID-19. Jakie są aktualne terminy dla pracodawców
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1491172,ppk-przesuniete-przez-covid-19-aktualne-terminy-dla-pracodawcow-firm.html

● Zakaz konferencji online? Prawnicy pukają się w czoło, firmy szukają wyjścia z sytuacji
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1494057,czerwona-strefa-kongresy-konferencje-online-zakaz-przepisy.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● PGE oficjalnie odchodzi od węgla. Nie będzie już żadnych inwestycji w tym segmencie
https://www.wnp.pl/gornictwo/pge-oficjalnie-odchodzi-od-wegla-nie-bedzie-juz-zadnych-inwestycji-w-tym-segmencie,425698.html

● Perspektywiczny wodór. Polska nie chce odstawać od czołówki
https://www.wnp.pl/energetyka/perspektywiczny-wodor-polska-nie-chce-odstawac-od-czolowki,426203.html

„Rzeczpospolita”:
● Nowe kary dla przedsiębiorców za naruszenie rządowych nakazów i zakazów
https://www.rp.pl/Firma/310209917-Koronawirus-Nowe-kary-dla-przedsiebiorcow-za-naruszenie-rzadowych-nakazow-i-zakazow.html

● Szkolenia BHP nie mniej ważne niż maseczki i żele do rąk
https://www.rp.pl/Praca/310219917-Szkolenia-BHP-nie-mniej-wazne-niz-maseczki-i-zele-do-rak.html

Konsultacje społeczne
informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje społeczne
dotyczące następujących projektów:
- ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12339453/12729658/12729659/dokument470544.pdf


- Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt ustawy o
zmianie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązki sprawozdawcze z dnia 1 października 2020 r. na pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu odwołania stanu
epidemii ogłoszonego na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/514560C38B5B6A08C1258607003430EC/%24File/692.pdf
Kalendarium
● 5 listopada 2020 r. -27 edycja Sympozjum KRUSZYWA
CEMENT WAPNO – Kielce, w formule zdalnej.
- Informujemy, że na stronie internetowej portalu branżowego
KierunekSurowce.pl ukazał się wpis dotyczący zaplanowanego
w dniach 5-6 listopada 2020 r. wydarzenia branżowego Sympozjum Kruszywa Cement Wapno. Decyzją organizatorów,
ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz liczne
obostrzenia, tegoroczna XXVII edycja Sympozjum
odbędzie się w dniu 5 listopada w formule on-line.
Konferencja odbędzie się w trybie online, a jej przebieg będzie
można śledzić za pośrednictwem platformy internetowej. W
najbliższym czasie na stronie organizatora zostaną
udostępnione również link do logowania oraz dalsze informacje
organizacyjne.
Więcej o Konferencji: https://www.kieruneksurowce.pl/konferencje.html

