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● Posiedzenie Zarządu PZPK- 26 października 2020 r.
W dniu 26 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu
PZPK w formie zdalnej.
O ważniejszych ustaleniach podjętych podczas spotkania zostaną Państwo poinformowani
po zredagowaniu protokołu.
● Spotkania organizacyjne komisji tematycznych PZPK.
- Jak już informowaliśmy, Zarząd formułując 4 kluczowe obszary:
jakości kruszyw, środowiska, bezpieczeństwa i legislacji, wznowił
prace funkcjonujących w strukturach Związku komisji
tematycznych,
celem zapewnienia wsparcia eksperckiego
w opracowywaniu stanowiska branży w sposób rzetelny
i merytoryczny.
W związku z powyższym, w dniu 29 października odbyły się
pierwsze spotkania komisji w formie zdalnej. Miały one charakter
organizacyjny. Przedstawiono również zarys ich funkcjonowania
i pierwsze planowane działania.
O ważniejszych ustaleniach będziemy Państwa informować.
Zaktualizowane składy zespołów znajdują się na stronie internetowej Związku w zakładce:
https://www.kruszpol.pl/index.php/pzpk/o-pzpk/komisje-tematyczne
● Harmonogram budowy dróg objętych programem "100
obwodnic"
- Kilka dni temu w strefie członkowskiej udostępniliśmy
harmonogram budowy dróg objętych programem "100 obwodnic".
W opracowaniu pozostaje Raport dotyczący wybranych
wskaźników rynkowych charakteryzujących stan budownictwa
kubaturowego.
Zachęcamy do odwiedzenia strefy logowania i zapoznania się
z materiałem.
● Dr Piotr Dziadzio Głównym Geologiem Kraju.
- W dniu 20 października br. na stanowisko Głównego Geologa
Kraju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołany został
dr Piotr Dziadzio.
Powyższy, pełnił tę funkcję również w Ministerstwie Środowiska
do lutego 2020 r.
Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa:
Piotr Dziadzio jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra
geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym.
W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii.
Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis
Univerisity w Nowym Sączu. Posiada uprawnienia geologiczne kat. I.
Jest również wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej
organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca. Od 2004 do dzisiaj pełnił również funkcję redaktora

naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 roku jest również sekretarzem
Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council).
Główny Geolog Kraju:
- określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,
b) Departamentu Nadzoru Geologicznego,
c) Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz;
- wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego
Instytutu Badawczego.
Więcej informacji na temat zadań i kompetencji GGK wyznaczonych przez przepisy ustawy Prawo
geologiczne i górnicze, dostępnych jest pod adresem: http://zielonewrota.pl/art_v.php?art=577&p
● „Branża w nowej rzeczywistości” -artykuł w ATB
- Informujemy, że na stronie internetowej portalu branżowego
ATB (aktualności techniki budowlanej), ukazał się ciekawy
artykuł nt.: „Branża w nowej rzeczywistości”.
Prezentuje on dane wsparte wykresami poglądowymi z zakresu
wykorzystania betonu (z uwzględnieniem betonów towarowych),
w poszczególnych sektorach gospodarki, w tym dane z zakresu
udziału budownictwa w ogólnym PKB kraju.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym pod adresem:
https://atbudownictwo.pl/artykul/branza-w-nowej-rzeczywistosci
Poniżej przesyłamy również adresy do wykresów ilustrujących produkcję budowlano-montażową
oraz wykorzystanie betonu w rożnych sektorach budownictwa:
https://atbudownictwo.pl/fileadmin/_processed_/f/0/csm_sptb5_36900b2d53.jpg
https://atbudownictwo.pl/fileadmin/_processed_/3/7/csm_sptb1_c0f6373eff.jpg
https://atbudownictwo.pl/fileadmin/_processed_/5/6/csm_s_tb4_928c85d803.jpg
https://atbudownictwo.pl/fileadmin/_processed_/3/7/csm_sptb1_c0f6373eff.jpg
● Premiera raportu „Gospodarka Obiegu Zamkniętego szanse i wyzwania".
- Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Gospodarka
Obiegu Zamkniętego – szanse i wyzwania”, przygotowanym
przez Koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”.
Pokrótce Raport prezentuje kierunki działań nakierowanych
na rozwój czystej energetyki oraz Gospodarki Obiegu
Zamkniętego. Zaznacza ważną rolę współpracy organów
władzy publicznej, biznesu oraz społeczeństwa.
Raport dostępny jest pod adresem:
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/10/raport-goz.pdf
● Rada Europejska a unijna strategia na temat bioróżnorodności
2030
- Informujemy, że w ostatnim czasie Rada Europejska zatwierdziła
założenia strategii bioróżnorodnościowej 2030 oraz jej cele dotyczące
ochrony i odbudowy przyrody, które mają skierować bioróżnorodność
na ścieżkę ku odnowie.
Jak czytamy w komunikacie prasowym: Państwa członkowskie są głęboko zaniepokojone globalną

skalą utraty bioróżnorodności i uznają, że należy jeszcze pilniej zająć się bezpośrednimi i pośrednimi
czynnikami utraty bioróżnorodności i przyrody, takimi jak nadmierna eksploatacja zasobów
naturalnych, zmiana klimatu, zanieczyszczenie, inwazyjne gatunki obce i sposób użytkowania gruntów
i mórz.
W konkluzjach Rada wzywa Komisję do włączenia celów unijnej strategii do stosownych przyszłych
wniosków ustawodawczych. Przypomina również o pilnej potrzebie pełnego włączenia tych celów
do innych sektorów, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo oraz o konieczności spójnej realizacji
środków UE w tych dziedzinach.
Komunikat dostępny jest pod adresem:
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/10/23/council-adopts-conclusions-on-the-eu-biodiversity-strategy-for-2030/

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„Kierunek Surowce”
- Nietrzeźwy na kopalni. Spożycie alkoholu w miejscu pracy – regulacje, wyjątki, konsekwencje
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,79941,nietrzezwy-na-kopalni-spozycie-alkoholu-w-miejscupracy-regulacje-wyjatki-konsekwencje.html
Z ciekawostek: „Rzeczpospolita”
- W Polsce pojawiły się trójwymiarowe przejścia dla pieszych:
https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/49888-w-polsce-pojawily-sie-trojwymiarowe-przejscia-dla-pieszych?
utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

„Gazeta Prawna:
● Blisko 80 tys. firm musi wdrożyć PPK.
https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1494491,blisko-80-tys-firm-musi-wdrozyc-ppk-licznik-juz-odmierza-ostatnia-prosta.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Asfalty z najwyższej półki są już na drogach samorządowych
https://www.wnp.pl/budownictwo/asfalty-z-najwyzszej-polki-sa-juz-na-drogach-samorzadowych,425399.html

● KGHM ceni sobie wynalazczość
https://www.wnp.pl/gornictwo/kghm-ceni-sobie-wynalazczosc,427237.html
„Rzeczpospolita”:
● Przedsiębiorcy nie chcą euro
https://www.rp.pl/Gospodarka/310289890-Przedsiebiorcy-nie-chca-euro.html
● Ulga na złe długi po wyroku TSUE: Firmy mogą odzyskać VAT. Także ze starych faktur
https://www.rp.pl/VAT/310289902-Ulga-na-zle-dlugi-po-wyroku-TSUE-Firmy-moga-odzyskac-VAT-Takze-ze-starych-faktur.html

Konsultacje społeczne
informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje społeczne
dotyczące następujących projektów:
- rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa:
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/226/1906.pdf#zoom=90
- ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
oraz niektórych innych ustaw:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12339504/12730081/12730082/dokument470815.pdf


- Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/1712EC5C5A8F3BE4C125860F0072667D/%24File/719.pdf

Kalendarium
● Webinaria z zakresu przepisów podatkowych – inicjatywa Pracodawców RP.
- Jak informowaliśmy , Pracodawcy RP wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom w tej trudnej
rzeczywistości, kontynuują sprawdzoną i wypracowaną już formę organizacji spotkań, w związku
z licznymi zmianami w przepisach podatkowych jakie zapowiadane są przez rząd w roku 2021,
przygotowali cykl otwartych, bezpłatnych webinariów. Podczas których uznani eksperci omówią
najważniejsze nowe regulacje, jakie czekają biznes w nowym roku.
Webinaria będą odbywały się co czwartek, począwszy od 29 października do 3 grudnia, na platformie
ClickMeeting, udział wymaga rejestracji.
Najbliższe webinaria w ramach cyklu:
- 5.11 Podatek estoński i fundusz inwestycyjny – nowe rozwiązania dla MŚP
 12.11 Nowe obowiązki podatkowe a typowanie do kontroli – jak się do niej przygotować?
 19.11 Ulgi podatkowe dla innowacyjnych rozwiązań (ulga na robotyzację, IP BOX, B+R,
Fundusz inwestycyjny)
 26.11 Budując dla pokoleń – jak zadbać o przyszłość Twojej firmy i rodziny
 3.12 Ustawa o polskich fundacjach rodzinnych – przełomowe rozwiązanie dla polskich firm
rodzinnych
Informujemy również, że zapisy webinariów będą dostępne na kanale Pracodawców RP w serwisie
YouTube.
● 5 listopada 2020 r. -27 edycja Sympozjum KRUSZYWA
CEMENT WAPNO, w formule zdalnej.
- Już w dniu 5 listopada 2020 r. ze względu na obecną sytuację
epidemiologiczną oraz liczne obostrzenia, odbędzie się XXVII
edycja Sympozjum Kruszywa Cement Wapno, w formule
on-line.
Przebieg Konferencji będzie można śledzić za pośrednictwem
platformy internetowej.
Poniżej zamieszczamy adres do strony logowania na to
wydarzenie:
https://kierunekbmp.clickmeeting.com/kcw/register?
_ga=2.79665751.2132553826.1603354299-1988640637.1589436772

Więcej o Konferencji: https://www.kieruneksurowce.pl/konferencje.html

