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● Ustalenia z Posiedzenia Zarządu PZPK
z dnia 26 października 2020 r.
- Jak już informowaliśmy na łamach Newslettera, w dniu 26
października br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związku.
Z racji trwającej sytuacji epidemiologicznej miało ono formę
zdalną. Poniżej przekazujemy najważniejsze ustalenia :
 Omówiono aktualny stan zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczących wyboru przez
Zgromadzenie Związku nowego Zarządu PZPK, wyboru Wiceprezesów oraz wyszczególnienia
zmian w statucie i podjętych uchwał.
Ze względu na konieczność dotrzymania terminu złożenia do KRS uzupełnień do wniosku oraz
przez wzgląd na rozproszenie członków zarządu, skutkujące koniecznością składania podpisów
drogą korespondencyjną, podjęto decyzję o złożeniu pisma z prośbą o przedłużenie terminu na
uzupełnienie brakujących dokumentów.
 Podjęto decyzję o przesunięciu zatwierdzenia przez Zarząd składów komisji problemowych
PZPK do następnego posiedzenia, miały na to wypływ spływające sukcesywnie zgłoszenia.
Określono również cele i zadania pracy poszczególnych komisji.
 Ustalono termin kolejnego spotkania na dzień
w formie zdalnej.

24 listopada br. Spotkanie odbędzie się

● Spotkania organizacyjne komisji tematycznych PZPK.
- Pierwsze spotkania komisji odbyły się w formie zdalnej
w dniu 29 listopada. We wszystkich 4 komisjach tematycznych
roli moderatora, celem aktywizowania i koordynowania działań,
podjął się Pan Łukasz Machniak. Spotkania dotyczyły celów, zadań
oraz planowanej organizacji pracy, przedstawione zostały również
pierwsze działania związane z komunikowaniem problemów,
którymi PZPK powinien się zająć.
Zaktualizowane składy zespołów: https://www.kruszpol.pl/index.php/pzpk/o-pzpk/komisje-tematyczne
● Oferta Państwowego Instytutu Geologicznego - foldery
informacyjno - edukacyjne o surowcach mineralnych.
- Na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB,
w ramach projektu pn. Wsparcie działań Głównego Geologa
Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa
przygotowane zostały aktualizacje folderów informacyjno edukacyjnych o wybranych surowcach mineralnych.
Głównym celem tego przedsięwzięcia było , jak czytamy
na stronach PIG-PIB:systematyczne i kompleksowe informowanie
społeczeństwa o realizacjach prac mających podstawowe
znaczenie dla gospodarki narodowej, prowadzonych przez państwową służbę geologiczną, których
wynikiem są informacje na temat bazy surowcowej kraju i zasobach złóż kopalin, zwłaszcza
wpływających na bezpieczeństwo energetyczne Polski.|
Opublikowane informacje dostępne są do pobrania na stronie Instytutu bezpłatnie. W ramach serii
"Państwowa służba geologiczna o surowcach mineralnych Polski" przygotowano 9 folderów w dwóch
wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.
Adres publikacji Kruszywa:
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/foldery-instytutowe/foldery-surowcowe-2020/8050-folder-kruszywo-2020/file.html

Strona PIG-PIB z pozostałymi publikacjami:
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/12637-udostepniamy-foldery-informacyjno-edukacyjne-o-surowcach-mineralnych.html

●Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych.
- Informujemy, że od 31 października zaczęło obowiązywać
rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w sprawie
zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym celem jest
ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów
i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego
w skali całego kraju;
W rozporządzeniu znajdują się szczegółowe regulacje dotyczące
tworzenia i prowadzenia zbiorów, które obejmują dane przestrzenne
APP oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji
przestrzennej.
Inwestor będzie mógł sprawdzić przez internet informację o przeznaczeniu potencjalnego terenu
inwestycyjnego oraz jego otoczenia.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie
zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000191601.pdf

- Rozporządzenie jest skutkiem wprowadzenia Rozdziału 5a do ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000078201.pdf
Więcej informacji na temat wprowadzanych zmian dostępnych jest na stronie Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-standardy-tworzenia-danych-przestrzennych

● Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach
koronawirusa - badanie CMSG.
- Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej opublikowało
wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców na
temat sytuacji ekonomicznej w czasach koronawirusa. Poniżej
zamieszczamy
najważniejsze
ustalenia
z
badania
przeprowadzonego w październiku:
- Respondenci oceniają kondycję swoich firm na 4,4 w skali od 0 do 10 (przy czym 5 to ocena
neutralna). W kwietniu, kiedy wpływ COVID-19 był największy, wynosiły one zaledwie 3,6
punktu.
- Po kilku miesiącach otwarcia gospodarki mocno się polepszyły oceny firm dużych,
- Najlepiej kondycję oceniają firmy handlowe (6,0) i firmy produkcyjne (5,5). Najsłabiej firmy z branży
turystycznej i gastronomicznej (2,4).
- Firmy lepiej oceniają własną sytuację niż stan całej gospodarki. W przypadku tej ostatniej średnia ocen
to bowiem 3,3 (w lipcu 3,9).
- Duża część firm, bo 53 proc., oczekuje spadku przychodów w IV kwartale br., 39 proc. deklaruje brak
zmian, a jedynie 8 proc. uważa, iż przychody wzrosną.
- Przyczyny złej sytuacji są takie jak poprzednio. Na spadek popytu wskazuje około 60 proc.
respondentów.
- Płynność finansowa przedsiębiorstw nieznacznie się pogorszyła. Jedynie 22 proc. firm deklaruje,
że jest w stanie przetrwać z płynnością finansową nie dłużej niż 1 miesiąc.
- Ankietowani raczej negatywnie oceniają skuteczność Tarcz Antykryzysowych z perspektywy czasu.
Średnia ocena to 4,1 w skali od 0 do 10 (w lipcu 4,4).
- Ok. 80 proc. firm obawia się drugiej fali pandemii, choć poprzednio było to 90 proc. Istotnie zwiększył
się jednak odsetek firm, które boją się wzrostu podatków. To 69 proc. wobec 62 proc. w lipcu.
- Większość respondentów jest za tym, żeby znieść zakaz handlu w niedzielę (65 proc.).

● Unijne dofinansowanie na budowę infrastruktury drogowej.
- Z końcem października (30.10), Centrum Unijnych Projektów
Transportowych zawarło z GDDKiA, umowy o dofinansowanie na
kwotę łączną ponad 2,3 mld zł z Funduszy UE dla Infrastruktury
i Środowiska, w ramach działań dla III i IV priorytetu „Rozwój
drogowej i lotniczej sieci TEN-T” oraz „Zwiększenie dostępności
transportowej ośrodków miejskich”.
Projekty infrastrukturalne będą realizowane w województwach:
łódzkim, śląskim, zachodniopomorskim, opolskim, lubelskim
oraz wielkopolskim. Przyczyni się to do zwiększenia dostępności
do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawy jakości
wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie
skomunikowanie budowanych tras z pozostałą siecią drogową.
Wymierne korzyści inwestycji to również wysoki komfort dla ruchu tranzytowego, skrócenie czasu
podróży, zmniejszenie ryzyka wypadków oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do
obecnie funkcjonującego układu dróg.

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
„ATB”
- Earthmax - gigant firmy BKT:
https://atbudownictwo.pl/artykul/earthmax-gigant-firmy-bkt

Z ciekawostek: „Magazyn Przemysłowy”
- Redukcja wodorowa niemal eliminuje emisję CO2 w produkcji stali:
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/redukcja-wodorowa-niemal-eliminuje-emisje-co2-w-produkcji-stali

“Wydawnictwo Nowy Przemysł”
- Firma z Dżakarty przetwarza plastik na kostkę brukową:
https://www.wnp.pl/budownictwo/technologie/indonezja-firma-z-dzakarty-przetwarza-plastik-na-kostke-brukowa,428619.html

„Gazeta Prawna:
● Wdrażając PPK po terminie, trzeba wybrać instytucję finansową:
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1495441,wdrazajac-ppk-po-terminie-trzeba-wybrac-instytucje-finansowa.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Sytuacja w budownictwie nie jest jednoznaczna:
https://www.wnp.pl/budownictwo/sytuacja-w-budownictwie-nie-jest-jednoznaczna,429478.html

● Ministerstwo: rozpoznawanie złóż nie przesądza o koncesji dla Rathdowney:
https://www.wnp.pl/gornictwo/ministerstwo-rozpoznawanie-zloz-nie-przesadza-o-koncesji-dla-rathdowney,429783.html

„Rzeczpospolita”:
● Czy firma musi zapłacić podatek od wsparcia otrzymanego z tarczy antykryzysowej:
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311059923-Czy-firma-musi-zaplacic-podatek-od-wsparcia-otrzymanego-z-tarczy-antykryzysowej.html

● Kopalnia w Rybniku o krok bliżej. Miasto protestuje:
https://regiony.rp.pl/z-regionu/biznes/32007-kopalnia-w-rybniku-o-krok-blizej-miasto-protestuje?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

Konsultacje społeczne


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

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyj-

nych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573/12339903/12733769/12733770/dokument472570.pdf
- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573/12339906/12733898/12733899/dokument472654.pdf
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● XXX Konferencja z cyklu„Aktualia i perspektywy
gospodarki surowcami mineralnymi” - zmiana terminu.
W dniach 4-6 listopada 2020 roku w Rytrze koło Nowego
Sącza, miała odbyć się XXX jubileuszowa konferencja
z cyklu: „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami
mineralnymi”
Niestety obecna sytuacja epidemiczna w kraju, która uniemożliwia zorganizowanie
konferencji w formule tradycyjnej - co ze względu na jej jubileuszowy charakter
i rozbudowany program miało dla organizatorów szczególne znaczenie - zaważyła na
podjęciu decyzji o jej przełożeniu na rok 2021.
Nowy termin konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej wydarzenia:
https://konferencja-aktualia.min-pan.krakow.pl/
● 6 listopada 2020 r. -27 edycja Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO
Już dziś o godzinie 10.00 rozpoczyna się ważne dla branży, cykliczne wydarzenie – Sympozjum
KRUSZYWA CEMENT WAPNO.
Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone obostrzenia, będzie ona miała
formułę zdalną.
Wszystkich Państwa zainteresowanych, zachęcamy do odwiedzenia strony logowania i dokonania
rejestracji na platformie ClickMeeting: https://kierunekbmp.clickmeeting.com/kcw/register?
_ga=2.79665751.2132553826.1603354299-1988640637.1589436772

