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● Ważniejsze działania PZPK:
●Wymaganiach
stawiane
producentom
kruszyw,
dotyczące posiadania deklaracji środowiskowej EPD:
- Ze względu na spływające pojedyncze głosy,
o wymaganiach stawianych producentom kruszyw,
dotyczących posiadania deklaracji środowiskowej EPD,
Zarząd dokonał wstępnej oceny możliwości sfinansowania wykonania deklaracji dla wybranych
produktów handlowych. Wstępne rozpoznanie w tym zakresie pozwoliło na zdefiniowanie poziomu
kosztów na poziomie ok. 25 tys. zł netto dla jednego produktu. Właścicielem deklaracji byłby PZPK
z możliwością wykorzystywania przez Członków Związku.
Temat ten będzie monitorowany i analizowany bardziej szczegółowo w pierwszym kwartale 2021 r.
● Odpowiedź PZPK na pismo DTBD GDDKiA w sprawie reaktywności alkalicznej kruszyw:
- Jak informowaliśmy na łamach Raportu, do Biura Zarządu PZPK wpłynęło pismo z DTBD GDDKiA,
dotyczące kwestii reaktywności kruszyw. Zwrócono w nim m.in. uwagę na sygnalizowanie przez
wykonawców o braku lub utrudnionym dostępie do przebadanych kruszyw zgodnie z procedurą PB1
i PB2.
Treść pisma została przesłana członkom Komisji Jakości, którzy przygotowali swoje uwagi odnośnie
wytycznych technicznych GDDKiA dotyczących badania reaktywności.
Po ich analizie, w dniu 27 listopada br. ostateczne stanowisko PZPK zostało przekazane do DTBD
GDDKiA
● Udział PZPK w spotkaniu Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA w dniu 10 grudnia
br.:
- W dniu 10.12.2020 r. o godz. 11. odbędzie się spotkanie organizowane przez Departament Technologii
Budowy Dróg, dotyczące reaktywności alkalicznej, w którym udział wezmą również autorzy RID-37
„Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw".
- Prosimy o zgłoszenia osób, które chciałyby wziąć w nim udział (autorzy uwag/pytań ujętych
w stanowisku PZPK - obligatoryjnie). Biuro Zarządu najpóźniej w poniedziałek zamierza przekazać listę
osób do DTBD GDDKiA. Spotkanie odbędzie się na platformie MS TEAMS.
● Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wystąpienie Związku:
- PZPK otrzymał z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, odpowiedź na pismo w sprawie wyjaśnienia
rozbieżności zgłaszanych przez Członków Związku, jakie pojawiają się pomiędzy stanowiskiem
Ministerstwa jako organu, a orzecznictwem sądów powszechnych w sprawie decyzji,o której mowa w
art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych(zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne).
- Ministerstwo powtórzyło argumentację wcześniej prezentowaną w sprawach indywidualnych.
W przypadku, jeżeli problem będzie się powtarzał i wpływał na działania podejmowane przez
Członków, Związek rozważy zlecenie przygotowania opinii prawnej w tym temacie.
● Zespół konsultacyjny Wydziału BiA Politechniki Świętokrzyskiej:
- Jak już informowaliśmy, do Biura Związku wpłynęło pismo Dziekana Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie naszego
reprezentanta w osobie Prezesa Zarządu lub innego przedstawiciela Związku, do grona zespołu
konsultacyjnego Wydziału BiA, którego podstawowym zadaniem jest pomoc w kształtowaniu planów
i programów studiów na kierunkach „architektura” oraz „budownictwo”.
Zarząd podjął decyzję o nie wskazywaniu konkretnej osoby, natomiast zdeklarował się do opiniowania
(konsultowania) przesyłanych dokumentów w ramach swoich spotkań.

● Planowane spotkanie władz PZPK – UEPG:
Ze względu na zainteresowanie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Kruszyw – UEPG,
działaniami PZPK, dotyczące między innymi omówienia podstawowych kierunków funkcjonowania
na najbliższe lata, w tym rozważenia możliwości powrotu w struktury UEPG, władze UEPG wyszły
z propozycją zorganizowania wspólnego spotkania z Zarządem PZPK.
Zarząd podjął decyzję o zaproszeniu przedstawiciela UEPG na kolejne posiedzenie władz Związku
w styczniu 2020 r.
● Webinarium PZPK "Wybrane formalne i materialne aspekty procesu uzyskiwania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach":
- Serdecznie zapraszamy na Webinarium "Wybrane formalne i materialne aspekty procesu uzyskiwania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach", które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie
10. Osoby zainteresowane poruszoną problematyką prosimy o wypełnienie formularza rejestracji w
terminie do 11 grudnia br.
Uwaga! Wydarzenie wyłącznie dla członków PZPK, formularz rejestracji dostępny po zalogowaniu
do strefiy członkowskiej. W dniu 14 grudnia br. do osób, które dokonały rejestracji wyślemy link do
spotkania, które odbędzie się na platformie MS TEAMS.
Informacja szczegółowa w zakładce Aktualności:
https://kruszpol.pl/images/DODATKI_DO_ARTYKULOW/Webinarium-Grafikawww.jpg
https://kruszpol.pl/index.php/aktualnosci/item/210-webinarium-pzpk-wybrane-formalne-i-materialneaspekty-procesu-uzyskiwania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach
● Termin kolejnego posiedzenia Zarządu PZPK -19 stycznia 2021 r. Spotkanie odbędzie się w formie
zdalnej.
● Nowa wytwórnia betonu CEMEX Polska w Pruszkowie.
-Jak
czytamy
na
stronach
internetowych
portalu
branżowego KierunekSurowce.pl firma CEMEX Polska – członek
PZPK, uruchomił nową wytwórnię betonu w Pruszkowie
k. Warszawy. Wytwórnia ta jest jednocześnie największym
zakładem produkującym beton towarowy, działającym
w strukturach firmy CEMEX. Zajmuje obszar ponad 20 tys. m2 powierzchni. Jest to inwestycja która
pozwoli produkować i dostarczać mieszanki betonowe o najwyższej jakości, z zachowaniem
obowiązujących europejskimi standardów i norm.
Więcej na ten temat na stronie portalu Kierunek.Surowce.pl:
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,80817,nowa-wytwornia-betonu-cemex-polska-w-pruszkowie.html

● 475 mln zł unijnego dofinansowania na projekty drogowe
i kolejowe
- Ministerstwo Infrastruktury poinformowało na swoich
stronach, że z dniem 27 listopada 2020 r. Centrum Unijnych
Projektów Transportowych zawarło z trzema
beneficjentami: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA i Urzędem Transportu
Kolejowego umowy o dofinansowanie na ponad 475 mln zł z
Funduszy Unii Europejskiej.
Umowa z GDDKiA obejmie projekt, o wartości ok. 302,5 mln zł, z którego blisko 168 mln zł wyniesie
dofinansowanie z UE. Projekt ma na celu budowę drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim
na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Jego celem jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi

ekspresowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T. Finalnie realizacja
inwestycji zapewni wysoki komfort podróżnym oraz poprawi dostępność komunikacyjną tego regionu
Polski.
Więcej na stronie Ministerstwa Infrastruktury:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ponad-475-mln-zl-unijnego-dofinansowania-na-projekty-kolejowe-i-drogowe

● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

● „Surowce i Maszyny Budowlane”,nr 4/2020
https://www.kieruneksurowce.pl/magazyn,spis-tresci.html

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
- Znaczące rezerwy złota w syberyjskim złożu:
https://wug.intracom.com.pl/o_nas/wiadomosci_gornicze/Znaczace-rezerwy-zlota-w-syberyjskim-zlozu/idn:3558

„Magazyn Przemysłowy”

- Lotos i Politechnika Gdańska tworzą ekologiczny asfalt:
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/lotos-i-politechnika-gdanska-tworza-ekologiczny-asfalt
Z ciekawostek:

- Caterpillar buduje dla NASA autonomiczne maszyny górnicze do użytku na Księżycu:
https://www.geekweek.pl/news/2019-10-25/caterpillar-buduje-dla-nasa-autonomiczne-maszyny-gornicze-do-uzytku-na-ksiezycu/

- W górnictwie kosmicznym czekają gigantyczne pieniądze:
https://evertiq.pl/news/26171
„Gazeta Prawna:
● Towar kupiony „na firmę” przez internet też będzie można zwrócić:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/1497012,towar-kupiony-na-firme-mozna-zwrocic-konsument-firma.html

● Minimalne wynagrodzenie 2021. Ile wyniesie „na rękę”?:
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1497567,minimalne-wynagrodzenie-2021-ile-wyniesie-na-reke.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Ceny miedzi na najwyższym poziomie od siedmiu lat:
https://www.wnp.pl/hutnictwo/ceny-miedzi-na-najwyzszym-poziomie-od-siedmiu-lat-pomogl-biden-pfizer-i-chinczycy,434891.html

●30 tys. podpisów w obronie Turowa:
https://www.wnp.pl/energetyka/elektrownie/30-tys-podpisow-w-obronie-turowa,434621.html

●Zapotrzebowanie na węgiel spadło w ciągu roku o blisko 7 mln ton:
https://www.wnp.pl/finanse/prezes-pgg-w-rok-zapotrzebowanie-na-wegiel-spadlo-o-blisko-7-mln-ton,435966.html

„Rzeczpospolita”:
● Polskie kopalnie kontra unijna transformacja:
https://www.rp.pl/Surowce-i-Chemia/312039885-Polskie-kopalnie-kontra-unijna-transformacja.html

● 39 proc. polskich spółek mniej inwestuje przez pandemię:
https://www.rp.pl/Inwestycje/201209968-39-proc-polskich-spolek-mniej-inwestuje-przez-pandemie.html

● Jak wypełnić węglową lukę?:
https://www.rp.pl/energiarppl/310289980-Jak-wypelnic-weglowa-luke.html

Konsultacje społeczne


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

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//576/12341002/12744144/12744145/dokument477613.docx
- rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12340902/12743460/12743461/dokument477310.pdf
- rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//577/12340852/12742944/12742945/dokument476870.pdf
- Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/768_u/$file/768_u.pdf

Kalendarium
● Podsumowanie roku 2020 i plany na 2021 w branży surowców skalnych – Kierunek.Surowce.pl
7 grudnia 2020 r.
- Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 organizowane jest webinarium pt. Dzieje się.
Podsumowanie roku 2020 i plany na 2021 w branży surowców skalnych.
Zaproszeni eksperci odpowiedzą na następujące pytania:
–
Jak branża surowców skalnych ocenia ostatnie 12 miesięcy?
–
Co udało się zrobić, a co się nie powiodło?
–
Czy koronawirus mocno pokrzyżował te plany?
Więcej na temat Webinarium na stronie portalu:
https://www.kieruneksurowce.pl/konferencja,2162.html

● 3. Konferencja Naukowa "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej",9-11 grudnia 2020 r.
- W dniach 9-11 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbędzie się 3. Konferencję Naukową "Zmiany
klimatyczne w przeszłości geologicznej".
Jak możemy przeczytać na stronie organizatora:
Szerokie zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o zmianach klimatu zachodzących
współcześnie skłania do przedstawienia tych zjawisk w rozległym przedziale czasowym. W tym
kontekście ważną rolę odgrywają badania paleoklimatu. Poznanie mechanizmów zmian klimatu na
Ziemi w przeszłych epokach geologicznych, poprzez obserwację zmian klimatycznych zarejestrowanych
w osadach od proterozoiku do dziś, pozwala na dostrzeżenie wielu powiązań i analogii.

Do udziału w konferencji organizator zaprasza doświadczonych specjalistów, a także zdobywających
wiedzę doktorantów i studentów oraz osoby, wiążące swoje zainteresowania wiążą się z zagadnieniami
klimatycznymi, w tym metodami zapobiegania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych w ujęciu
utylitarnym.
Więcej na stronie organizatora:
https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/paleoklimat.html

