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● Zwałowarka – gigant rozpoczęła pracę na terenie
Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
- Jak informowaliśmy kilka dni temu, na terenie Kopalni
Węgla Brunatnego Turów rozpoczęła pracę gigantyczna
zwałowarka, która jest jedną z największych maszyn
podstawowych, jakie powstały w ostatnim czasie na
obszarze przemysłu górniczego i energetycznego w Europie.
Maszyna waży blisko 2600 ton, ma 190 metrów długość i ok. 50 metrów wysokości,
wydajność teoretyczna to 11 500 m sześc. nadkładu na godzinę.
Zwałowarka zbudowana została od podstaw przez spółkę RAMB, wchodzącą w skład Grupy
PGE.
Wszystkich Państwa zainteresowanych tematem zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron
internetowych z informacją prasową:
https://kwbturow.pgegiek.pl/Aktualnosci/nowa-zwalowarka-pracuje-juz-w-kopalni-turow
https://www.wnp.pl/gornictwo/maszyna-gigant-rozpoczela-prace-w-kopalni-turow,392833.html

● Stanowisko Pracodawców RP wobec tzw. Tarczy 3.0
- Eksperci Pracodawców RP w wydanym stanowisku zwracają
uwagę między innymi na fakt że przygotowana przez rząd kolejna
wersja ustawy antykryzysowej wprowadza bardzo niewiele
przepisów skierowanych bezpośrednio do pracodawców lub
pracowników. Nie podlegała również konsultacjom społecznym w
Radzie Dialogu Społecznego.
Pełny tekst stanowiska dostępny poniżej:
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/05/stanowisko-wobec-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-wzakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-2.pdf

● Prezydium Rady Dialogu Społecznego
dyskutowało o odmrażaniu gospodarki
- W dniu 12 maja odbyło się posiedzenie Prezydium Rady
Dialogu Społecznego.
W spotkaniu uczestniczyli Wiceminister Rozwoju Olga
Semeniuk oraz Wiceministrowie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Anna Nowak i Stanisław Szwed.
Podczas spotkania partnerzy społeczni rozmawiali ze stroną rządową o propozycjach
odmrażania gospodarki zgłoszonych przez organizacje pracodawców i pracowników.
Dyskutowano także o aktualnych danych na temat korzystania z instrumentów zapisanych
w tzw. Tarczach Antykryzysowych i Tarczy Finansowej oraz o pojawiających się w debacie
publicznej koncepcjach zmian w prawie pracy.
● Szkolenia online z zakresu BHP dla pracodawców i pracowników
- Informujemy, że istnieje możliwość odbycia okresowych szkoleń w dziedzinie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zorganizowanych w formie pełnoprawnego samokształcenia
kierowanego (e-learningu), w pełni zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oferta dotyczy okresowych szkoleń BHP dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami
Pracowników administracyjno-biurowych
Pracowników inżynieryjno-technicznych
Pracowników służby BHP

Oferta obejmuje również wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru oraz zleceń jednorazowych.
Szkolenia powyższe dają gwarancje realizacji wymogów ustawowych w zakresie szkoleń
BHP. Wydawane zaświadczenia są w pełni zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i
Gospodarki w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wszystkich Państwa zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony organizatora:
https://e-bhpszkolenia.pl/szkolenia-lista/


Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

Przegląd Górniczy nr4/2020:
http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1169-pdf.html

Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:


„Gazeta Prawna:
 Średnia i mała firma w PPK: 20 pytań do pracodawcy
https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1475120,srednia-i-mala-firma-w-ppk-20-pytan-do-pracodawcy.html

 27 proc. rodzin utraciło jakieś możliwości zarobkowania [BADANIE CBOS]
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1475846,bezrobocie-koronawirus-zwolnienia-badanie-cbos.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
KGHM zwiększa nakłady na chilijską kopalnię
https://www.wnp.pl/gornictwo/kghm-zwieksza-naklady-na-chilijska-kopalnie,393517.html
●Zaciąganie hamulca w infrastrukturze spowolni gospodarkę
https://www.wnp.pl/budownictwo/zaciaganie-hamulca-w-infrastrukturze-spowolni-gospodarke,392779.html

Sektor cementowy zakłada ograniczenie emisji dwutlenku węgla

https://www.wnp.pl/budownictwo/sektor-cementowy-zaklada-ograniczenie-emisji-dwutlenkuwegla,393666.html

„Rzeczpospolita”:
 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia
https://www.rp.pl/Place/305139949-Dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzenia---sa-objasnieniaprawne-do-Tarczy.html

Praca zdalna zaskakująco wydajna. Najnowsze badania

https://cyfrowa.rp.pl/it/47419-praca-zdalna-zaskakujaco-wydajna-najnowsze-badania?
utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

„Gazeta Wyborcza”
5 tys. wsparcia dla przedsiębiorców. Czy warto skorzystać? Polecamy newsletter
dla przedsiębiorców
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,25938777,newsletter-dla-przedsiebiorcow-5-tyswsparcia-dla-przedsiebiorcow.html

„Puls Biznesu”
Rzecznik MŚP odpowiada na pytania o pomoc dla firm
https://www.pb.pl/zglos-sprawe-rzecznikowi-msp-990490
Artykuły z zakresu Prawa Zamówień Publicznych:
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
- „Problem konsorcjalnego wadium można łatwo uspokoić”.
https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/problem-konsorcjalnego-wadium-mozna-latwo-uspokoic/

Konsultacje społeczne


informujemy że na stronach rządowych ukazały się nowe projekty dotyczące:

- ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12333706/12686566/12686567/dokument447629.pdf
- ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/DE3D6499E4FBE0F1C1258557004A80EE/%24File/342.pdf

Kalendarium:
● Debata na temat budownictwa Europejski Kongres Gospodarczy 2020
Już za kilka dni, w terminie 18-20 maja, będzie miało
miejsce jedno z największych wydarzeń gospodarczych
w Polsce – Europejski Kongres Gospodarczy 2020.
Jednak, ze względu na obecną sytuację w kraju
odbędzie się on w innej niż dotychczas, formule
zdalnej . Zaplanowano szereg transmisji z webinariów,
prezentacji, rozmów i debat online poświęconych
gospodarce.
Jako jedna z ważniejszych, w dniu 20 maja w godz. 9.00 – 10.30 odbędzie się debata na
temat: „Inwestycje – budownictwo”.
Podczas debaty zaproszeni prelegenci przyjrzą się kondycji tego sektora gospodarki przez
pryzmat pandemii koronawirusa. Jednym z omawianym tematów będą przyszłość inwestycji
infrastrukturalnych i plany inwestycyjne. Dokonana zostanie analiza rynku nowych
przetargów, a także omówienie łańcucha dostaw w branży oraz sytuacji na budowlanym
rynku pracy.
Udział w debacie potwierdzili przedstawiciele strony rządowej, instytucji i firm związanych
z budownictwem, m.in.:
Andrzej Adamczyk- minister infrastruktury,
Tomasz Żuchowski – p.o. generalnego dyrektora GDDKiA,
Dariusz Blocher -prezes zarządu -dyrektor generalny Budimeksu
Ireneusz Merchel - prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych
Krzysztof Niemiec - wiceprezes zarządu Track Tec,
Wojciech Trojanowski -członek zarządu Strabag.
Wszystkich Państwa zainteresowanych debatą zachęcamy do odwiedzenia strony
organizatora:
Strona Europejskiego Kongresu Gospodarczego:
https://www.eecpoland.eu/2020/pl/o-eec/192/
Strona rejestracji:
https://www.eecpoland.eu/2020/pl/rejestracja,729/

●Międzynarodowe Targi EXPO Lesní lom 2020
Republika Czeska.
- Informujemy, że w dniach 2-4 czerwca 2020 r.
odbędzie się XIII edycja Międzynarodowych Targów
Pokazowych Maszyn i Urządzeń dla Górnictwa,
Przeróbki i Budownictwa EXPO Lesní lom 2020
w Republice Czeskiej.
Targi EXPO Lesní lom to wydarzenie które na stałe wpisało się w kalendarz imprez
branżowych. Wpływa na to zarówno atrakcyjna forma prezentacji na terenie kamieniołomu
jak i sama powierzchnia wystawiennicza, która w tym roku przekroczy 40 000 m2. W tym
ponad 140 wystawców z całej Europy i ponad 10 000 odwiedzających.
W trakcie EXPO Lesni lom 2020 zaprezentowane zostaną:
- maszyny i urządzenia do kruszenia kruszarek, przesiewaczy, podajników, przenośników
taśmowych, czujników, wag,
- maszyny i urządzenia do recyklingu materiałów budowlanych, instalacje do kruszenia i
przesiewania, separatory,
- maszyny i urządzenia do przygotowania pierścieni do wiercenia, do wyburzania młotów,
sprężarek, agregatów elektrycznych,
- obsługa i wsparcie działań geologicznych i geodezyjnych, rekultywacji, operacji
strzałowych, materiałów wybuchowych, pomocy w pracach ochronnych,
- urządzenia do wydobywania, załadunku i transportu koparki, ładowarki, wywrotki,
- urządzenia do przyjaznej dla środowiska eksploatacji urządzeń usuwających hałas, osłony
taśm przenośnikowych, odpylanie i odsysanie, identyfikacja substancji szkodliwych,
- części zamienne i akcesoria: opony, łańcuchy, oleje, sprawdzone części maszyn,
- pojazdy użytkowe, pojazdy specjalnego przeznaczenia, m.in. do przewożenia cementu i
suchego tynku, mieszalniki
- pojazdy terenowe,
- prace projektowe, doradztwo, magazyn techniczny, szkoły zawodowe, stowarzyszenia.
Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej wydarzenia: http://expolesnilom.cz/

