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● Okrągły Stół Stowarzyszenia Producentów Cementu
w sprawie perspektyw funkcjonowania producentów
materiałów budowlanych w przyszłej sytuacji
ekonomiczno – gospodarczej.
Związek otrzymał zaproszenie Władz Stowarzyszenia
Producentów Cementu na organizowaną przez SPC video –
dyskusję
dotyczącą
perspektyw
funkcjonowania
producentów materiałów budowlanych w przyszłej sytuacji
techniczno-gospodarczego będącej skutkiem działań, które
zostały podjęte w Polsce podczas walki z pandemią
COVID'19.
Dyskusja odbędzie się w dniu 17 czerwca o godz. 11.00 – 12.30
Okrągły stół - "Post COVID'19 - Apel producentów materiałów budowanych".
W dyskusji przewidywany jest udział władz Związku. Ustalenia ze spotkania zostaną
rozesłane do Państwa po ich otrzymaniu.
● „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa
górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego
w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2019
roku” WUG.
Informujemy, że na stronach internetowych Wyższego
Urzędu Górniczego, opublikowane zostało opracowanie nt.
„Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa
górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku
z działalnością górniczo-geologiczną w 2019 roku”.
Ta cykliczna publikacja Wyższego Urzędu Górniczego,
zawiera szereg informacji o zagrożeniach występujących
w
zakładach
wydobywających
kopaliny,trendach
wypadkowych,chorobach zawodowych górników,
zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, a także o działaniach prewencyjnych
i represyjnych nadzoru górniczego oraz przyjętych priorytetach na rok 2020. Co warte
podkreślenia, publikacja przynosi ze sobą porównanie stanu bezpieczeństwa w układzie rok
do roku, począwszy od 2015 r.
Poniżej przesyłamy link do lokalizacji z powyższym opracowaniem WUG:
http://www.wug.gov.pl/bhp/stan_bhp_w_gornictwie
●Apel
Rady
Przedsiębiorczości
ws.
przepisów o ochronie polskich firm przed
przejęciem, zapisanych w rządowym
projekcie Tarczy 4.0
Jak czytamy w apelu podpisanym przez
członków Rady Przedsiębiorczości:
„Przepisy dotyczące ochrony polskich firm
przed wrogim przejęciem, zawarte w
rządowym projekcie Tarczy 4.0, nie powinny
być dalej procedowane...”

„Efektem wprowadzenia projektowanych ograniczeń będzie zablokowanie – pośrednio lub
bezpośrednio – wielu transakcji, od których przeprowadzenia może zależeć dalsze
funkcjonowanie tych podmiotów gospodarczych, które chcą lub muszą poszukiwać
finansowania na utrzymanie swojej działalności albo jej dalszy rozwój” – czytamy dalej w
apelu.
„Na antygospodarczy potencjał projektowanej regulacji wskazuje fakt, że wraz z
zablokowaniem ww. transakcji, część spółek – w braku wystarczającego finansowania z
innych źródeł – może zakończyć działalność... – argumentują sygnatariusze.
Cała treść Apelu dostępna jest pod adresem:
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/06/2020-05-26-apel-rp-ws.pdf
● WUG rozpoczyna ponowne przyjmowanie interesantów
w swojej siedzibie.
Na stronach Wyższego Urzędu Górniczego, opublikowana
została informacja, że z dniem 1 czerwca br. do odwołania,
WUG rozpoczął ponowne przyjmowanie interesantów
w swojej siedzibie.Wizyta będzie możliwa tylko po
uprzednim zgłoszeniu i umówieniu jej terminu. W związku
z powyższym konieczne jest zachowanie odpowiednich
środków ostrożności.
Co za tym idzie, każda osoba wchodząca do budynków Urzędu będzie zobowiązana do
poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wykonania dezynfekcji rąk, a w siedzibie
Wyższego Urzędu Górniczego może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych.
Wszelka korespondencja składana osobiście do Urzędu będzie przyjmowana 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.
Dane kontaktowo – adresowe WUG: http://www.wug.gov.pl/kontakt/kontakt_wug
● Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji
– nowe podejście.
Na stronach internetowych wydawnictwa branżowego
„Surowce i Maszyny Budowlane” BMP, opublikowana
została informacja dotycząca oceny wytrzymałości betonu
w konstrukcji.
Zaktualizowana w grudniu 2019 r. norma PN-EN
13791:2019-12 „Ocena wytrzymałości betonu na
ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych” wprowadziła ze sobą ważne zmiany
w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji które
dotyczą zarówno wyznaczania miejsca pomiarowego jak
i punktów pomiarowych zlokalizowanych w jego obrębie
oraz procedury szacowania wytrzymałości betonu
w konstrukcji.
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego realizując misję wsparcia merytorycznego
dla branży betonu przygotowuje materiał wspomagający zrozumienie wprowadzanych zmian.
Planowany termin wydania publikacji to październik 2020 r.
Poniżej linki przekierowujące bezpośrednio do artykułu i strony SPBT:
https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,76450,ocena-wytrzymalosci-betonu-w-konstrukcji-nowe-podejscie.html

https://spbt.pl/aktualnosci/ocena-wytrzymalosci-betonu-w-konstrukcji-nowe-podejscie/

● III edycja konkursu EKOkopalnia 2020.
Nadal trwa nabór do III edycji konkursu EKOkopalnia
organizowanego przez wydawcę czasopisma branżowego
„Surowce i Maszyny Budowlane” BMP.
Założeniem konkursu EKOkopalnia jest przede wszystkim
promowanie przedsiębiorców wspierających działalność
lokalnych społeczności, a także minimalizujących
uciążliwości związane z eksploatacją kopalin.
- Udział w konkursie jest bezpłatny.
- Aby zgłosić swój akces należy się zarejestrować za pomocą formularza poprzez jego
poprawne wypełnienie oraz wysłanie do Organizatora na adres kieruneksurowce@e-bmp.pl
w terminie do 25 września 2020 r.
- Wypełniony formularz zawierający Pracę Konkursową stanowi „Materiał Konkursowy”.
- Rozstrzygnięcie wyników głosowania nastąpi w dniu 22 października 2020 r.
Więcej informacji oraz materiały związane z Konkursem dostępne na stronach:
Formularz:
https://www.kieruneksurowce.pl/Resources/ar/72501/72504/1582790921f7836.docx
Regulamin konkursu:
https://www.kieruneksurowce.pl/Resources/ar/72501/72504/15827909214f8b4.docx
o Konkursie: https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,72554,rusza-iii-edycja-konkursu-ekokopalnia.html

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


- Powrót do normalności. „ATBudownictwo”
https://atbudownictwo.pl/artykul/powrot-do-normalnosci/
“Magazyn Przemysłowy”
-

Spada wypadkowość w pracy. Czy robotyzacja zwiększa nasze bezpieczeństwo?

https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/spada-wypadkowosc-w-pracy-czy-robotyzacja-zwieksza-naszebezpieczenstwo

- Tak rosną firmy optymalizujące łańcuchy dostaw
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/tak-rosna-firmy-optymalizujace-lancuchy-dostaw

„Gazeta Prawna:
 Prawnicy o tarczy 4.0: Mała rewolucja w prawie pracy
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1480872,tarcza-4-0-zmiany-prawo-pracy-nakazy-przywilejepracownicze.html

 Kodeks pracy 2020: Urlop wypoczynkowy, bezpłatny i na żądanie
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1479293,kodeks-pracy-urlop-nazadanie-wypoczynkowy-bezplatny.html

„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
Na rynku nie ma złudzeń. Nie obejdzie się bez likwidacji niektórych kopalń PGG
https://www.wnp.pl/gornictwo/na-rynku-nie-ma-zludzen-nie-obejdzie-sie-bez-likwidacjiniektorych-kopaln-pgg,397808.html
●Kolejne opóźnienie kopalni wartej miliardy
https://www.wnp.pl/gornictwo/epopei-o-zloczewie-ciag-dalszy-kolejne-opoznienie-kluczowej-decyzji,398500.html

„Rzeczpospolita”:
 Dom drukowany w 48 godzin przetrwa 100 lat. Tak to robią Czesi
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/48398-wydrukuj-sobie-dom-na-100-lat-w-48-godzin-tak-to-robia-czesi?
utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

 Ochrona różnorodności biologicznej to ważna sprawa!
https://www.rp.pl/Swiatowy-Dzien-Srodowiska/306049984-Ochrona-roznorodnosci-biologicznej--to-wazna-sprawa.html

Konsultacje społeczne


informujemy że na stronach rządowych ukazały się nowe projekty dotyczące:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji nabytych, użytych,
przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12334255/12690489/12690490/dokument449729.pdf
- rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12334353/12691247/12691248/dokument450221.pdf
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie
okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12334455/12691804/12691805/dokument450574.pdf

Kalendarium:
● Webinarium dla przedsiębiorców - COVID-19, jak wykorzystać kryzys do wzrostu
efektywności kosztowej?
Już dziś, 5 czerwca 2020, o godz. 13.00 odbędzie się kolejne bezpłatne webinarium dla
przedsiębiorców na temat: COVID-19, jak wykorzystać kryzys do wzrostu efektywności
kosztowej?
Agenda:
·Dlaczego kryzys to jeden z najlepszych okresów do optymalizacji kosztów;
·Które rodzaje kosztów należy obniżać w pierwszej kolejności i dlaczego;
·Z jakich dźwigni redukcji kosztów najlepiej korzystać;
·Jak zorganizować program redukcji kosztów, aby był skuteczny a jego efekty trwałe;
·Jakich błędów wystrzegać się przy realizacji programu redukcji kosztów.
LINK DO REJESTRACJI:
https://pracodawcyrp880.clickmeeting.pl/-covid-19-jak-wykorzystac-kryzys-do-wzrostu-efektywnoscikosztowej-/register?_ga=2.30920381.346802503.1590664583-872886787.1590322448

● VIII edycja Kongresu Infrastruktury
Polskiej 2020,17 - 19 czerwca 2020
Warszawa.
- w dniach 17-18 czerwca odbędzie się w Warszawie Kongres Infrastruktury Polskiej 2020
który, jak pisaliśmy, objęty został przez PZPK patronatem honorowym. Jest to jedno z
najważniejszych cyklicznych wydarzeń dla przedstawicieli branży budowlanej i transportowej
W tym roku obrady zostaną zorganizowane online.
Program podzielony jest na 3 dni:
 17 CZERWCA: PLANOWANIE INWESTYCJI
 18 CZERWCA: REALIZACJA INWESTYCJI
19 CZERWCA: INFRASTRUKTURA PRZYSZŁOŚCI – PRZYSZŁOŚĆ
INFRASTRUKTURY
Więcej informacji o Kongresie dostępnych na stronie organizatora:
http://kongresinfrastruktury.pl/#divProgram

● XI Konferencja Dni Betonu 2020
pod patronatem Ministra Infrastruktury
Andrzeja Adamczyka.
Tegoroczna XI Konferencja Dni Betonu 2020,
organizowana przez Stowarzyszenie Producentów
Cementu, odbędzie się w dniach 12-14
października 2020 w Hotelu Gołębiewski w
Wiśle.
Konferencję honorowym patronatem objął Minister
Infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Jednym z patronów konferencji jest również Zgłoszenia uczestnictwa w Dniach Betonu
2020 można dokonać poprzez system
Tomasz Żuchowski - Generalny Dyrektor Dróg
rejestracyjny
na www.dnibetonu.com
Krajowych i Autostrad.
Podczas konferencji tradycyjnie przewidywane są sesje i debaty których tematem
przewodnim będą wyzwania techniczne i uwarunkowania gospodarcze branży budowlanej.
Wśród wydarzeń towarzyszących warto wymienić Warsztaty Betonowe i wręczenie Nagród
Dni Betonu.
Autorzy referatów mogą je przesyłać do 12 czerwca 2020 roku w celu ich zaopiniowania i
akceptacji przez Radę Programową Dni Betonu 2020.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
www.dnibetonu.com

