
          Kraków, 05.03.2013 

Szanowni Państwo, 

Mam zaszczyt zaprosić na konferencję  

„Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych” 

organizowaną przez 4 Komisję Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych 

(International Society for MineSurveying), przy współpracy Polskiego Komitetu ISM oraz 

Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica w Krakowie. Forum odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 

2013 r w Hotelu Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach i będzie miało charakter szkoleniowy. 

W czasie dwudniowych obrad dyskutować będziemy nad pięcioma tematami wiodącymi, które złożą 

się na 5 paneli dyskusyjnych. Ta zupełnie nowa forma obrad dobrze się sprawdziła w roku ubiegłym 

podczas I Forum. Pozwoli to na swobodną wymianę poglądów w gronie specjalistów – praktyków. 

W ostatnich dwóch latach mamy do czynienia z wdrażaniem przepisów nowego Prawa Geologicznego 

i Górniczego oraz rozporządzeń Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki i Ministra Spraw 

Wewnętrznych, pojawia się szereg problemów, które wymagają wyjaśnienia. Dla każdego 

Przedsiębiorcy górniczego ważna jest interpretacja zapisów nowej ustawy przez Urzędy Górnicze 

i organy koncesyjne. Kolejną kwestią jest błyskawiczny postęp technologiczny w dziedzinie pomiarów 

geodezyjnych, zarządzania danymi cyfrowymi i dokumentacją geologiczno-górniczą. Także 

problematyka prowadzenia eksploatacji w warunkach obostrzeń środowiskowych i gospodarki 

przestrzennej w ramach lokalnych samorządów wymaga sprawnego rozwiązywania. Tego typu 

problemy dotyczą współcześnie wszystkich przedsiębiorców górniczych, nie tylko w Polsce. 

Dlatego też widzimy potrzebę przedyskutowania wymienionych zagadnień w gronie Mierniczych 

Górniczych pracujących we wszystkich typach zakładów górniczych. Serdecznie zapraszam Kolegów 

Głównych Mierniczych, oraz kolegów obsługujących poszczególne Ruchy w zakładach 

górniczychi Koleżanki i Kolegów pracujących w obsłudze mierniczej zakładów górniczych oraz w 

nauce, jak również przedstawicieli służb geologicznych, górniczychna drugieForum Dyskusyjne 

Mierniczych Górniczych.Mam głębokie przekonanie, że Forum okaże się jedną z lepszych form 

integracji środowiska Mierniczych Górniczych wokół wspólnych, współczesnych problemów 

rozwiązywanych przez nas codziennie z pożytkiem dla firm górniczych, które reprezentujemy. Nasze 

kompetencje zawodowe, znajomość najnowocześniejszych technologii mierniczych i poprawna 

interpretacja prawa przyczyniają się do usprawniania procesu planowania i codziennej realizacji 

produkcji górniczej. 

Z górniczym pozdrowieniem, 

Szczęść Boże 
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