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Drodzy KoleŜanki i Koledzy, 
 
Z duŜą przyjemnością pragniemy przekazać w tym biuletynie kilka 

najnowszych informacji juŜ z 2012 roku, do których załączamy nowy 

kalendarz wraz z najlepszymi Ŝyczeniami noworocznymi. 

 

Środowisko Mierniczych Górniczych z duŜym zainteresowaniem 

przyjęło nowe Prawo Geologiczne i Górnicze. Nie oznacza to, Ŝe 

wdraŜanie nowej ustawy traktujemy entuzjastycznie. Niesie ona z 

sobą wiele zmian, a kilka z nich jest dyskusyjnych. Jak interpretować 

te zmiany ?  

We współczesnym górnictwie mamy więcej niŜ kiedykolwiek dobrych 

instrumentów pomiarowych i narzędzi informatycznych. Czy to 

zwiększa poczucie dobrego wykonywania obowiązków, a moŜe tylko 

zwiększa zakres obowiązków, bez poprawy samej jakości pracy. 

Czy misja mierniczego górniczego jest dzisiaj inna, niŜ przed laty ? 

Jak ją zdefiniować ?  

W przyszłym roku, we wrześniu odbędzie się kolejny, XV Kongres 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego (ISM).  

Organizują go Koledzy w Niemczech (Aachen). Chcielibyśmy jak 

najliczniej reprezentować nasze polskie środowisko mierniczych, 

pokazać tam nasze osiągnięcia i rozwiązania. Nasze górnictwo ma 

duŜe znaczenie w Europie i na świecie. U nas ciągle eksploruje się 

nowe złoŜa i drąŜy szyby. Jedna z Komisji ISM – Komisja 4, jest 

głównie reprezentowana przez KoleŜanki i Kolegów z Polski.  

Jest wiele spraw i tematów, które poruszamy w rozmowach z kolegami 

z Działu Mierniczego, ale trudno nam się spotkać w większym gronie. 

Stąd nasza propozycja: spotkajmy si ę Ŝeby podyskutowa ć.  
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GÓRNICZYCH 



 

International Society for Mine Surveying (http://www.ism.rwth
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KIEDY ? 
• 19-20.IV. 2012 

 

GDZIE ? 
• NP. KARCZMA CZARDASZ W 

KOZIEGŁOWACH, ALBO HOTEL 

OSTANIEC W JURZE  

 

JAK ? 
• SZKOLENIOWO 

4. Komisja ISM 

PRAGNIE ZAPROSIĆ  W SZYSTKICH MIERNICZYCH GÓRNICZYCH

1. FORUM DYSKUSYJNE MIERNICZYCH GÓRNICZYCH
 

Jeśli idea FORUM zyska aprobatę szerszej grupy Mierniczych Górniczych, to postaramy si

zorganizować w atrakcyjnym miejscu, które b

celem jest stworzenie dobrych warunków spotkania, utrzymania kosztów na najni

zadbanie o dobrą atmosferę FORUM. Prosimy zatem o wypełnienie krótkiej an

nas pocztą bądź za pośrednictwem internetu

Elastyczna formuła spotkania, tylko 
dyskusje, żadnych referatów

Formuła FORUM  

Spośród tematów, które Państwa interesuj

wyłonimy kilka najwaŜniejszych. One b

stanowić podstawę dyskusji. Dyskusja 

prowadzona będzie w kilku panelach 

tematycznych. KaŜdy panel będzie trwał 2h. 

W kaŜdym panelu będzie moŜna zabra

dowolną ilość razy, ale kaŜdorazowo 

maksymalnie do 3 min, Ŝeby dać szansę

Wnioski z dyskusji podsumujemy w raporcie 

końcowym. Raport postaramy się wyda

drukiem. 

International Society for Mine Surveying (http://www.ism.rwth-aachen.de/) 
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GÓRNICZYCH NA  

MIERNICZYCH GÓRNICZYCH 

ę szerszej grupy Mierniczych Górniczych, to postaramy się je 

w atrakcyjnym miejscu, które będzie sprzyjać integracji i spokojnej rozmowie. Naszym 

celem jest stworzenie dobrych warunków spotkania, utrzymania kosztów na najniŜszym poziomie oraz  

 FORUM. Prosimy zatem o wypełnienie krótkiej ankiety i przesłanie jej do 

rednictwem internetu do 27.01.2012 r (adres na poprzedniej str.). 

Elastyczna formuła spotkania, tylko 
dyskusje, żadnych referatów 

stwa interesują 

niejszych. One będą 

 dyskusji. Dyskusja 

dzie w kilku panelach 

dzie trwał 2h. 

na zabrać głos 

Ŝdorazowo 

 szansę innym.  

Wnioski z dyskusji podsumujemy w raporcie 

Raport postaramy się wydać 

Po co to FORUM ?  

Jeśli sami nie będziemy dbać o wymianę 

poglądów, to nasz głos nie będzie słyszalny w 

środowisku górniczym. Formuła klasycznej 

konferencji z masą referatów, nie pozwala 

swobodnie porozmawiać. W czasie X Dni 

Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów 

Górniczych próbowaliśmy zmienić formę 

konferencji. Wielu Kolegów poparło wówczas 

taką tendencję Ŝeby więcej dyskutować, a 

mniej obwieszczać. Stąd idea forum, choć 

konferencje takŜe są potrzebne. 

Jestem zainteresowany uczestn ic twem 

w FORUM
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Jestem zainteresowany uczestn ic twem  

w FORUM 

……………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko 

……………………………………………………………………… 
Firma 

……………………………………………………………………… 
mail/ tel. 

Proponuję  następującą  tematykę  panelu 

dyskusyjnego 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

wagi /  propozyc je  

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................................. 

Szanowni Państwo, 

przekazując w Wasze ręce ten biuletyn ufam, Ŝe spotka się 

on z pozytywnym przyjęciem w środowisku Mierniczych 

Górniczych. Propozycja FORUM ma stanowić element 

wzbogacający naszą działalność zawodową i aktywność 

społeczną.  

Zapraszam gorąco do wzięcia udziału w FORUM.  

Ryszard  Hejmanowski  

(Pr zewodnic zący  Komis j i  4  ISM) 


