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

najnowszych informacji juŜ z 2013 roku, do których załączamy nowy 

kalendarz wraz z najlepszymi Ŝyczeniami noworocznymi. 

 

W roku ubiegłym spotkaliśmy się na pierwszym Forum Dyskusyjnym 

Mierniczych Górniczych w Koziegłowach. To spotkanie pokazało jak 

bardzo brak nam było okazji do prawdziwej, swobodnej wymiany 

poglądów, problemów   i spostrzeŜeń, jak bardzo kaŜdy z nas 

potrzebuje platformy do wyraŜania swoich potrzeb, obaw, pomysłów.  

Notatka z naszych obrad ukaŜe się w najnowszym numerze 

miesięcznika WyŜszego Urzędu Górniczego.  

Czekamy na Wasze opinie oraz postulaty co do przepisów  prawa 

odnoszących się do praktyki naszego zawodu (na adres 

zotg@uci.agh.edu.pl). Zamieścimy je w  zakładce FORUM na 

stronie Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki 

i Geodezji Górniczej AGH. Niech ta zakładka stanie się platformą 

wymiany naszych opinii i poglądów. 

Jest wiele aktualnych spraw  i tematów, które poruszamy 

w rozmowach z kolegami z Działu Mierniczego, ale trudno nam się 

spotkać w większym gronie. Przykładowo nowe przepisy wykonawcze 

wprowadzają pewne zmiany w opracowywaniu planów ruchu. Jak do 

tego podejść, jak odczytują to organa nadzoru górniczego ? 

Postarajmy się omówić te i inne kwestie. Zaprośmy przedstawicieli 

Urzędów Górniczych.  

Stąd nasza propozycja: spotkajmy się Ŝeby podyskutować, na drugim 

FORUM Mierniczych Górniczych właśnie..  



 

International Society for Mine Surveying (http://www.ism.rwth-aachen.de/) 
ISM COMMISSION 4: ROCK AND GROUND MOVEMENTS SUBSIDENCE DAMAGES 

KIEDY ? 

• 10-12.IV. 2013 

GDZIE ? 

• NP. CHOCHOŁOWY DWÓR W 

JERZMANOWICACH, ALBO INNE 

MIŁE MIEJSCE..  

JAK ? 

• SZKOLENIOWO 

4. Komisja ISM przy współpracy z Polskim Komitetem ISM 
PRAGNIE ZAPROSIĆ  W SZYSTKICH MIERNICZYCH GÓRNICZYCH 

NA  

2. FORUM DYSKUSYJNE MIERNICZYCH GÓRNICZYCH  

 

Kierując się Waszymi opiniami z poprzedniego spotkania staramy się jeszcze bardziej trzymać koszty na 

niskim poziomie, a spotkanie rozszerzamy o jeden dodatkowy nocleg. Zatem przyjazd na miejsce po 

południu w środę 10.04, obrady cały 11.04 i 12.04 do południa. A więc będzie czas takŜe na nieformalne 

rozmowy wieczorne. A teraz waŜna sprawa, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i przesłanie jej do nas 

pocztą bądź za pośrednictwem internetu do 04.02.2013 r (adres na poprzedniej stronie). 

Elastyczna formuła spotkania, 
tylko dyskusje, Ŝadnych 
referatów 
Formuła FORUM 

Spośród tematów, które Państwa interesują i 

zapiszecie je w ankiecie wyłonimy kilka 

najwaŜniejszych. One będą stanowić podstawę 

dyskusji. Dyskusja prowadzona będzie w kilku 

panelach tematycznych. KaŜdy panel będzie 

trwał 2h. W kaŜdym panelu będzie moŜna 

zabrać głos dowolną ilość razy, ale 

kaŜdorazowo maksymalnie do 3 min, Ŝeby dać 

szansę innym.  

Wnioski z dyskusji podsumujemy w raporcie 

końcowym. Raport postaramy się wydać 

drukiem. 

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. Państwa głosy 

w ankiecie po I Forum wskazują na 

akceptację tej wyłącznie dyskusyjnej formy 

spotkania, bez referatów.  

Jestem zainteresowany 

uczestn ic twem w FORUM 

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

………………………………………………………… 
Firma 

………………………………………………………… 
e-mail/ tel. 

 

Proponuję  następującą  tematykę  

panel i  dyskusyjnych:  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

uwagi /  propozyc je o rgan izacyjne  

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

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

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

Szanowni Państwo, 

przekazując w Wasze ręce ten biuletyn ufam, Ŝe 

spotka się on z pozytywnym przyjęciem w środowisku 

mierniczych górniczych, a moŜe równieŜ geologów 

i górników. FORUM ma stanowić element 

wzbogacający naszą działalność zawodową 

i promować naszą aktywność społeczną jako 

środowiska opiniotwórczego.  

Zapraszam gorąco do wzięcia udziału w FORUM. 

Ryszard  Hejmanowski  

(Pr zewodnic zący  Komis j i  4  ISM) 

Zapraszamy sponsorów 

Prosimy o kontakt zainteresowane firmy. 

Proponujemy krótką prezentację w jednym 

(sponsorskim) panelu. To pozwoli obniŜyć 

koszt FORUM. 


