
CEL KONFERENCJI 

Celem konferencji jest przedstawienie i omó-
wienie zagadnień związanych z bezpieczeń-
stwem oraz ochroną istniejących i projektowa-
nych obiektów budowlanych na terenach górni-
czych. 
Konferencja będzie miała charakter naukowo- 
szkoleniowy i jest kolejną – już piątą – organi-
zowaną przez GIG. Pierwsza konferencja odbyła 
się w 2006, następne w cyklu dwuletnim. Tema-
tyka nawiązuje do konferencji organizowanych 
przez PZITB w Kamieniu koło Rybnika i przez 
ITB w Rudach Raciborskich. 

MIEJSCE I PROGRAM KONFERENCJI 

Konferencja odbędzie się w dniach od 15 do 17 
października 2014 roku (środa - piątek)  
w Karpaczu. 

W ramach konferencji zaplanowano 7 sesji:  
– Zagadnienia prawne i problemy społeczne 

dotyczące terenów górniczych i pogórniczych 
– Deformacje powierzchni na terenach górni-

czych, pomierzone i prognozowane 
– Doświadczenia z eksploatacji górniczej pod 

Bytomiem 
– Odporność obiektów budowlanych na defor-

macje i wstrząsy górnicze – sesja szkoleniowa 
– Profilaktyka i naprawa szkód w obiektach 

budowlanych – sesja szkoleniowa 
– Tereny pogórnicze – zagrożenia i zagospoda-

rowanie 
– Problemy ochrony terenów górniczych  

w LGOM 

Po każdej sesji odbędzie się dyskusja dotycząca 
omawianych tematów, której celem będzie 
wskazanie najistotniejszych kierunków dalszych 
prac i działań, służących poprawie ochrony 
obiektów budowlanych na terenach górniczych. 

REFERATY NA KONFERENCJĘ 

Referaty mogą zgłaszać jedynie uczestnicy kon-
ferencji, w wyjątkowych przypadkach, za opłatą, 
inne osoby. Część referatów zostanie przygoto-
wana na zamówienie organizatorów. Wszystkie 
będą recenzowane oraz kwalifikowane do druku 
i do wygłoszenia przez Komitet Programowy. 
Wybrane referaty zostaną opublikowane w for-
mie punktowanej monografii. 
Referat należy przygotować według załączo-
nych wytycznych, dostępnych także na stronie 
internetowej GIG.  
Referat prosimy przesłać na adres organizato-
rów do dnia 31.08.2014 r. w formie wydruku  
i elektronicznej (CD lub e-mail na adres 
p.gruchlik@gig.eu). 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI 

Konferencja jest adresowana do wszystkich osób 
zainteresowanych problematyką ochrony tere-
nów górniczych, a w szczególności do osób zaj-
mujących się zawodowo tą problematyką  
w instytucjach naukowych, urzędach górni-
czych, zakładach górniczych, organach admini-
stracji państwowej i samorządu terytorialnego, 
biurach projektowych i w firmach prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenach górni-
czych.  
Opłata konferencyjna wynosi 1 450 zł (zwolniona 
z VAT) i obejmuje: udział w konferencji, materiały 
konferencyjne, 2 noclegi i wyżywienie od obiadu 
15.10.2014 r. do obiadu 17.10.2014 r. 
Odpłatność za udział w konferencji członków 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa, uprawnionych do dofinansowania zgodnie 
z obowiązującymi w Izbie zasadami 
(www.slk.piib.org.pl/pliki/regulaminy2010/2010_Regulamin_KDZ.pdf) 
wynosi 1 050 zł (zwolniona z VAT). 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy 
przesłać na adres organizatorów na karcie 
zgłoszenia (załącznik do komunikatu) w ter-
minie do 31.08.2014 r. Opłatę konferencyjną 
należy wnieść przelewem bankowym w ter-
minie do 17.09.2014 r. na konto: 

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 
nr konta 62 1050 1214 1000 0022 2750 0978 
z dopiskiem „konto wewnętrzne 63100194-130”. 

Zaproszenia wraz z programem konferencji 
oraz informacją o dojeździe i warunkach  
zakwaterowania zostaną wysłane zgłoszonym 
uczestnikom w terminie do 25.09.2014 r.  
 
 
 
 



KOMITETY KONFERENCJI 
KOMITET PROGRAMOWY:  
Dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG 
– przewodniczący 
Główny Instytut Górnictwa 

Prof. dr hab. inż. Jan Białek  
Politechnika Śląska 

Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek 
Akademia Górniczo-Hutnicza  

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara 
Politechnika Krakowska 

Prof. dr hab. inż. Aleksander Wodyński 
Akademia Górniczo-Hutnicza  

Dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, prof. AGH 
Akademia Górniczo-Hutnicza 

Dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB 
Instytut Techniki Budowlanej 

Dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG 
Główny Instytut Górnictwa 

Dr hab. inż. Leszek Szojda, prof. Pol. Śl. 
Politechnika Śląska 

Dr inż. Piotr Kalisz 
Główny Instytut Górnictwa 

Dr inż. Lucjan Muszyński 
Główny Instytut Górnictwa 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 
Dr inż. Olga Kaszowska – przewodnicząca 
Główny Instytut Górnictwa 

Dr inż. Wiesław Mika 
– zastępca przewodniczącej 
Główny Instytut Górnictwa 

Beata Pilszak – sekretarz 
Główny Instytut Górnictwa 

Dr inż. Piotr Gruchlik 
Główny Instytut Górnictwa 

Mgr inż. Magdalena Zięba 
Główny Instytut Górnictwa 

Mgr inż. Piotr Polanin 
Główny Instytut Górnictwa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADRES ORGANIZATORÓW  
KONFERENCJI: 

 
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 

Zakład Ochrony Powierzchni  
i Obiektów Budowlanych 

40-166 KATOWICE 
Plac Gwarków 1 

 

Informacje telefoniczne: 
(32) 259 25 29 – sekretariat konferencji 
(32) 259 23 33 – dr inż. Olga Kaszowska  
(32) 259 23 53 – dr inż. Wiesław Mika   

 
fax (32) 259 65 33 

 
Poczta elektroniczna: 

e-mail: b.pilszak@gig.eu 
e-mail: o.kaszowska@gig.eu 
e-mail: w.mika@gig.eu 
http://www.gig.eu 

 
 
 
 
 
 

 

 

 KOMUNIKAT 

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 
oraz 

KOMISJA OCHRONY TERENÓW GÓRNICZYCH 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK  

Oddział w KATOWICACH 
ŚLĄSKA OKRĘGOWA 

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

zapraszają na 

 

V KONFERENCJĘ 
NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ 

 

pod patronatem 

JÓZEFA DUBIŃSKIEGO 
 Naczelnego Dyrektora GIG 

FRANCISZKA BUSZKA 
Przewodniczącego ŚlOIIB 

 

BEZPIECZEŃSTWO 
I OCHRONA OBIEKTÓW  

BUDOWLANYCH 
NA TERENACH GÓRNICZYCH 

 

KARPACZ  
15 - 17 października 2014 


