
Konferencja Naukowo-Techniczna
BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT STRZAŁOWYCH 

6-7 października 2016

Nadsyłanie zgłoszeń i koszt uczestnictwa:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
    Mariusz Borek
    Główny Instytut Górnictwa
    Zespół ds. Promocji
    Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
    tel. 32 / 259 2621, fax 32 / 259 2549
    e-mail: m.borek@gig.eu
w terminie do 26 sierpnia 2016. 

Tytuł referatu (lub samego wystąpienia - prezentacji lub posteru), autorów oraz krótkie streszczenie (do 10 
zdań) ze słowami kluczowymi należy przesłać do dnia 26 sierpnia 2016 r. na adres mailowy: j.sobala@gig.eu

Referaty o objętości maksymalnie 10 stron A4 prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: 
j.sobala@gig.eu
lub pocztą na nośniku (płyta CD, DVD lub pamięć) na adres:
    GIG KD Barbara
    ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów
    tel. 32 / 324 6540, fax 32 / 202 8745
w terminie do 10 września 2016.

Zostaną one zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji, a najlepsze zostaną opubliko-
wane w czasopiśmie branżowym (7 pkt.) w terminie późniejszym. 
W trakcie trwania konferencji będzie sesja posterowa. Prosimy również o przesłanie do tego samego terminu 
tytułu posteru oraz autorów.

Koszt uczestnictwa 
• 990 zł - zakwaterowanie w pokoju 2osobowym)
•1300 zł - zakwaterowanie w pokoju 1osobowym)
• 600 zł - osoba towarzysząca (bez materiałów konferencyjnych i innych)
• 300 zł - dodatkowy nocleg z kolacją z 5 na 6 października 2016 r.

Prosimy o wnoszenie opłat przelewem bankowym w terminie do 30 września 2016 roku na konto:

ING Bank Śląski S.A. Oddział Katowice
nr konta: 62 1050 1214 1000 0022 2750 0978
z dopiskiem „konto wewnętrzne 631-00606-230”

Ponadto istnieje możliwość odpłatnego:
• zorganizowania stoiska wystawowego i prezentacji sprzętu, technologii, metodyki – cena za metr kwadrato
   wy 500 zł + 23% VAT
• wygłoszenia referatu promocyjnego (producenta, dystrybutora) – cena 1200 zł + 23% VAT
• zamieszczenia w publikacji konferencyjnej reklam kolorowych lub czarno-białych w wybranym czasopiśmie 
   punktowanym  – cena za stronę 1500 zł + 23% VAT

 



Informacje ogólne: 
Konferencja przeznaczona jest dla:
- kierowników i pracowników służb strzałowych zakładów górniczych;
- producentów oraz dystrybutorów środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
- pracowników naukowo-badawczych związanych z ww. tematyką;
- osób interesujących się bezpieczeństwem użytkowym środków strzałowych w szeroko rozumianym 
   górnictwie, jak i w pracach inżynierskich (np. wyburzeniowych, oczyszczania terenów z niewybu-    
   chów i niewypałów oraz innych).

Problematyka konferencji :
• teoria, technologia, aktualna produkcja materiałów wybuchowych (MW) do użytku cywilnego,
• nowoczesne krajowe i zagraniczne materiały wybuchowe, zapalniki, lonty detonujące oraz inne 
   środki strzałowe dla potrzeb zakładów górniczych i robót inżynieryjnych,
• aspekty bezpieczeństwa oraz ekologii podczas eksploatacji surowców za pomocą robót strzałowych,
• działalność Jednostki Notyfikowanej Głównego Instytutu Górnictwa w obszarze nowej Dyrektywy 
   2014/28/UE dotyczącej wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych do użytku 
   cywilnego oraz nowej Dyrektywy 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych,
• problemy znakowania i ewidencji elektronicznej materiałów wybuchowych,
• zagadnienia formalno-prawne przy stosowaniu środków strzałowych w tym nowelizacja Ustawy
   o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego,
• górnicza technika strzałowa i bezpieczeństwo prac strzałowych,
• strzelanie specjalistyczne (inżynierskie),
• ochrona otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem strzelań, pomiary drgań sejsmicznych 
   wywołanych robotami strzałowymi,
• współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa materiałów wybuchowych,
• promocja producentów oraz dystrybutorów zajmujących się produkcją i rozprowadzaniem środków
   i sprzętu strzałowego.

Ramowy porządek obrad:

Komitet Naukowy:

Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG
Członkowie:  prof.  dr hab. inż. Jan Wachowicz
  prof.  dr hab. inż. Józef Dubiński
  prof.  dr hab. inż. Marian Turek
  dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG
  dr hab. inż. Jan Drzewiecki, prof. GIG
  dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
  dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG
  mgr inż. Wojciech Magiera (WUG)
  prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (WAT)
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz (AGH)
  dr hab. inż. Paweł Batko (prof. AGH)
  dr inż. Krzysztof Bajdor (IPO)
  płk dr inż. Jacek Borkowski (WITU)
  dr hab. inż. Jacek Szczepiński (POLTEGOR -  
  Instytut)
  prof. dr inż. Ján Lokaj (Slovak University of  
  Technology)
  prof. dr hab. Svatopluk Zeman (University of  
  Pardubice)
  prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło (WAT)
  prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński (WAT)
  dr inż. Barbara Gołąbek (AUSTIN POWDER  
  POLSKA)
  dr inż. Andrzej Janiak (D&B) 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: dr inż. Jacek Sobala
Członkowie:  dr Iwona Zawadzka-Małota
  mgr inż. Mariusz Borek
  mgr Stefan Targos
  mgr Małgorzata Zielińska
  mgr inż. Michał Szastok
Sekretarz:  mgr inż. Mateusz Pytlik

czwartek, 6 października 2016:
- zakwaterowanie i rejestracja uczestników
- uroczyste otwarcie konferencji
- wystąpienia gości honorowych
- obiad
- referaty plenarne
- sesja posterowa
- uroczysta kolacja

piątek, 7 października 2016:
- referaty plenarne
- dyskusja
- podsumowanie i zakończenie konferencji 
- obiad

Patronat Honorowy:
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Konferencja Naukowo-Techniczna
BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT STRZAŁOWYCH 

6-7 października 2016
Hotel JASKÓŁKA, Ustroń, ul. Zdrojowa 10

W trakcie konferencji istnieje możliwość ukończenia okresowego kursu wery�kacyjnego 
w zakresie BHP dla osób wykonujących i nadzorujących roboty strzałowe

w zakładach górniczych.
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