Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska
zaprasza na
Seminarium: dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony
środowiska przedsiębiorstw i zakładów górniczych nt: ”Wybrane zagadnienia miernictwa
górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w świetle nowych regulacji
prawnych”
Celem seminarium jest – aktualizacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry
inżynieryjno-technicznej, zajmującej się ww. problematyką, która może być pomocna
w przygotowaniu osób ubiegających się o stwierdzenie wymaganych przepisami kwalifikacji,
warunkujących możliwość pełnienia odpowiednich funkcji w kierownictwie i dozorze ruchu
zakładów górniczych.
Program seminarium obejmuje następujące tematy:
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Podstawowe regulacje ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisy wykonawcze.
Dokumentacja mierniczo-geologiczna przedsiębiorstw i zakładów górniczych.
Geodezja i kartografia w zastosowaniach dla potrzeb górnictwa.
Ochrona obiektów budowlanych w świetle przepisów prawa budowlanego.
Gospodarka wodami kopalnianymi w świetle wymogów prawa wodnego.
Planowanie przestrzenne na terenach górniczych i pogórniczych.
Ochrona środowiska na terenach górniczych. Szkody w środowisku i ich naprawa. Oceny oddziaływania
na środowisko.
Prace geologiczne i roboty geologiczne. Ewidencja i bilans zasobów kopalin.
Ruch zakładu górniczego. Bezpieczne prowadzenie robót górniczych.
Szkody powodowane ruchem zakładu górniczego i ich naprawa.
Gospodarka odpadami wydobywczymi.
Rekultywacja terenów przekształconych działalnością górniczą
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Ewidencja gruntów i budynków.
Administracja, państwowa służba geologiczna i nadzór górniczy. Regulacje Unii Europejskiej związane
z wydobywaniem kopalin.
Obowiązki przedsiębiorcy likwidującego zakład górniczy lub jego część.
Informatyka w górnictwie. Sporządzanie mapy numerycznej.
Procedury postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej i górniczej.

Zajęcia prowadzą: Przedstawiciele państwowego nadzoru górniczego – WUG-u, OUG,
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz instytutów
badawczych i wyższych uczelni.
Termin: 07-08.04, 14-15.04, 21-22.04, 28-29.04.2018 r. Inauguracja seminarium 07.04.br godz. 9.00
Miejsce:
Cena:

Sala ZG SITG w Katowicach ul. Powstańców 25
1380,00 zł od osoby ( + 23% VAT)

Organizacja:
Seminarium trwa 8 dni (cztery sesje sobotnio-niedzielne) i obejmuje 70 godzin wykładów
teoretycznych oraz dyskusję.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o ukończeniu
seminarium.
Termin seminarium zostanie potwierdzony po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy
uczestników.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 marca 2018 r.

inż. Katarzyna Świgoń, ZG SITG, tel. 32 757-27-42 lub 32 757-27-39
fax: 32 255-41-32
adres e-mail: zg@sitg.pl ; rzeczoznawcy@sitg.pl
Kontakt::

