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K ilka dni po zakończeniu Międzynarodowych Tar-
gów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hut-
niczego „Katowice 2015” Centrum Badań i Do-
zoru Górnictwa Podziemnego inauguruje jesienny 
sezon szkoleniowy i konferencyjny. 

Już 16 września rozpoczyna się trzydniowy kurs, podczas 
którego zostaną zaprezentowane najbardziej aktualne zasady 
prawidłowej budowy i bezpiecznej eksploatacji instalacji elek-
trycznych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych 
oraz nowe przepisy, dotyczące zasad bezpiecznego wykonywania 
prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Szkolenie 
adresowane jest do osób odpowiedzialnych za właściwy dobór 
i stosowanie urządzeń elektrycznych, przygotowujących pro-
jekty instalacji elektrycznych w podziemnych zakładach górni-
czych oraz odpowiedzialnych za prawidłową eksploatację urzą-
dzeń i instalacji elektrycznych oraz bezpieczne organizowanie 
prac przy tych urządzeniach i instalacjach. 

Tydzień później, w dniach 23–24 września, odbędzie się 
szkolenie aktualizujące, poszerzające i doskonalące wiedzę 
w zakresie stosowania podzespołów i części zamiennych, a tak-
że przeprowadzania remontów w ruchu podziemnych zakładów 
górniczych, przeprowadzania odbiorów technicznych maszyn, 
urządzeń i instalacji oraz zasad aktualizowania dokumentacji. 
Kurs skierowany jest do osób kierujących ruchem elektrycz-
nym w zakładach górniczych. odpowiedzialnych za właściwe 
użytkowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w kopalniach. 

Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz karty  
zgłoszenia udziału dostępne są na stronie internetowej:  
www.cbidgp.pl/pl/szkolenia. Pod tym adresem publikowane  
będą również informacje o kolejnych kursach organizowanych 
przez CBiDGP. 

 Natomiast na początku października odbędzie się IX Mię-
dzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitali-
zacji terenów zdegradowanych”. Prelekcje i dyskusje odbywa-
jące się w trakcie tych cyklicznych spotkań koncentrują się na 
wszystkich aspektach rewitalizacji terenów zdegradowanych 
działalnością przemysłową, w tym górniczą. Tematem wiodą-
cym tegorocznego spotkania będzie przekształcanie terenów 

zdegradowanych w przestrzeń publiczną. Konferencji będą  
towarzyszyć warsztaty  poświęcone nowym przepisom w remedia-
cji terenów zdegradowanych oraz ocenie ryzyka zdrowotnego.

Dla stałych uczestników konferencji ważna informacja: tego-
roczne spotkanie odbędzie się nie  w Ustroniu, jak dotychczas, 
ale w Chorzowie. Szczegółowe informacje na temat konferen-
cji dostępne są pod adresem: www.revitare-conf.pl.

Miesiąc później, w dniach 4–6 listopada,  będzie miała miej-
sce organizowana już po raz jedenasty Międzynarodowa Kon-
ferencja Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w gór-
nictwie. 

Nadrzędnym celem tych listopadowych spotkań i dyskusji 
jest wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć technicznych 
i technologicznych w zakresie urządzeń transportowych stoso-
wanych w zakładach podziemnych. W tym kontekście ważnym 
obszarem tematycznym obrad jest bezpieczeństwo eksploata-
cji urządzeń, rozpatrywane w aspekcie bezpieczeństwa pracy, 
dbałości o stan techniczny eksploatowanych maszyn, zasad 
postępowania podczas ich użytkowania. Zakres omawianej 
problematyki obejmuje:
 urządzenia transportu poziomego i o nachyleniu do 45° do 

przewozu osób i materiałów – nowe trendy i doświadczenia 
eksploatacyjne (transport kołowy, oponowy, przenośniko-
wy, kolejki podwieszane i naspągowe, urządzenia dźwigni-
cowe i ciśnieniowe w transporcie);

 urządzenia transportu pionowego – nowe trendy i doświad-
czenia eksploatacyjne (maszyny wyciągowe, koła linowe, 
naczynia wyciągowe, zawieszenia naczyń i lin wyciągowych, 
liny wyciągowe, obmurza szybowe, rurociągi, wieże szybo-
we, zbiorniki retencyjne, zbrojenia szybowe);

 jakość, diagnostyka, naprawy i remonty urządzeń transpor-
towych w górnictwie głębinowym i odkrywkowym.  

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych 
problematyką transportu górniczego, a w szczególności do pro-
ducentów oraz użytkowników górniczych urządzeń transporto-
wych, firm zajmujących się diagnostyką, naprawą i remontami 
tych urządzeń oraz jednostek naukowo-badawczych.   

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są 
pod adresem www.cbidgp.pl/pl/konferencje, gdzie można doko-
nać również rejestracji on-line.
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Na stoisku zaprezentujemy ofertę badań, 
pomiarów i ekspertyz oraz szkoleń  
i konferencji realizowanych przez CBiDGP.  
Będzie to również okazja do spotkania się 
z ekspertami w zakresie bezpieczeństwa 
eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych, 
bezpieczeństwa pracy, zagrożeń naturalnych 
oraz bezpieczeństwa środowiska. 

Zapraszamy do zapoznania się z ekspozycją 
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 
Podziemnego – stoisko 29A.


