
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych
Katedra Górnictwa Odkrywkowego WGiG AGH

SEMINARIUM
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Seminarium pt.: Nowy sposób ewidencji materiałów wybuchowych 
i środków strzałowych w zakładach górniczych obowiązujący od dnia 
5 kwietnia 2015 r.  zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2008/43/WE

www.SPIS.org.pl
www.KGO.agh.edu.pl

Data: 13 lutego 2015 r. (piątek) w godzinach: 9:00-  15:00

Koszt uczestnictwa: 200 PLN ne�o + 23% VAT (246 PLN bru�o z VAT)
(dla członków SPIS przewidziany jest rabat w wysokości 25% -  koszt uczestnictwa: 184,50 PLN z VAT)

Miejsce: Kraków -  Hotel Polonez -  ul. Reymonta 15

Zgłoszenia uczestnictwa:

Wypełnioną Kartę zgłoszenia prosimy o przesłanie e-mailem (jako skan) lub faksem 
na poniżej podany adres, najpóźniej do dnia 7 lutego 2015 roku, ze względu 
na ograniczoną ilość miejsc.

FAX: (12) 617 28 03
e-mail: tsgb@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszeń:

Józef Pyra (AGH Kraków) tel.: 605 451 278
e-mail: pyra@agh.edu.pl

Kontakt w sprawie seminarium:

Leon Budzicz (CAMA) tel.: 502 526 563
e-mail: l.budzicz@cama.pl

Jacek Sobala
(GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara)

tel.: (32) 32 46 540; fax: (32) 32 46 543
tel. kom.: 512 293 846
e-mail: j.sobala@gig.eu

Opłatę za uczestnictwo należy uiścić na konto SPIS:

37 1240 4722 1111 0000 4853 5872
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie



Zarząd Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych SPIS wspólnie 
z Katedrą Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

pragnie zaprosić zarówno swoich członków, jak i wszystkie osoby 
zainteresowane, na:

Obowiązek stosowania się do wymagań Dyrektywy 2008/43/WE (z dnia 

4 kwietnia 2008 r.) w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, która została 

przetransponowana do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów 

produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń (Dz. U. Nr 0, poz. 1231 z dn. 9.11.2012 r.) 

d la  zakładów górniczych oraz  innych podmiotów gospodarczych 

wykorzystujących materiały wybuchowe do użytku cywilnego wchodzi w życie 

z dniem 5 kwietnia 2015 r., a więc niebawem. 

Seminarium odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 r (piątek) w Krakowie 
w godzinach: 9.00 -  15.00

Hotel Polonez (KRAKUS)  - I piętro
ul. Reymonta 15; 30-059 Kraków

www.SPIS.org.pl  www.KGO.agh.edu.pl//

W ramach seminarium zapewniamy certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie 

znajomości podstawowych wymagań Dyrektywy 2008/43/WE oraz Rozporządzenia

Dz. U. Nr 0, poz. 1231 z dn. 9.11.2012 r. oraz:
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 wykłady zgodnie z programem seminarium,
 uczestnictwo w prezentacjach firm proponujących różne rozwiązania 

techniczne i aplikacyjne związane z elektronicznym odczytem 
i rejestracją kodów umieszczanych na materiałach wybuchowych,

 materiały reklamowe,
 po zakończeniu -  obiad dla wszystkich uczestników seminarium.
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