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CEL KONFERENCJI 

  
Bezpośrednim impulsem zorganizowania 

konferencji są tragiczne skutki katastrofy 
budowlanej na terenie Międzynarodowych 

Targów w Katowicach w styczniu 2006. 
Problematyka awarii budowlanych od 

szeregu lat omawiana jest na konferencjach 
organizowanych przez Politechnikę 

Szczecińską, jednak w znikomym stopniu 
rozpatrywane są tam zagadnienia 

pomiarowe. 
 

Rezultatami obecnie organizowanej 
konferencji powinny być nie tylko wskazania 

projektowo – konstrukcyjne dotyczące 
bezpieczeństwa budowli,  

ale 
 przede wszystkim przedstawienie 

istotnej roli pomiarów geodezyjnych w: 
- prawidłowym wznoszeniu budowli, 
- badaniu odkształce ń i  przemieszcze ń 
- sygnalizowaniu zagro Ŝeń 
- badaniu skutków awarii.  

 
Skuteczno ść tych zało Ŝeń nast ąpi tylko 

wówczas, je śli dojdzie do istotnej 
współpracy specjalistów z zakresu: 
mechaniki budowli, geotechniki, 
górnictwa, monta Ŝu konstrukcji i 

geodezji.  
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Przewidziany koszt 
dwudniowej konferencji 

650 zł 
Wstępne zgłoszenia udziału           

w konferencji prosimy 
nadesła ć do dnia 31.01.2007  

zwrotn ą poczt ą 
elektroniczn ą  

na adres  nadawcy  
lub 

katowice@sgp.geodezja.org.pl 
 
listownie na adres: 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia  
Geodetów Polskich 

ul. Podgórna 4 
40- 026 Katowice 

 
Informacje dotyczące terminu 

nadesłania referatów oraz 
szczegółowej daty i miejsca obrad 

podane zostaną  
w następnym komunikacie 
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Proszę o nadesłanie następnego komunikatu 
 
Mam zamiar wziąć udział konferencji.............................................................................................................. 
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