Serdecznie zapraszamy do udziału
w III konferencji z cyklu:

ORGANIZATORZY:

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław

Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych
KOMITET NAUKOWO-TECHNICZNY:

któremu przewodniczą:

HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE –
– PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII
Organizacje partnerskie:

Komitet Geofizyki PAN

Prof. dr hab. Ewa KROGULEC
oraz Wiceprezes WUG Piotr WOJTACHA
w składzie:
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dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc, prof. PG,
dr Magdalena Jerzak,
dr inż. Marek Jędryś,
prof. dr hab. Krzysztof Labus,
dr Mirosław Lidzbarski,
dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr,
prof. dr hab. Jerzy Małecki,
prof. dr. hab. inż. Grzegorz Mutke,
dr hab. Dorota Porowska,
dr hab. Jan Prażak,
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek,
dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG,
prof. dr hab. inż. Jan Przybyłek,
dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ,
prof. dr hab. Stanisław Staśko,
prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański,
dr hab. inż. Jacek Szczepiński,
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG,
prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska,
dr Mirosław Wąsik,
dr hab. Andrzej Witkowski, prof. UŚ ,
dr Małgorzata Woźnicka,
mgr inż. Katarzyna Niedbalska - Sekretarz KN-T.,

K O M U N I K AT M A R Z E C 2 0 2 2 r. ,
v GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA w Katowicach
v
„POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa
Odkrywkowego we Wrocławiu
v PRZEWODNICZĄCA KOMISJI DOKUMENTACJI
HYDROGEOLOGICZNYCH - organu doradczego
Ministra właściwego do spraw środowiska
- Ministra Klimatu i Środowiska,
ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W III KONFERENCJI:

KONFERENCJA
z ukierunkowaniem na zastosowanie dobrych
praktyk, metod i rozwiązań w hydrogeologii oraz
aplikowanie ich do zastosowań w praktyce,
zarządzania wodami, terenami i środowiskiem,
administracji i gospodarce.

HYDROGEOLOGIA
W PRAKTYCE
–
PRAKTYKA W
HYDROGEOLOGII

Więcej informacji o konferencji:
sprawy organizacyjne:

mgr inż. Mariusz Borek – mborek@gig.eu
tel. +48 32 259 26 21; kom 506 184 866,
mgr Karol Kura – kkura@gig.eu
tel. +48 32 259 23 03,
mgr Iwona Augustyniak – iaugustyniak@gig.eu
tel. +48 32 259 24 02.

Publikacje, wystąpienia oraz prezentacje:

mgr inż. Katarzyna Niedbalska –kniedbalska@gig.eu
tel. +48 32 259 23 17,
PRACE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI BĘDĄ LUB SĄ
OPUBLIKOWANE W:
- Przeglądzie Geologicznym: T.68, nr 4 (kwiecień) 2020,
- Pracy zbiorowej HPPH-2022, pod red.: Krogulec E.,
Szczepiński J., Bukowski P.,
- czynione są starania umożliwienia, uczestnikom
konferencji, publikacji w wydaniu tematycznym MDPI –
Energies oraz Geology, Geophysics and Environment.

która odbędzie się 23-25 maj 2022 r.
w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej
„Rzepka” w Chęcinach
Honorowy patronat przyznali:
v Minister Aktywów Państwowych
v Sekretarz Stanu Główny Geolog Kraju

i Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej
Państwa

v Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić Państwa
do wzięcia udziału
w III konferencji techniczno-naukowej pn.:

HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE –
– PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII
która odbędzie się w dniach 23-25 maj 2022 r.
w ECEG „Rzepka” w Chęcinach

Zapraszamy do zaprezentowania swoich prac nt.:
q kierunków rozwoju hydrogeologii, na tle transformacji
surowcowej państwa i polityki energetycznej, także
w warunkach sytuacji nadzwyczajnych - w skali lokalnej
i regionalnej, oraz problemów hydrogeologii „stosowanej”
q hydrogeologii górniczej,
q hydrogeologii środowiskowej,
q hydrogeologii ekonomicznej,
q obszarów przemysłowych i zurbanizowanych,
q dokumentowania hydrogeologicznego – doświadczeń,
uprawnień, praktyki, propozycji rozwiązań i metod w:
q hydrogeologicznej obsłudze kopalń,
q obsłudze innych przedsięwzięć gospodarczych,
q regulacjach prawnych w pracy hydrogeologa,
q badania i oceny zasobów wód podziemnych tj.:
q szacowania zasobów wód podziemnych,
q oceny zagrożeń dla wód podziemnych i zagrożeń
ze strony wód podziemnych,
q badań podstawowych i nowoczesnych metod
interpretacji, wizualizacji i prezentacji wyników
badań hydrogeologicznych,
q gospodarki i zarządzania zasobami wód podziemnych,
q metod badań i monitoringu w hydrogeologii,
q budowy, eksploatacji i sposobów ujmowania
i transportu wód podziemnych,
q ochrony wód podziemnych i ocen ryzyka dla ujęć
wód podziemnych,
q badań interdyscyplinarnych, podstawowych,
obliczeniowych, teoretycznych i ich praktycznego
zastosowania w hydrogeologii,
q innych rozwiązań, badań i zastosowań w hydrogeologii.

WAŻNE INFORMACJE

q Opłaty konferencyjne, których nie wycofano pomimo
pandemii nie ulegają zmianie i dają preferencje do
zakwaterowania w pokoju jednoosobowym,
q OPŁATA KONFERENCYJNA - Koszt (brutto) uczestnictwa w
konferencji wyniesie 1350 zł. Zakwaterowanie w pokojach
jednoosobowych - w miarę możliwości i ograniczeń – koszt
1700 zł. Administracja geologiczna i górnicza - koszt 800 zł.
Członkowie PSGG i SHP – 1000 zł.
q KORONAWIRUS – Przypominamy, że obowiązują ogólnie
przyjęte zasady bezpieczeństwa.
q Liczba miejsc konferencyjnych ograniczona.
Opłata konferencyjna zawiera:
q materiały konferencyjne wraz z egzemplarzem Przeglądu
Geologicznego oraz zbiorem referatów zawartych w pracy
zbiorowej HPPH-2022 oraz streszczenia wystąpień,
q udział w sesjach referatowych, przerwach kawowych,
wycieczce terenowej oraz kolacji uroczystej i grillowej,
bezcenny kontakt i możliwość bezpośredniej wymiany
doświadczeń wśród praktyków,
q 2 noclegi w pokoju dwuosobowym oraz wyżywienie od 1
(23.05.2022 r.) do 3 dnia (25.05.2022 r.) konferencji,
q za dodatkową opłatą w wysokości 150 zł opcjonalny
nocleg ze śniadaniem, od niedzieli 22.05.2022 r.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG - przewodniczący
mgr Marta Resak – „Poltegor – Instytut”
mgr Grzegorz Firlit– „Poltegor – Instytut"
mgr inż. Katarzyna Niedbalska – GIG
mgr Iwona Augustyniak – GIG
mgr Karol Kura – GIG
mgr inż. Mirosław Buchta – GIG
mgr inż. Tadeusz Małaszuk – GIG
mgr inż. Mariusz Borek – marketing i organizacja – GIG
WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA NASZE KONTO BANKOWE

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
ING Bank Śląski, nr: 62 1050 1214 1000 0022 2750 0978

z dopiskiem: „ Konto wewnętrzne 63101059-120”
O wszelkich zmianach będziemy informować .
Organizatorzy zwracają się z prośbą o zgłoszenia
kandydatur do wyróżnienia dla zastosowań
praktycznych w hydrogeologii i dla przedsiębiorstw
wdrażających rozwiązania hydrogeologiczne –
do dnia 01.05.2022 r. z krótkim uzasadnieniem.

Przewidywana (w miarę możliwości)

wycieczka terenowa do Jaskini Raj i Buska Zdrój

noclegowo.pl
Busko Zdrój – Park Zdrojowy ogromny park krajobrazowy o
powierzchni ponad 14 ha. urzeka
swym pięknem i czarodziejską
roślinnością.

Jaskinia Raj – wapienna jaskinia
krasowa z wyjątkowo bogatą,
różnorodną i dobrze zachowaną
szatą naciekową.

RAMOWY PROGRAM III KONFERENCJI HPPH-2022:
przeddzień konferencji (22.05.2022 r., Niedziela)
od godziny 17:00:
- przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie w Europejskim
Centrum Edukacji Geologicznej,
22.05.2022 r. opcjonalnie nocleg i poczęstunek powitalny

1 dzień konferencji (23. 05.2022 r.):
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Poranna kawa
OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA I
Przerwa obiadowa
SESJA II
Przerwa kawowa
SESJA III
UROCZYSTA KOLACJA

2 dzień konferencji (24. 05.2022 r.):

SESJA IV
Przerwa kawowa
SESJA V
Wczesna przerwa obiadowa
WYCIECZKA TERENOWA - UZG Las Winiarski, Jaskinia Raj,
GRILL

3 dzień konferencji (25. 05.2022 r.):

SESJA VI
Przerwa kawowa i opuszczenie pokoi
SESJA VII
Zamknięcie konferencji
Wykwaterowanie do 11:00 Fot. P. Bukowski
Pożegnanie - poczęstunek

