
KOMITET TECHNICZNO-NAUKOWY: 

KONFERENCJA CYKLICZNA   
z ukierunkowaniem na zastosowanie dobrych 
praktyk, metod i rozwiązań w hydrogeologii  

oraz aplikowanie ich do zastosowań w 
zarządzaniu wodami i terenami, środowisku, 

administracji, przemyśle i gospodarce.  

ul. Parkowa 25 
51-616 Wrocław 

ORGANIZATORZY: 

która odbędzie się 25-27 maja 2020 roku  
w Europejskim Centrum Edukacji 

Geologicznej „Rzepka” w Chęcinach 
 

Uzyskaliśmy  honorowy patronat: 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 

 

Wystąpiliśmy o honorowy patronat: 
 

Ministra Aktywów Państwowych 
 

Sekretarza Stanu Głównego Geologa Kraju  
i Pełnomocnika Rządu   

do Spraw Polityki Surowcowej Państwa  

Serdecznie zapraszamy do udziału  

w III konferencji z cyklu: 

HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – 

– PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII 

i do podzielenia się z innymi uczestnikami osiągnięciami  

i doświadczeniami w zakresie codziennej działalności 

zawodowej hydrogeologa, a także do zaprezentowania 

nowych rozwiązań i doświadczeń z ich wdrażania, w tym 

również do przedstawienia rezultatów Państwa badań 

naukowych oraz przedstawienia propozycji badań i 

wdrożeń do zastosowań praktycznych. 

I I  K O M U N I K AT  
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 

„POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa 
Odkrywkowego  we Wrocławiu  

Przewodnicząca Komisji Dokumentacji 
Hydrogeologicznych przy Ministrze Środowiska 

zapraszają do wzięcia udziału 
 

w III konferencji techniczno-naukowej, pn. 

Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 

Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych  

któremu przewodniczą: 
  Prof. dr hab. Ewa Krogulec       oraz 
  Wiceprezes WUG   Piotr Wojtacha 

Do prac w ramach zespołu naukowego zaprosiliśmy 
hydrogeologów ze świata nauki: 
  
dr hab. Przemysława Bukowskiego, prof. GIG;  
prof. dr hab. inż. Wojciecha Ciężkowskiego;  
dr hab. Ewę Falkowską, prof. UW; dr hab. Jacka 
Gurwina, prof. Uwr; dr inż. Andrzeja Haładusa; 
dr Piotra Herbicha; dr hab. inż. Beaty Jaworskiej-Szulc, 
prof. PG; dr inż. Marka Jędrysia; dr Mirosława 
Lidzbarskiego; dr hab. Henryka Marszałka, 
prof. Uwr; prof. dr hab. Jerzego Małeckiego;  
dr hab. Dorotę Porowską; dr hab. Jana Prażaka;  
dr hab. Małgorzaty Pruszkowskiej-Caceres, prof. PG; 
prof. dr hab. inż. Jana Przybyłka; dr hab. inż. Jacka 
Różkowskiego, prof. UŚl.; prof. dr hab. Stanisława 
Staśko; prof. dr hab. inż. Andrzeja Szczepańskiego;  
dr hab. inż. Jacka Szczepińskiego; dr Mirosława 
Wąsika; prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego; 
dr Małgorzatę Woźnicką. 
 

Do prac w ramach zespołu merytoryczno-technicznego 
zapraszamy przedstawicieli urzędów, stowarzyszeń, 
przedsiębiorstw górniczych, geologicznych , wiertniczych 
oraz przedsiębiorstw hydrogeologicznych i firm 
prywatnych  –  skład w budowie. 

HYDROGEOLOGIA  
W PRAKTYCE 

 – 
PRAKTYKA W 

HYDROGEOLOGII 



Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić Państwa  
do wzięcia udziału  

w III konferencji techniczno-naukowej 
 

 HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – 
 – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII 

 
która odbędzie się w dniach 25-27 maja 2020 roku w 

rejonie Kielc 
TEMATYKA 
 potrzeby praktyczne a kierunki rozwoju hydrogeologii, 
 badania interdyscyplinarne i ich zastosowanie w 

hydrogeologii, 
 hydrogeologia górnicza, środowiskowa, ekonomiczna oraz  

obszarów przemysłowych i zurbanizowanych, 
 dokumentowanie hydrogeologiczne i regulacje prawne  

w pracy hydrogeologa, 
 gospodarka i zarządzanie zasobami wód podziemnych, 
 sposoby ujęcia wód, budowa, eksploatacja i ocena ryzyka 

ujęć wód podziemnych,  
 ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 
 metody badań i monitoringu w hydrogeologii, 
 rola badań podstawowych w hydrogeologii oraz 

nowoczesne metody interpretacji, wizualizacji i prezentacji 
badań hydrogeologicznych. 

WAŻNE TERMINY 
20.11.2019 Otwarcie rejestracji i zgłaszanie referatów 
10.01.2020 Termin nadsyłania pełnych wersji artykułów do 
 opublikowania w Przeglądzie Geologicznym   
15.01.2020        Zespół Naukowy wybierze 10 artykułów do 
 opublikowania i wyśle do redakcji PG 
 

PREZENTACJA - PUBLIKACJA REFERATÓW 
Przewidujemy opublikowanie w materiale konferencyjnym 
rozszerzonych do 4 stron streszczeń referatów, które miałyby 
być wygłoszone lub zaprezentowane w formie posteru. 
Sesje referatowe w 2 dniu konferencji będą zorganizowane 
pod patronatem i przez Polskie Stowarzyszenie Geologów 
Górniczych, a w 3 dniu będą prowadzone pod kierunkiem 
członków Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich 
wchodzących w skład Komitetu Techniczno-Naukowego.  
W przypadku chęci opublikowania artykułu naukowego w 
Przeglądzie Geologicznym proponujemy od razu  
przygotowanie go w formatce wydawnictwa w sposób 
spełniający wymagania wydawnicze. Prosimy o dotrzymanie 
ww. terminów z uwagi na przygotowywanie numeru Przeglądu 
Geologicznego, którego egzemplarz dołączony zostanie do 
materiałów konferencji. 
Wskazówki dla autorów znajdują się na stronie internetowej  
https://www.pgi.gov.pl/oferta-
inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-
geologiczny/informacje/6098-wskaz-dla-autor.html  

OPŁATA KONFERENCYJNA 
Koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji wyniesie 1250 zł. 
Administracja geologiczna i górnicza koszt 800 zł. Członkowie 
PSGG i SHP – 1150 zł. Opłata  zawiera: 
   materiały konferencyjne wraz z egzemplarzem   Przeglądu   

Geologicznego i zbiorem streszczeń referatów, 
   udział w sesjach referatowych, przerwach kawowych, 

bankiecie, wycieczce terenowej i kolacji grillowej. Oraz 
bezcenny kontakt i wymiana doświadczeń wśród praktyków 

   2 noclegi w pokoju dwuosobowym oraz wyżywienie od 1 
(25.05.2020) do 3 dnia (27.05.2020) konferencji, 

 Dodatkowy nocleg od niedzieli 24.05.2020 za opłatą 
dodatkową w wysokości 150 zł 

 

W miarę dostępności pokoi hotelowych, przewidujemy 
możliwość zakwaterowania w pokojach jednoosobowych – 
koszt 1600 zł. Liczba miejsc konferencyjnych ograniczona. 
 

Wycieczka terenowa do jaskini Raj i Buska Zdrój 
 
 
 
 
 

dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG   - przewodniczący 
dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG        
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 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Fot. P. Bukowski 

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 

przeddzień konferencji (24.05.2020 r, Niedziela)  
od godziny 17:00: 

- przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie w Europejskim 
Centrum Edukacji Geologicznej, 

24.05.2020  opcjonalnie nocleg i poczęstunek powitalny 
 

1 dzień konferencji (25. 05.2020r.): 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

Poranna kawa 
OTWARCIE KONFERENCJI 

SESJA  I 
Przerwa obiadowa 

SESJA II 
Przerwa kawowa 

SESJA III 
UROCZYSTA KOLACJA 

  
2 dzień konferencji (26. 05.2020r.): 

SESJA IV 
Przerwa kawowa 

SESJA V 
Przerwa obiadowa 

WYCIECZKA TERENOWA 
GRILL 

 
3 dzień konferencji (27. 05.2020r.): 

SESJA VI 
Przerwa kawowa i opuszczenie pokoi 

SESJA VII 
Zamknięcie konferencji 

Obiad (opcjonalnie) 

RAMOWY PROGRAM I KONFERENCJI HPPH-2020: 

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” 
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