
                                   

 

 

 

 

III  OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA 

 

HYDROGEOLOGIA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH 
 I UPRZEMYSŁOWIONYCH  

 

połączona z jubileuszem  

45-lecia hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim 

oraz 

z jubileuszem 

45-lecia pracy w Uniwersytecie Śląskim 

Profesorów 

Andrzeja Kowalczyka  i  Andrzeja Witkowskiego 

 

 

 

Sosnowiec - Ustroń 

25 – 27 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Organizatorzy 

 

Instytut Nauk o Ziemi  Wydziału Nauk Przyrodniczych   

 Uniwersytetu Śląskiego 

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich 

 

 

KOMUNIKAT 2 
 



 

 
 
Zespół hydrogeologów z Instytutu Nauk o Ziemi  Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na III ogólnopolską 

konferencję poświęconą problematyce hydrogeologii obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, 
nawiązującą do dwóch poprzednich spotkań poświęconych tej tematyce w 1998 i 2005 roku.  

Impulsem do zorganizowania kolejnego spotkania był fakt, iż w 2020 roku mija 45 lat działalności zespołu 
hydrogeologów w Uniwersytecie Śląskim, a także jest to jubileusz pracy dwóch wiodących członków tego zespołu 
- Pana Profesora Andrzeja Kowalczyka i Pana Profesora Andrzeja Witkowskiego.  

 

PROPONOWANA PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

dotycząca obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych 

1. Metody oceny podatności wód podziemnych  

2. Nowe metody i techniki w badaniach wód podziemnych  

3. Odwodnienia budowlane i kopalniane  

4. Eksploatacja wód podziemnych i ich monitoring  

5. Zasoby wód podziemnych i ich ochrona 

6. Analiza ryzyka w procesie ustanawiania strefy ochronnej ujęć wód podziemnych  

7. Zanieczyszczenie wód podziemnych i problemy w identyfikacji ich źródeł, remediacja środowiska 

gruntowo-wodnego 

8. Wpływ zmian klimatycznych na wody podziemne 

9. Prezentacja międzynarodowych projektów hydrogeologicznych realizowanych w Polsce 

 

 

KOMITET NAUKOWY 
 

Przewodniczący: dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ 
dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG 
prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski 
dr hab. inż. Mariusz Czop 
dr hab. Krzysztof Dragon, prof. UAM 
prof. dr hab. Józef Górski 
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski 
prof. dr hab. Ewa Krogulec 
dr hab. Krzysztof Labus, prof. PŚ 
prof. dr hab. Jerzy Małecki 
prof. dr hab. Marek Marciniak 
dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr. 
prof. dr hab. inż. Jacek Motyka 
dr hab. inż. Kajetan d`Obyrn, prof. AGH 
prof. dr hab. Jan Przybyłek 
dr hab. inż. Adam Postawa 
prof. dr hab. Andrzej Sadurski 
prof. dr hab. Stanisław Staśko 
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska - Plewa 
prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański 
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. AGH 
dr hab. Andrzej Witkowski, prof. UŚ 

 

 

 

 



 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodnicząca: dr Hanna Rubin 

Sekretarz: mgr Dorota Grabala 

Członkowie: dr Dominika Dąbrowska, dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz, mgr Ewa Kaczkowska, mgr Kinga Ślósarczyk, 

dr Krystyn Rubin, dr Sławomir Sitek, dr Piotr Siwek, dr inż. Marek Sołtysiak, mgr Jacek Wróbel 

 

Sekretariat Konferencji: 

mgr Dorota Grabala 

Uniwersytet Śląski 

Wydział Nauk Przyrodniczych 

Instytut Nauk o Ziemi 

41-200 Sosnowiec,  ul. Będzińska 60 

Tel. 32 3689353 

email: konferencja.hoziu@us.edu.pl 

strona internetowa: www.konferencjahoziu.us.edu.pl  

 

PUBLIKACJA 

Uczestnicy zgłaszający artykuły  proszeni są  o  przysłanie  abstraktu o  objętości maksymalnie  1 strony,  zgodnie 

z wymogami   podanymi na  stronie  internetowej.   Termin   przysłania   abstraktu  do   Sekretariatu Konferencji  

został przedłużony do 31 marca 2020 r.  

Zaakceptowane  abstrakty  będą  opublikowane w  zbiorze   abstraktów  przygotowanym  na  konferencję. 

W późniejszym terminie planowane jest zamieszczenie wybranych, pełnych artykułów w punktowanych 

czasopismach krajowych lub przygotowanie specjalnej monografii.  

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI  

ORAZ TRANSPORT ZAPEWNIONY PRZEZ ORGANIZATORÓW 

Konferencja  rozpocznie się  w  dn. 25.06.2020 r. (czwartek) w  Sosnowcu  w Instytucie Nauk o Ziemi na  

Wydziale   Nauk    Przyrodniczych, ul. Będzińska 60, gdzie przewidywana jest specjalna sesja jubileuszowa.  

W dniach 26-27.06.2020 r. obrady będą się odbywały w hotelu w Ustroniu oraz przewidywana jest krótka 

wycieczka tematyczna w dn. 26.06.2020 r., połączona ze zwiedzaniem Browaru Zamkowego w Cieszynie. 

Organizatorzy zapewniają transport na trasie Sosnowiec-Ustroń, po sesji jubileuszowej w dn. 25.06.2020 r. 

(czwartek) oraz na trasie Ustroń-Sosnowiec, po śniadaniu w dn. 27.06.2020 r. (sobota).  

 

ZAKWATEROWANIE 

Zakwaterowanie w hotelu w Ustroniu. Koszty noclegu zgodnie z cennikiem hotelu (nocleg ze śniadaniem), 

płatność w recepcji hotelu podczas zameldowania uczestnika. 

 

 

REJESTRACJA 

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej konferencji www.konferencjahoziu.us.edu.pl  
 

 

mailto:konferencja.hoziu@us.edu.pl
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WAŻNE TERMINY 

Wstępna rejestracja i wniesienie  

opłaty konferencyjnej:  
do 31 marca 2020 r. 

Przysłanie abstraktów:  do 31 marca 2020 r. 

Informacja o akceptacji abstraktu:  

Końcowy termin wniesienia  

opłaty konferencyjnej:               

do 15 kwietnia 2020 r. 

do 30 kwietnia 2020 r. 

 

Trzeci komunikat:  kwiecień/maj 2020 r. 

 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

 

 

przed 31 marca 2020 r. 
po 31 marca 2020 r.  

do 30 kwietnia 2020 r. 

Uczestnictwo w sesji jubileuszowej 

w Sosnowcu w dn. 25.06.2020r. 150  zł 200 zł 

Uczestnictwo w konferencji  

w Sosnowcu i Ustroniu  

25-27.06.2020 r. - członkowie SHP 800  zł 900 zł 

Uczestnictwo w konferencji  

w Sosnowcu i Ustroniu  

25-27.06.2020 r. - osoby nie będące 

członkami SHP 900 zł 1000 zł 

 

Opłata    konferencyjna   obejmuje odpowiednio:    uczestnictwo  w  sesjach,   materiały   konferencyjne,    napoje 

i przekąski podczas przerw w obradach, obiady (25 i 26.06.2020 r.), uroczystą kolację w Ustroniu (25.06.2020 r.), 

ognisko w Ustroniu (26.06.2020 r.). 

Opłata   konferencyjna   nie    obejmuje   kosztów   wycieczki   konferencyjnej    w   dniu 26.06.2020r.   (szczegóły  

w 3 komunikacie, przewidywany koszt wycieczki – 60 zł). 

W przypadku rezygnacji przed 15 maja 2020 r. możliwy będzie zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zwrot 

kosztów nie będzie możliwy po 15 maja 2020 r. 

 

 


