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Kurs realizowany jest w ramach Letniej Szkoły Ekologii obejmujących cykl szkoleń  

z zakresu ekologii stosowanej, w szczególności metod wykorzystywanych w ochronie 

środowiska oraz ochronie przyrody. Kursy realizowane są przez specjalistów z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz przez zaproszonych gości. 

Celem kursu jest przygotowanie specjalistów do wykonywania oceny warunków 

hydromorfologicznych rzek. Zasadniczym elementem kursu jest szkolenie w zakresie metody 

Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego (HIR) obejmujące wykłady, ćwiczenia i zajęcia 

terenowe. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia praktycznego wykorzystania HIR w 

badaniach naukowych, ocenach środowiskowych i monitoringu. 

Metoda HIR przygotowana została na potrzeby monitoringu stanu hydromorfologicznego wód 

płynących w Polsce, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Wykorzystywana jest zarówno w Państwowym Monitoringu Środowiska przez służby 

odpowiedzialne za obserwacje hydromorfologicznych elementów jakości wód wspierających 

elementy biologiczne (Inspekcja Ochrony Środowiska), jak również przez osoby 

odpowiedzialne za monitoring hydrologicznych i morfologicznych elementów jakości wód 

(Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, PSHM). 

Metoda jest powszechnie wykorzystywana do ocen środowiskowych, w tym wpływu inwestycji 

na środowisko rzeczne oraz prognozowania skutków działań renaturyzacyjnych w zakresie 

zmian hydromorfologicznych. Ponadto znajduje zastosowanie w ocenie warunków 

abiotycznych siedlisk rzecznych w badaniach naukowych oraz praktycznych różnych grup 

organizmów wodnych. 

Podejście realizowane w oparciu o HIR pozwala na ocenę warunków hydromorfologicznych 

rzek w rozumieniu RDW, ponieważ wyniki badań są odnoszone do warunków referencyjnych 

różnych typów rzek. Umożliwia to ich klasyfikację pod względem stanu hydromorfologicznego 

w systemie pięcioklasowym, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy.  

Od 2016 roku HIR wykorzystuje się w przedsięwzięciu realizowanym przez Fundację WWF 

Polska we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, którego efektem będzie 

aktualizacja oceny stanu hydromorfologicznego wszystkich rzek i potoków w Polsce na 

potrzeby aktualizacji planów urządzania Wód. 

Kurs realizowany jest wspólnie ze specjalistami z Wielkiej Brytanii. Zajęcia poprowadzą wybitni 

specjaliści w dziedzinie hydromorfologii i ekologii rzek w Europie – Paul Raven (Freshwater 

Biological Association) i Peter Scarlett (Centre for Ecology and Hydrology). W zajęciach będzie 

również uczestniczyć kadra Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, posiadająca wieloletnie doświadczenie naukowe i praktyczne w 

zakresie hydromorfologicznej ocenie rzek. 

Na kursie przedstawiona zostanie polska wersja metody HIR.  

 

Po ukończeniu kursu: 

• uzyskają Państwo certyfikat uczestnictwa w kursie i po pozytywnym zdaniu 

egzaminu końcowego akredytację ‘HIR Competent Surveyor (Poland)’, 

• będą Państwo posiadali umiejętności praktycznej oceny jakości rzek w oparciu 

o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny.  



 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Dzień I (24 września - poniedziałek) 

8:30-09:30 Rejestracja uczestników 

09:30-10:00 Otwarcie kursu 

10:00-12:00 Wprowadzenie do metody HIR i monitoring hydromorfologiczny 

12:00-13:00 Obiad 

13:00-15:00 Ocena kameralna (GIS) rzek cz. 1 

15:00-15:30 Przerwa kawowa 

15:30-17:30 Ocena kameralna rzek (GIS) cz. 2 

Dzień II (25 września - wtorek)  

9:00-11:00 Zasady wypełniania formularza HIR – strona 1 

11:00-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-13:00 Zasady wypełniania formularza HIR – strony 2-3 

13:00-14:00 Obiad 

14:00-17:00 Prezentacja metody w terenie 

Dzień III (26 września - środa)  

8:30- 9:30 Identyfikacja cech hydromorfologicznych na podstawie fotografii 

9:30-10:30 Zasady oceny i klasyfikacji stanu hydromorfologicznego 

10:30-11:00 Przerwa kawowa 

11.00-12.30 Hydromorfologia różnych typów rzek i budowle hydrotechniczne 

12:30-13:30 Obiad 

13:30-18:00 Prezentacja metody w terenie 

Dzień IV (27 września - czwartek)  

9:00-11:30 Samodzielne wykonanie badań w terenie 

11:30-12:30 Obiad 

12:30-13:30 Test pisemny 

13:30 Zakończenie kursu 
(Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w programie kursu)  
 

Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych modułach:  
 

 opcja dla zainteresowanych tylko metodą kameralną (GIS) - pierwszy dzień 
kursu 

  

 opcja dla podnoszących kompetencje (już przeszkolonych) - od drugiego 
dnia, godz. 13:00 do końca trzeciego dnia  
 

 

 

 

 



 

 

 

Koszt kursu: 

 pełny kurs – 1600 zł*/2000 zł** 

 opcja dla zainteresowanych tylko metodą kameralną (GIS) – 500 zł*/600 zł** 

 opcja dla podnoszących kompetencje (już przeszkolonych) – 700 zł*/900 zł** 

 

* obowiązuje przy wpłatach dokonanych do 1 września 2018 r. 

** obowiązuje przy wpłatach dokonanych po 1 września 2018 r. 

 

Opłata obejmuje: uczestnictwo w kursie, obiady, poczęstunek w przerwach kawowych, 

wyjazdy terenowe, konsultacje indywidualne, materiały dydaktyczne, komplet akcesoriów 

terenowych oraz certyfikat uczestnictwa (po zdaniu egzaminu). 

 

Opłata nie obejmuje zakwaterowania. 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Opłaty prosimy 

 

Opłaty prosimy kierować na konto: 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

ul. Wojska Polskiego 28  

60-637 Poznań 

BZ WBK SA. VI O/Poznań 

29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 

Tytułem: subkonto 293.83.503, HIR, imię i nazwisko kursanta 



Zgłoszenia: 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres  

e-mail: joanna.chmist@up.poznan.pl  

 

Lokalizacja kursu: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  

ul. Piątkowska 94 C 

60-679 Poznań 

 

 
 

  



Organizatorzy: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska 

Daniel Gebler (kierownik kursu) 

Joanna Chmist (sekretarz) 

ul. Wojska Polskiego 28 

60-637 Poznań 

tel. (61) 846 65 17, 722053464 

tel. (61) 846 65 10 (sekretariat Katedry) 

e-mail: joanna.chmist@up.poznan.pl 

 

Szczegółowe informacje o kursie można również znaleźć w dziale Aktualności  

na naszej stronie internetowej: 

 

www.up.poznan.pl/keios/ 

 

Noclegi 

Opłata za kurs nie obejmuje noclegów. 

Kurs realizowany jest w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym z centrum 

Poznania i uczestnicy mogą dogodnie korzystać z bogatej oferty noclegowej. 

Istnieje możliwość noclegu w pokojach gościnnych w domach studenckich 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (100 m od miejsca kursu). Koszt jednego 

noclegu wynosi: 

1. Pok. 1-os. 60 zł (pokój o podwyższonym standardzie ok. 90 zł) 

2. Pok. 2-os. 80 zł (pokój o podwyższonym standardzie ok. 120 zł). 

Liczba pokoi o podwyższonym standardzie jest ograniczona. 

Noclegi można rezerwować m.in.:  

DS Jurand (tel. 61 846-6468),   

DS Danuśka (tel. 61 846-6475) 

DS Maćko (tel. 61 846-6485). 

 

 

  

http://www.up.poznan.pl/keios/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Kurs naukowo-szkoleniowy 
Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks 

Rzeczny 
Poznań, 24-27 września 2018 r. 

* niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia kursu 

 
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać e-mailem (na adres: 
joanna.chmist@up.poznan.pl) 
Dodatkowe informacje i zmiany: Joanna Chmist, tel. (61) 846 65 17, tel. kom. 

722 053 464 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 
60-637 Poznań, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia szkody w celu i zakresie niezbędnym do 
uczestnictwa w kursie szkoleniowym. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

 
 
 
 
                                                    

                                                             Podpis uczestnika 

nie wymagany przy przesyłaniu e-mailem 

Imię i nazwisko*  

Data i miejsce urodzenia*  

Nazwa firmy/instytucji  

Adres firmy/instytucji  

NIP  

Telefon  

Fax (nie obowiązkowy)  

E-mail  

Opcja uczestnictwa 
□ uczestnictwo w całym kursie  
□ opcja dla zainteresowanych tylko metodą kameralną  
□ opcja dla podnoszących kompetencje  

Dane do faktury  
(jeśli inne niż w/w) 

 

Wymagania dietetyczne Tak/Nie 


