Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 5, 2007

Zaproszenie do wspó³pracy z G³ównym Geologiem Kraju
Mariusz-Orion Jêdrysek*
Uprzejmie informujê, ¿e od
dnia 16.04.2007 r. dzia³a system
informacji GEA. Jest to baza
informatyczna, w której s¹ gromadzone dane na temat potencja³u eksperckiego w zakresie
geologii i dziedzin pokrewnych.
Zebrane informacje s³u¿¹ do
prowadzenia polityki i rozwi¹zywania bie¿¹cych spraw w zakresie szeroko pojmowanej
geologii i jej roli w polskiej
gospodarce i ochronie œrodowiska.
Przede wszystkim stan¹ siê one pomocne przy
zamawianiu przez G³ównego Geologa Kraju opinii i
ekspertyz, tworzenia zespo³ów recenzentów, koreferentów, reprezentantów Ministra, powo³ywaniu
cz³onków komisji, Rady Geologicznej, Rady Górniczej

doœwiadczeniu zawodowym, dorobku naukowym,
posiadanych kwalifikacjach do wykonywania prac geologicznych i górniczych, zrealizowanych projektach
(np. naukowych, wdro¿eniowych, dokumentacyjnych,
ekologicznych), patentach etc. Zainteresowanych wspó³prac¹ z Ministrem Œrodowiska uprzejmie proszê o
wprowadzanie swoich danych do bazy, która dostêpna
jest pod adresem: http://gea.mos.gov.pl/ggk/ index.php.
Instytucji b¹dŸ przedsiêbiorstwu zajmuj¹cym siê
geologi¹ oraz dzia³alnoœci¹ w dziedzinach pokrewnych
zosta³a nadana nazwa u¿ytkownika i has³o, które s¹ niezbêdne do dokonywania wpisów do bazy. Przy pierwszej rejestracji osoby wprowadzaj¹ce swoje dane
otrzymaj¹ drog¹ email identyfikator, wygenerowany
przez system. Dziêki temu identyfikatorowi zapewniona bêdzie ochrona danych osobowych oraz mo¿liwoœæ
wprowadzania poprawek i uzupe³nieñ w dowolnym
czasie.

(w fazie organizacji) etc. w Ministerstwie Œrodowiska
(http://www. mos.gov.pl/bip/index.php?idkat=335), które maj¹ bezpoœredni wp³yw na politykê pañstwa i finansowanie prac zamawianych przez Ministra Œrodowiska
w zakresie geologii i dziedzin pokrewnych, w tym górnictwie. Wspomniana baza obejmuje, oprócz podstawowych danych osobowych, informacje m. in. o

Zasoby bazy danych s¹ dostêpne wy³¹cznie osobom upowa¿nionym w Ministerstwie Œrodowiska.
Wszelkie pytania, uwagi i propozycje dotycz¹ce funkcjonowania bazy mo¿na kierowaæ pod adresem
gea@mos.gov.pl. Wstêpna lista instytucji, do których
zostan¹ przes³ane informacje zawieraj¹ce nazwê u¿ytkownika i has³o, niezbêdne do wprowadzania danych,
zostanie zamieszczona na stronie systemu GEA.
Nazwa u¿ytkownika i has³o dla ka¿dej instytucji lub
osoby fizycznej, które nie s¹ wyszczególnione na liœcie,
oraz informacje na temat sposobu wprowadzania danych
do bazy bêdzie mo¿na uzyskaæ pod w/w adresem.
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