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Data spotkania: 23.02.2012 r. 

Miejsce spotkania: Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 

Uczestnicy: Andrzej Witkowski (AW); Magdalena Worsa-Kozak (MWK); Andrzej Sadurski 
(AS); Stanisław Witczak (SW); Jacek Różkowski (JR); Stanisław Staśko (SS); 
Jerzy Małecki (JM); Anna Kuczyńska (AK) 

Notatkę sporządzili: Anna Kuczyńska i Andrzej Witkowski 

Porządek spotkania: 

1. Wprowadzenie 
2. Przygotowanie raportu z działalności PKN w 2011 roku.  
3. Strona internetowa. 
4. Zebranie członków IAH w 2012 roku (np. w trakcie  V Konferencji Modelowanie 

Przepływu Wód Podziemnych, Ustroń 14-16.11.2012)  
5. Konferencje, sympozja  i inne  
6. Światowy Dzień Wody w Polsce 
7. Problem wzrostu liczebności i aktywności PKN IAH oraz SHP. 
8. Udział w pracach IAH na forum międzynarodowym oraz w wyborach do władz IAH. 
9. Inne sprawy bieżące 

 

Przebieg spotkania: 

1/ AW powitał wszystkich na spotkaniu Zarządu PKN IAH i podziękował za przybycie. 

2/ AW przedstawił propozycję informacji, które powinny zostać zawarte w raporcie z 
działalności Zarządu za rok 2011, wymieniając: 

a) Dwa spotkania Zarządu (w lutym i lipcu); 

b) Walne Zgromadzenie członków PKN IAH we wrześniu; 

c) Konferencję Współczesne Problemy Hydrogeologii  

d) Informację o powołaniu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich 

e) II Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów w Złotym 
Potoku  

Datę przygotowania raportu ustalono na koniec marca 2012 r. (AW+AK). 

Przy okazji omawiania zakresu raportu rozwinęła się dyskusja, czy powstanie SHP nie stanowi 
konkurencji dla PKN IAH. AK zauważyła, że zgodnie z najświeższymi informacjami (z 
22.02.2012 r.) PKN IAH liczy 45 członków, przy czym opłaty członkowskie za rok 2012 
zapłaciło zaledwie 15 osób. Następnie dyskusja potoczyła się w kierunku debaty nt. jak 
zwiększyć liczbę młodych członków IAH. Postulowano, aby: 

• starać się wymóc na władzach IAH by członkowie IAH mieli pierwszeństwo w 
publikowanie w Journal of Hydrogeology, co mogłoby zachęcić młodych naukowców do 
członkostwa w IAH (JM);  

• obniżyć koszty uczestnictwa w Kongresach IAH, na które nie stać młodych osób (AS);  
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• dążyć do organizacji dwóch rodzajów spotkań: kongresów IAH oraz lokalnych sympozjów 
o tematyce hydrogeologicznej, z dużo niższymi opłatami wpisowymi (AS+AW) 

• wprowadzić dwie stawki opłat konferencyjnych dla członków IAH i pozostałych. Różnicę 
pomiędzy stawkami można by wykorzystać na dofinansowanie studentów (AW+AK); 

• zwiększyć dofinansowanie event’ów organizowanych przez IAH International z budżetu 
IAH (AW);  

• w ośrodkach akademickich prowadzić agitację wśród asystentów oraz adiunktów i 
zachęcać ich do włączenia się do IAH 

• zwrócono też uwagę na istotną kwestię form płatności opłaty członkowskiej oraz trudności 
z tym związane ( np. duże opłaty za przelewy - AS) stwierdzając, że najdogodniejszą forma 
jest płatność karta kredytową (niestety nie wszyscy ją jeszcze w Polsce posiadają). 
Zaproponowano by w ośrodkach o większej liczbie członków wykonywać jedną zbiorczą 
płatność z adnotacja za kogo. 

 

3/  AW zwrócił się do wszystkich członków Zarządu z prośbą o uaktualnianie informacji na 
stronie internetowej PKN IAH, w zakresie przypisanych odpowiedzialności: 

AKTUALNOSCI – Andrzej Witkowski oraz Anna Kuczynska 
O PKN IAH – Andrzej Witkowski   
CZŁONKOSTWO – Anna Kuczynska 
CZŁONKOWIE PKN IAH – Anna Kuczynska 
FORUM PKN IAH – Magdalena Worsa Kozak 
FOTOGALERIA – Jacek Różkowski 
KONFERENCJE, WYDARZENIA – Stanislaw Staśko 
PUBLIKACJE – Jerzy Malecki 
INNE WITRYNY – Andrzej Witkowski  oraz Anna Kuczynska 

Zgodzono się, że strona internetowa powinna być aktualizowana raz na kwartał. MWK 
zaproponowała wysyłanie do członków PKN IAH „newsletter’a” raz na kwartał (zakładając 
systematyczną aktualizację strony) z zaproszeniem do wejścia na stronę oraz syntetyczną 
informacją o wydarzeniach z kraju i zagranicy.  Termin aktualizacji strony internetowej 
ustalono na koniec marca 2012 r. (wszyscy).  

Ustalenia szczegółowe:  

• w zakładce „Członkowie PKN IAH” zamieszczone zostaną następujące dane osobowe 
45 osób z listy przesłanej przez Sharon Warden: imię, nazwisko, miejsce pracy, oraz 
służbowy adres e-mail. Do osób, które zamieściły w danych osobowych prywatny 
adres e-mail (typu gmail, etc.), zostanie wysłana informacja z zapytaniem, czy 
chciałyby uaktualnić/uzupełnić swoje dane (AK). Do wszystkich członków, którzy nie 
opłacili składki za rok 2012 zostanie wysłany e-mail z prośbą/przypomnieniem o 
uregulowaniu płatności (AK). Zgodzono się również na usunięcie zakładki „informacja 
o płatnościach”, ponieważ informacja ta zawarta jest w tekstach innych zakładek 
(MWK).  

• w zakładce „Fotogaleria” należy usystematyzować galerię (JR) oraz uzupełnić zdjęcia z 
wydarzeń krajowych typu WPH, warsztaty terenowe. Szczegółowe wytyczne ad. 
„restrukturyzacji” fotogalerii są opisane w pkt. 2d/ notatki z zebrania Zarządu 
28.07.2011 r. Zaproponowano również, aby nie umieszczać zdjęć z innych krajów, 
bądź też wprowadzić folder o nazwie „Polacy za granicą”.   

• Zakładka „Forum PKN IAH” zostanie zlikwidowana ze względu na mała liczbę osób 
korzystających ze strony PKN IAH. SW zauważył, że centrala IAH promuje dyskusje 
tematyczne na stronie LinkedIn, o czym warto byłoby wspomnieć w 
AKTUALNOŚCIACH. MWK zwróciła uwagę na to, że niewielu członków PKN IAH 
jest zarejestrowanych w LinkedIn.  

• Zakładka „Konferencje, wydarzenia” jest generalnie treściwa. Brakuje jedynie 
informacji o następujących wydarzeniach:  
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o konferencji Calcium and magnesium in groundwater - distribution and 
significance. International Seminar, 27-29.09.2012, Katowice, ale na dzień 
dzisiejszy jest mało zgłoszeń i nie ma pewności, że konferencja się odbędzie 
(http://camgseminar.pgi.gov.pl). Wstepnie ustalono z inicjatorka konferencji, 
że jej współorganizatorem będzie PKN IAH. Aktualnie konferencja ta stoi pod 
znakiem zapytania w związku z ogolnie niewielkim zainteresowaniem. 

o II Polski Kongres Geologiczny pod hasłem „GEOLOGIA JEDNA?!” 
(http://www.2pkg.edu.pl/). AS poprosił o uzyskanie zgody prof. Szamałka na 
umieszczenie informacji o Kongresie na stronie PKN IAH. 

 
4/ AW zaproponował termin Walnego Zgromadzenia PKN IAH na 14.11.2012 r., przed  
konferencją: Modelowanie przepływu wód podziemnych, Ustroń, 14-16.11.2012 r. Termin 
został przyjęty bez zastrzeżeń.  
 
6/ Wydarzenia konferencyjno-seminaryjne zostały omówione przy okazji dyskusji nt strony 
internetowej. 
 
7/ AW poinformował o dwóch dużych imprezach organizowanych z okazji Światowego Dnia 
Wody na uniwersytetach w Poznaniu i we Wrocławiu oraz przedstawił program obchodów 
Dnia Wody na Uniwersytecie Śląskim, zachęcając do podjęcia podobnych inicjatyw na innych 
uczelniach. 
 
8/ Problem wzrostu liczebności i aktywności PKN IAH oraz SHP. Kontynuując dyskusję 
podjętą w pkt. 2/ spotkania, zastanawiano się nad różnicami pomiędzy IAH i SHP. Pojawiły się 
rozbieżności zdań w kwestii oczekiwań wobec działalności SHP, czy dopuszcza działalność 
komercyjną i w jakim zakresie? Część osób zdecydowanie opowiedziała się za tym, że 
stowarzyszenie SHP powinno być organem opiniotwórczym a działalność komercyjna powinna 
ograniczać się jedynie do organizacji szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji 
zawodowych oraz podejmowania się rozwiązywania sporów oraz kwestii kontrowersyjnych. 
Wszyscy zgodzili się, że SHP powinno stać się podwaliną do stworzenia izby zawodowej 
hydrogeologów, dbającej o interesy hydrogeologów. Cześć osób przedstawiła również opinię, 
że potencjalni członkowie stowarzyszenia oczekują możliwości wykonywania drobnych usług 
komercyjnych via SHP. Poruszono kwestię kontroli jakości takich opracowań. Przedstawiono 
opinię, że taka działalność komercyjna/ekspercka będzie dyskredytowała SHP jako 
obiektywną, opiniotwórczą instytucję.  Kwestia pozostała nie rozwiązana i wskazuję na 
konieczność podjęcia dalszej dyskusji na ten temat. 
 
9/ Udział w pracach IAH na forum międzynarodowym oraz w wyborach do władz IAH. 
 
AW przedstawił poszczególne komisje i network’i (poniżej). Zauważono, że Commission on 
groundwater quality protection, na której przewodniczącego desygnowany był AW formalnie 
zakończyła działalność z dniem 30.062011 roku i dotychczas nie wznowiła działalności wg 
nowych zasad proponowanych przez centralę IAH. Z uwagi na rezygnację AW z reaktywacji i 
przewodniczenia takiej komisji  AW zwrócił uwagę na konieczność powołania takiej komisji  
(lub np. pod nazwą Commission on Groundwater Quality and Protection), oraz że jest b. duża 
szansa by przedstawiciel Polski był jej przewodniczącym. Pozostała kwestia kandydata na 
podjecie się tej misji, kandydata ropoznawalnego na forum międzynarodowym. Rozpatrywane 
były kandydatury prof. E.Krogulec (która niestety w trakcie wstępnych rozmów z AW nie 
wyraziła zgody) prof. S.Staśko (pozostawił kwestię do przemyślenia), prof. S, Witczak (nie 
wyraził zgody) przewodniczył. W efekcie pozostawiono sprawę otwartą sugerując 
przedyskutowanie tej kwestii w poszczególnych ośrodkach hydrogeologicznych.  
Aw przedstawił aktualnie funkcjonujące w ramach IAH komisje i tzw. sieci:  
 
COMMISSION ON GROUNDWATER AND CLIMATE CHANGE 

Chairman: Dr Richard TAYLOR, UK 
E-mail: r.taylor@geog.ucl.ac.uk  
Homepage: http://www.iah.org/gwclimate  
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 COMMISSION ON GROUNDWATER OUTREACH 

Chairman: Andrew STONE (USA) 
E-mail: astone@agwt.org  

  
COMMISSION ON KARST HYDROGEOLOGY 

Chairman: Dr Nico GOLDSCHEIDER, Germany 
E-mail: goldscheider@kit.edu  
Homepage: http://www.iah.org/karst  

  
COMMISSION ON MANAGING AQUIFER RECHARGE 

Chairman: Peter DILLON, Australia 
E-mail: Peter.Dillon@csiro.au  
Co-Chair: Ian GALE, UK 
E-mail: i.gale@bgs.ac.uk  
Homepage: http://www.iah.org/recharge  

  
COMMISSION ON MINERAL AND THERMAL WATERS 

Chairman: Dr Jim Lamoreaux, USA 
E-mail: JLamoreaux@pela.com  
Co-Chair: Dr Adam Porowski, Poland 
E-mail: adamp@twarda.pan.pl  

  
COMMISSION ON REGIONAL GROUNDWATER FLOW 

Chairman: Professor József Tóth 
E-mail: Joe.Toth@ualberta.ca  
Co-Chair 1 Judit Mádl-Szőnyi (Hungary) szjudit@ludens.elte.hu; Co-Chair 2: Menggui Jin (China) 

mgjin@cug.edu.cn; Co-Chair 3 José Joel Carrillo-Rivera (Mexico) joeljcr@igg.unam.mx  
 
BURDON GROUNDWATER NETWORK 

Chairman: Alan MACDONALD (UK) 
E-mail: amm@bgs.ac.uk  
Homepage: http://www.iah.org/burdon/default.htm  

  
EARLY CAREER HYDOGEOLOGISTS' NETWORK 

Chairman: Dr Judith FLÜGGE (Germany) 
E-mail: judith.fluegge@grs.de  
Homepage: http://www.linkedin.com/groups?viewMembers=&gid=3717583&sik=1319444267870  

  
GROUNDWATER AND THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) 

Chairman: Nadeem ASGHAR (Australia/Pakistan) 
E-mail: nasghar@csu.edu.au  
  

NETWORK FOR COASTAL AQUIFER DYNAMICS AND COASTAL ZONE 
MANAGEMENT (CAD-CZM) 

Chairman: Dr Giovanni BARROCU, Italy 
E-mail: barrocu@unica.it  
  

NETWORK ON GROUNDWATER AND ECOSYSTEMS 
Chairman: Joseph Gurrieri, USA 
E-mail: jgurrieri@fs.fed.us  
Co-Chair: Mike Wireman, USA 
E-mail: Wireman.Mike@epamail.epa.gov  
 

URBAN GROUNDWATER NETWORK 
Chairman: Prof. Ken HOWARD, Canada 
E-mail: gwater@scar.utoronto.ca  
Homepage: http://www.scar.utoronto.ca/~gwater/IAHCGUA/index.htm  
W dalszej części dyskusji prof. S.Witczak zasugerował ponowne kandydowanie AW na 

stanowisko wiceprzewodniczącego IAH na Europę Zach. I Centralną. Na wniosek prof. 
Sadurskiego, AW uzyskał poparcie Zarządu na kandydowanie na te funkcję.   
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10/ Inne sprawy bieżące 

10 a/AW poinformował o inicjatywie prof. Ewy Krogulec wynikającej z ustaleń Deklaracji 
Krakowskiej (powstałej na kongresie IAH w Krakowie) dotyczącej ogólnoświatowej kwestii 
kształcenia i oczekiwań w stosunku do przyszłych hydrogeologów. W tym kontekście 
propozycja polska sugeruje realizację projektu edukacyjno-szkoleniowego „Hydrogeologists 
for future needs” w ramach, którego realizowane byłyby wnioski z Deklaracji Krakowskiej 
oraz wytycznych UNESCO do realizacji w ramach VII i VIII Międzynarodowego Programu 
Hydrologicznego (IHP). Wstępny list intencyjny w tej sprawie do UNESCO został 
przygotowany. Zdaniem AW wniosek ten powinien być poparty przez PKN IAH. 

 

10 b/ JM przedstawił postępy w organizacji następnej konferencji WPH w Warszawie w 2013 
roku. W chwili obecnej trwa poszukiwanie odpowiedniego miejsca, które byłoby w stanie 
pomieścić 300 osób.   

Daty następnego spotkania nie ustalono. 


