
1 
 

 

Notatka ze spotkania Polskiego Komitetu Narodowego IAH 

 

Data spotkania: 25.02.2011 

Miejsce: PIG-PIB, Warszawa 

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

Nieobecni: Andrzej Sadurski (AS) 

 

Porządek spotkania: 

1. Wprowadzenie 

2. Strona internetowa 

3. Funkcjonowanie PKN w 2011 roku i w latach następnych w kontekście pisma Johna Chiltona z 
dnia 17 lutego 2011. 

4. Współczesne Problemy Hydrogeologii 2011 oraz inne konferencje organizowane w Polsce pod 
agendą IAH. 

5. Problematyka zmian funkcjonowania przyszłych Komisji IAH i ewentualnych sieci, grup 

6. Propozycje wprowadzenia na skalę ogólnopolską Światowego Dnia Wody  

7. Inne sprawy bieżące  

 

Ustalenia: 

1.  AW powitał wszystkich na pierwszym spotkaniu Zarządu PKN IAH oraz uspawiedliwił 
nieobecność AS.  Dyskutowano nt. formuły kolejnych spotkań i ustalono, że spotkania Zarządu 
będą się odbywały w różnych miastach, tak aby ułatwić udział w spotkaniach wszystkim 
członkom Zarządu– następne odbędzie się w Sosnowcu. 

 

2. MWK przedstawiła propozycję nowej strony internetowej, której wygląd jak również struktura 
zostały jednogłośnie zaakceptowany przez wszystkich członków Zarządu.  

Poproszono o zastąpienie słowa “Władze” w zakładce “ O PKN IAH” słowem “Zarząd”.  
Ustalono, że strona będzie miała jasną przejrzystą strukturę i że nie powinna być przeładowana 
nadmiarem informacji.  Dane kontaktowe będą znajdowały się w kilku miejscach. Strona PKN 
IAH będzie prowadzona w języku polskim. Jedynie informacje dotyczące zakładki na stronie 
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WWW - o PKN, oraz Konferencje i wydarzenia tłumaczone na język angielski. Ostateczna 
struktura strony przedstawiona jest na stronie 2.   
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 AKTUALNOŚCI (wyświetlane na stronie głównej) 
 O PKN IAH 

Zarząd  
statut 
historia 
wybory 
z prac Zarządu 
kontakt 

 CZŁONKOSTWO W IAH 
 Indywidualne 
 Instytucjonalne  
 dla Studentów 
 Formularz zgłoszeniowy dla członków indywidualnych lub studentów  
 Formularz zgłoszeniowy dla instytucji  
 Informacja o płatnościach  

 CZŁONKOWIE PKN IAH 
 FORUM PKN IAH 
 DOŁĄCZ DO IAH NA LinkedIn 
 FOTOGALERIA 

 hydrogeologia w obiektywie 
 wydarzenia hydrogeologiczne 

KONFERENCJE, WYDARZENIA 
Konferencje 
Studia, kursy, szkolenia 
Inne wydarzenia 

PUBLIKACJE 
Hydrogeologia 
Geologia 
Nauki Przyrodnicze 

INNE WITRYNY 
Organizacje krajowe 
Organizacje międzynarodowe 
Wydawnictwa 
Witryny edukacyjne 

SPONSORZY 
KONTAKT 
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Ustalono, że wszelkie informacje umieszczane na stronie internetowej będą autoryzowane przez 
AW lub AK, a następnie przesyłane do MWK (administrator strony) w celu zamieszczenia na 
stronie. Za przygotowanie informacji do umieszczenia na stronie PKN IAH odpowiadają wszyscy 
członkowie Zarządu. Obowiązki podzielono następująco: 

 

AKTUALNOSCI – AW oraz AK 

O PKN IAH – AW  

CZŁONKOSTWO – AK 

CZŁONKOWIE PKN IAH – AK 

FORUM PKN IAH – MWK 

FOTOGALERIA – JR 

KONFERENCJE, WYDARZENIA – SS 

PUBLIKACJE – JM 

INNE WITRYNY – AW oraz AK 

 

Informacje na stronę PKN IAH należy przygotować w terminie do 20.04.2011. Kolejne 
aktualizacje będą wykonywane z częstotliwością raz na kwartał. 

 

Ad. dostępu do strony PKN IAH ustalono, że do FORUM dostęp będzie wolny, tzn. dla 
wszystkich   użytkowników strony; natomiast wszelkie informacje zamieszczane w pozostałych 
zakładkach strony muszą być autoryzowane przez Zarząd.  

 

Ad. artykułów umieszczanych w zakładce PUBLIKACJE ustalono, że na stronie będą głównie 
linki do artykułów czy materiałów konferencyjnych, np. do artykułów znajdujących się na stronie 
Przeglądu Geologicznego. 

 

Ad. informacji o CZŁONKACH PKN IAH: AK wyśle list do wszystkich obecnych członków 
IAH prośbę o wyrażenie zgodny na zamieszczenie na stronie danych osobowych oraz zapytanie, 
jakie informacje chcieliby udostępniać.  Możliwe informacje to: imię, nazwisko, stopień 
naukowy, miejsce pracy, numer telefonu, adres pocztowy instytucji, e-mail, osobista strona www 
członka IAH.    
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3. Dyskutowano nt  formuły funkcjonowania PKN IAH, tzn. czy Stowarzyszenie powinno działać 
na dotychczasowych zasadach organizacji non-profit, czy powinno być zarejestrowane jako 
organizacja pozarządowa/organizacja pożytku publicznego, która może prowadzić działalność 
finansową.  Zauważonym problemem jest brak finansów, umożliwiających reprezentowanie PKN 
IAH przez Zarząd w strukturach międzynarodowych.  Ustalono, że udział PKN IAH w 
strukturach międzynarodowych, np. w pracach komisji IAH, jest istotnym elementem promocji 
polskiej hydrogeologii w świecie i mógłby realnie przełożyć się na korzyści członków PKN IAH, 
np. na zwiększenie liczby publikacji w czasopismach międzynarodowych. Ponadto, ustalono, że 
w Polsce brakuje stowarzyszenia zawodowego, reprezentującego interesy hydrogeologów, oraz 
będącego profesjonalnym “ciałem” opiniotwórczym w zakresie hydrogeologii.  SW zauważył, że 
uprawnienia zawodowe powinny być wydawane przez stowarzyszenia zawodowe.  MWK 
poinformowała, że w tej chwili izba zawodowa geologów została wyłączona z izb zawodowych 
wydających uprawnienia zawodowe.  Odwołano się do inicjatywy profesorów Poprawskiego i 
Ciężkowskiego, którzy w przeszłości podjęli inicjatywę założenia Stowarzyszenia 
Hydrogeologów Polskich, a która nie została zrealizowana.  Zarząd PKN IAH ustalił konieczność 
założenia takiego stowarzyszenia pod auspicjami PKN IAH. Główne zadania stowarzyszenia to: 
promocja hydrogeologii wśród społeczeństwa, propagowanie wiedzy hydrogeologicznej, 
reprezentowanie hydrogeologów wśród społeczeństwa oraz administracji państwowej, zadbanie o 
to, by polscy autorzy mieli lżejszy dostęp do publikacji fachowych poprzez udział w pracach 
zespołów redakcyjnych.  Stowarzyszenie mogłoby się  utrzymywać ze składek członkowskich, 
dotacji, darowizn, projektów : Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Fundusz  
Inicjatyw Obywatelskich, NFOZiGW i wojewódzkie,  (np. dotyczących  implementacji Ramowej 
Dyrektywy Wodnej) . AW porozmawia z profesorami Poprawskim i Ciężkowskim oraz 
zaprezentuje propozycję Zarządu na walnym zgromadzeniu PKN IAH podczas WPH w Poznaniu. 

 

Ad. raportu z działalności PKN IAH w roku 2010 – raport powinien być przygotowany do końca 
kwietnia 2010. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu: SW 

 

4. Ustalono, że PKN IAH powinien objąć patronat nad ważnymi cyklicznymi konferencjami, tak by 
co roku choćby jedna konferencja odbywała się pod auspicjami PKN IAH, np. WPH i MWP.  
AW zaproponował również, aby PKN IAH podjęło się organizacji kolejnej konferencji 
międzynarodowej, dotyczącej np. groundwater vulnerability. 

 

Ad. WPH w Poznaniu: komitet organizacyjny WPH zaproponował termin zebrania członków 
PKN IAH na dzień 13.09.2011 – wtorek , przed WPH.  Termin ten wydaje się mało atrakcyjny 
dla członków PKN IAH. AW skontaktuje się z komitetem organizacyjnym WPH  w celu 
ustalenia innego terminu. Zarząd wyśle informację do członków PKN IAH z zaproszeniem na 
spotkanie stowarzyszenia.   

WPH  jest formalnie współorganizowana przez PKN IAH, informacja o konferencji zostanie 
zamieszczona na stronie PKN IAH w informacjach o konferencjach. 

5. Omówiono problematyka zmian funkcjonowania przyszłych Komisji IAH i ewentualnych sieci, 
grup tematycznych.  Rozwiązanie istniejących Komisji nastąpi z dniem 30.06 a powołanie 
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nowych od 01.07.  W chwili obecnej funkcjonuje 10 Komisji, większość z nich jest nieaktywna.  
Ustalono konieczność rozpropagowania informacji o działalności komisji wśród członków PKN 
IAH.  Aktualne komisje: 

1) HYDROGEOLOGY OF HARD ROCKS,  
2) AQUIFER DYNAMICS AND COASTAL ZONE MANAGEMENT,  
3) GROUNDWATER AND CLIMATE CHANGE, GROUNDWATER DEPENDENT 

ECO-SYSTEMS, 
4) GROUNDWATER PROTECTION,  
5) HYDROGEOLOGY OF KARST,  
6) HYDROGEOLOGICAL MAPS,  
7) HYDROGEOLOGY IN URBAN AREAS,  
8) MANAGING AQUIFER RECHARGE,  
9) MINERAL AND THERMAL WATERS,  
10) TRANSBOUNDARY AQUIFERS 

 

6. Ustalono, że PKN IAH zajmie się rozpropagowaniem Światowego Dnia Wody w roku 2012 na 
skalę ogólnokrajową. 

 

7. Kolejne spotkanie ustalono na 9.06.2011 o godz. 11 w Sosnowcu.  

 


