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Porządek spotkania: 

1. Wprowadzenie 
2. Strona internetowa 
3. Współczesne Problemy Hydrogeologii 2011 – zebranie członków PKN IAH 
4. Inne konferencje organizowane w Polsce pod agendą IAH. 
5. Powołanie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich 
6. Inne sprawy bieżące  

 
Przebieg spotkania: 
 
1/ AW powitał wszystkich na drugim spotkaniu Zarządu PKN IAH oraz usprawiedliwił 
nieobecność AS, SŚ, JM i AK.  Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. Aktualne 
spotkanie protokołował JR.  

2/ AW przedstawił uwagi do nowej strony internetowej zrealizowanej przez MWK, co 
zainicjowało ożywioną dyskusję. Aktualnie strony internetowa przybiera następujący kształt: 

 O PKN IAH 
Zarząd  
statut 
historia 
wybory 
z prac Zarządu 
kontakt 

 CZŁONKOWSTWO 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 

   

Strona główna zawiera podstawowe treści nt PKN IAH, w interesującej oprawie graficznej.  

Dyskutowano sprawę ewentualnych zmian, w tym wprowadzenie bloku Aktualności lub 
Komunikaty. Za istotna kwestie uznano problem właściwego pozycjonowania strony 
internetowej w wyszukiwarkach internetowych np. pod hasłem „hydrogeologia”. 

 

Wyzwaniem dla Komitetu staje się poszukiwanie sponsorów. 

 

2a/ W bloku informacyjnym „O PKN IAH” sugeruje AW zmienić szatę graficzną, wzorując 
się na stronie internetowej IMWA (niezbędne dane: zarząd, adres emailowy, jednostka 
organizacyjna, zdjęcie, telefon kontaktowy służbowy; oddzielny adres emailowy bezosobowy 
– kontakt@iahpoland.org, z którego napływające informacje będą rozsyłane automatycznie 
do osób z Zarządu). 

Postulowano zamieszczenie  w zakładce Zarząd. Umieścić  zdjęć członków Zarządu, 

 „Statut” Komitetu nie budzi zastrzeżeń, w przyszłości należy utworzyć wersję angielską.  

Ustalono, że „Historia” obejmie treściowo przebieg poprzednich kadencji Zarządu Komitetu. 
Uprzejmie zgodził się zredagować ją SW.  

W punkcie „Wybory” winien być zamieszczony pełny materiał z zebrania sprawozdawczo - 
wyborczego do PKN IAH z dnia 24.11.2010r.  



Kolejny punkt „Z prac Zarządu” powinien zawierać: 

- protokoły z zebrań Zarządu, 

- protokoły z walnych zebrań członków PKN IAH, w tym sprawozdawczo-wyborczych 
(np. z 2010 roku) 

- raporty z prac PKN za dany rok kalendarzowy przesyłane do centrali IAH (w tym 
raport roczny  S. Witczaka i A.Witkowskiego z 2010r.),   

Należałoby zobligować organizatorów konferencji hydrogeologicznych w Polsce o 
przesyłanie informacji o konferencjach do PKN IAH w celu ich umieszczenia na stronie 
internetowej PKN IAH. Jak wspomniano w pozycji „Kontakt” niezbędny jest adres emailowy 
bezosobowy – kontakt@iahpoland.org z którego napływające informacje będą rozsyłane 
automatycznie do osób z Zarządu. 

2b/ Blok informacyjny „Członkowstwo w IAH” jest generalnie zredagowany poprawnie. 
Należy uzupełnić informację o płatnościach (przygotuje MWK) – powtórzyć (ze strony IAH) 
wielkość opłat dla każdej kategorii członków, zwracając uwagę, że Polska zalicza się do 
krajów średnio rozwiniętych; wprowadzić informację  o formach płatności (karta kredytowa, 
przelew – z podaniem numeru konta, czek bankierski).  

2c/ „Członkowie PKN IAH”. Uzgodniono, że wystarczającymi informacjami w tym zakresie 
będą: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce pracy, adres emailowy. Zarząd wyśle pocztą 
elektroniczną stosowne zapytanie (czy ktoś wyraża zastrzeżenia?) w tym temacie do 
członków PKN IAH. Tabelę zawierającą informację o członkach PKN IAH przygotują AW i 
AK. 

2d/ „Fotogaleria” powinna być zrestrukturyzowana. Należy wyróżnić Wydarzenia 
hydrogeologiczne w kraju i zagranicą (z nadtytułami np. WPH 2011 Żerków, 14-16.09.2011.; 
XXV IAH Congress Lizbona, 17-21.09.2007). Warto wykorzystać zdjęcia z uroczystości 
oficjalnych, ciekawych posterów, wycieczek terenowych. Z każdej znaczącej konferencji 
może się znaleźć w „Fotogalerii” 10-15 zdjęć. Z ubiegłorocznego Kongresu IAH w Krakowie 
dostarczy zdjęcia jego Przewodniczący prof. dr hab. S. Witczak. Drugim wyróżnionym 
elementem powinna być Hydrogeologia w obiektywie – Polska i świat (uporządkuje i 
uzupełni JR). 

2e/ „Konferencje, wydarzenia”. Generalnie zamieszczona lista konferencji jest wyczerpująca. 
Przejrzystość informacji warunkuje podział na konferencje w kraju i zagranicą. Listę 
konferencji należy uzupełnić o planowane 12.10.2011r. w siedzibie PIG-PIB Sympozjum 
„Cyfrowa Kartografia Hydrogeologiczna w Polsce”. Niezrozumiały jest brak szerokiej 
informacji, także dla Zarządu PKN IAH, o przygotowywanym przez PIG-PIB 
międzynarodowym seminarium dotyczącym obecności Ca i Mg w wodach podziemnych w 
dniach 27-29.09.2012r. w Katowicach, pod auspicjami IAH. AW zaproponował nowy termin 
V Konferencji Naukowej „Modelowanie przepływu wód podziemnych” 8-9.11.2012r. 
(czwartek, piątek). Zgodzono się, że z bloku informacyjnego „Konferencje, wydarzenia” 
należy usunąć „Inne wydarzenia”. Za redagowanie bloku pozostaje odpowiedzialny SŚ. 



2f/ Z bloku informacyjnego „Publikacje”, za redakcję którego jest odpowiedzialny JM, 
zostaną usunięte: „Geologia” i „Nauki przyrodnicze”, pozostanie wyłącznie „Hydrogeologia”. 
Proponowana jest uproszczona struktura: książki, artykuły, inne (dostępne w wersji PDF lub 
innej wersji). Członkowie IAH mają dostęp do stron IAH z publikacjami. 

2g/ „Inne witryny” są domeną AW i AK. „Organizacje krajowe” i „Organizacje 
międzynarodowe” należy anonsować przez podanie nazwy instytucji i odpowiedniego linku. 
Podobną procedurę warto zastosować dla „Wydawnictw” polskich i zagranicznych (m.in. 
wykorzystać - The Hydrogeologist`s Home Page). AW przygotował bardzo ciekawą i obfitą 
prezentację „Witryn edukacyjnych”, zawierających zdjęcia hydrogeologiczne i animacje (np. 
Teaching Hydrogeolgy in the 21 Century; Basic Hydrogeology; Groundwater / 
Hydrogeology; The Hydrogeologist Time Capsule; Groundwater Animation), apelując 
jednocześnie o przysyłanie linków ciekawych witryn edukacyjnych. 

2h/ Pierwszym ze sponsorów wprowadzonym do bloku „Sponsorzy” winna być instytucja 
„Geospace Michał Kozak”. 

2i/ „Kontakt” – wskazane powtórzyć informacje zawarte w bloku „O PKN IAH”. 

3/ PKN IAH powinien zaakcentować swoją obecność na konferencji Współczesne Problemy 
Hydrogeologii. W dniu 13.09.2011r. o godz. 19.30 odbędzie się w Żerkowie zebranie PKN 
IAH. Tematyka zebranie ma obejmować: sprawozdanie Zarządu z pierwszego okresu 
działalności, prezentację strony internetowej PKN IAH, problematykę związaną z 
powstaniem Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (SHP), koordynację aktywności 
konferencyjnej poszczególnych ośrodków naukowych. 

4/ Do listy konferencji organizowanych w Polsce pod agendą IAH należy włączyć 
konferencję nt. modelowania przepływów wód podziemnych, która odbędzie się w Sosnowcu 
w listopadzie 2011r. AW podkreślił, na przykładzie II Międzynarodowych Warsztatów 
Terenowych dla młodych hydrogeologów, które odbyły się w dniach 10-12.06.2011r. w 
Złotym Potoku, znaczenie terenowych spotkań hydrogeologicznych dla młodych adeptów 
hydrogeologii, umożliwiających zapoznanie się z nowoczesnym warsztatem pracy. W trakcie 
Warsztatów, na których byli także obecni przedstawiciele Ministerstwa Środowiska z Polski i 
Słowacji, prezentowano m.in. możliwości techniczne nowoczesnego laboratorium terenowego 
hydrochemicznego AGH w Krakowie. Przygotowano zbiór abstraktów, zrealizowano konkurs 
na najlepsze prezentacje multimedialne i postery. Warsztaty zakończono atrakcyjnym 
spływem pontonami Białką Lelowską. AW zaproponował przechodnią konferencję dla 
młodych hydrogeologów, co 2 lata (przemiennie z WPH), organizowaną przez różne ośrodki 
naukowe w kraju. Zasygnalizowano także odbycie kolejnej polsko – czesko – słowackiej 
konferencji „Hydrogeochemia” w czerwcu br. w Ostrawie, w której wzięło udział ok. 40 
uczestników. 

5/ Ważkim punktem spotkania była inicjatywa AW powołania SHP. Inicjator zaproponował 
kalendarz zdarzeń na okres  sierpień – wrzesień 2011r.: zebranie założycielskie, wybór władz, 
dokumentacja, rejestracja, informacja w trakcie WPH. Dr Marek Sołtysiak, jako zaproszony 
gość zebrania przy omawianiu punktu 5., przedstawił problematykę powstawania i 



działalności stowarzyszeń w świetle prawa polskiego. Pierwsza próba powołania SHP, 15 lat 
temu, zakończyła się niepowodzeniem na etapie rejestracji Stowarzyszenia. Zaproponowano 
zebranie założycielskie 31.08.2011r. w Sosnowcu i ukonstytuowanie się 5 – osobowego 
Zarządu, z uprzednim wysłaniem zaproszeń do ośrodków hydrogeologicznych w kraju. 
Orientacyjną wielkość przyszłej składki członkowskiej oszacowano na 60 zł rocznie. 
Przygotowana 15 lat temu dokumentacja dotycząca powołania Stowarzyszenia jest 
wartościowa, lecz wymaga uzupełnień w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Proces 
rejestracji Stowarzyszenia będzie realizowany bezpośrednio po zebraniu założycielskim. W 
statucie Stowarzyszenia winien znaleźć się zapis o „Sposobie reprezentacji”. Do statutu SHP 
należy wprowadzić także zapis - o wspieraniu przez SHP działalności IAH. W programie 
zebrania PKN IAH w Żerkowie we wrześniu 2011r. powinna się znaleźć informacja o 
założeniu SHP.  

6/ AW przesłał w maju 2011r. do międzynarodowych władz IAH syntetyczną informację 
(National Chapter Questionnaire) o aktualnym stanie. PKN IAH i jego perspektywach. 

Kolejne spotkanie ustalono na 13.09.2011r. o godz. 19.30 w Żerkowie k/Jarocina. 


