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Protokół z walnego zebrania 

Polskiego Komitetu Narodowego IAH 

 

Data spotkania: 16.11.2014 r. 

Miejsce spotkania: Hotel „Austeria” w Ciechocinku 

Liczba uczestników: 20 członków PKN IAH 

Zebranie poprowadził: Marek Marciniak 

Protokół sporządził: Sławomir Sitek 

Porządek spotkania: 

1. Otwarcie zebrania 

2. Sprawozdanie z działalności PKN IAH  

3. Konferencje w 2015 roku 

4. Dyskusja nad kierunkami działania PKN IAH 

5. Wolne głosy i wnioski 

 

Przebieg spotkania: 

1. Marek Marciniak – wiceprezes zarządu PKN IAH, powitał wszystkich na walnym 

zebraniu odbywającym się w Ciechocinku. Przedstawił obecny skład zarządu, 

jednocześnie informując uczestników zebrania o usprawiedliwionych przyczynach 

nieobecności prezesa zarządu Andrzeja Witkowskiego.  

2. Marek Marciniak przedstawił aktualny stan liczby członków stowarzyszenia, który na 

dzień spotkania wynosiła 48 osób, w tym jeden członek honorowy (prof. Jan 

Dowgiałło). Spośród wszystkich członków jedynie 5 osób to studenci studiów 

doktoranckich.  

3. Przygotowane przez Andrzeja Witkowskiego zestawienie przychodów i rozchodów w 

2014 roku wykazało, że po zwrocie 10% opłaty członkowskiej za 2014 rok w 

wysokości 874, 62 zł saldo PKN IAH wynosi 2112, 85 zł. Środki te zostaną 

wykorzystane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zarządu głównie na nagrody w 

postaci rocznej opłaty członkowskiej. 

4. Marek Marciniak przedstawił także uczestnikom walnego zebrania rezultaty 

działalności zarządu w 2014 roku.  Zarząd spotkał się dwa razy, protokoły z zebrań są 

dostępne na stronie internetowej PKN IAH, w zakładce „Z prac zarządu”. Polski 

Komitet Narodowy jest jednym z nielicznych narodowych komitetów, który na bieżąco 

zgodnie z regulaminem IAH przedstawia raporty do centrali. Sprawozdanie za rok 2013 

oprócz Polski przesłało tylko jeszcze pięć państwa, na 40 istniejących obecnie 

narodowych komitetów. 
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5. Marek Marciniak poinformował także, że w odbywającym się po raz 41 kongresie IAH 

w Marrakeszu uczestniczył Prezes Zarządu, który uczestniczył między innymi w 

walnym zebraniu IAH oraz w spotkaniu komitetów narodowych IAH. 

6. PKN IAH w 2014 roku był współorganizatorem Warsztatów Młodych Hydrogeologów, 

w których uczestniczyło 37 osób z 9 krajów oraz VI konferencji Modelowanie 

Przepływu Wód Podziemnych. 

7. Zarząd PKN IAH na bieżąco aktualizuje stronę internetową by umożliwić swoim 

członkom dostęp do aktualnych informacji o wydarzeniach i konferencjach 

hydrogeologicznych jak również udostępnia aktualne i archiwalne raporty z prac 

Zarządu. 

8. Marek Marciniak poinformował uczestników spotkania także o najbliższych 

międzynarodowych i krajowych konferencjach. W nadchodzącym 2015 roku w Polsce 

odbędzie się między innymi międzynarodowa konferencja Groundwater Vulnerability – 

From Scientific Concept to Practical Application, 25-29 maja w Ustroniu, warsztaty dla 

młodych hydrogeologów – Human impact on groundwater, 15-17 czerwca oraz XVII 

sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii 20-23 października w Ustce. 

9. Podczas walnego zebrania zostały przedstawione także nowe stawki opłaty 

członkowskiej za 2015 rok. Zwrócono szczególną uwagę na redukcje opłaty 

członkowskiej dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich. 

10. Podczas zebrania dyskusji poddano plany rozwoju PKN IAH. Rozważono problem 

wzrostu liczby członków IAH oraz niewystarczający udział Polaków w komisjach, 

sieciach i grupach roboczych IAH. 

11. Marek Marciniak w dyskusji przedstawił rozwój i stan zawansowania prac nad 

aplikacją: Polskie Publikacje Hydrogeologiczne. Aplikacja umożliwia udostępnienie w 

internecie artykułów dotyczących tematyki hydrogeologicznej, w tym unikalnych 

opracowań hydrogeologicznych, które ukazały się w małym nakładzie i obecnie w 

wersji papierowej są praktycznie niedostępne. Marek Marciniak przedstawił także 

funkcjonalność oprogramowania stworzonego przez Macieja Przybyłka.  

12. Stanisław Staśko podczas zebrania z aprobatą wyraził się o organizacji kolejnych 

warsztatów hydrogeologicznych dla młodych hydrogeologów bazując między innymi 

na własnym doświadczeniu z organizacji i wyników przeprowadzenia warsztatów w 

2013 roku w Lądku Zdroju. 

13. Ewa Krogulec zwróciła uwagę na sukcesy wynikające z pracy Zarządu PKN IAH jak i 

zwykłych członków przy jednoczesnych ograniczeniach czasowych związanych z 

wykonywaną pracą każdego z członków. Do największych sukcesów zaliczyła 

organizacje warsztatów hydrogeologicznych oraz konferencji w Ustroniu w 2015 roku. 

14. W dyskusji głos zabrał także Andrzej Kowalczyk przekazując wnioski po uczestnictwie 

w kongresie IAH w Marrakeszu w tym roku. Zwrócił także uwagę na słaby udział 

młodych doktorów habilitowanych z Polski w chęci nawiązywaniu współpracy 

międzynarodowej i słabej aktywnej międzynarodowej działalności w różnych 

przedsięwzięciach: projekty, komisje itp. 

15. Daty następnego spotkania nie ustalono. 

 


