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Protokół z walnego zebrania 

Polskiego Komitetu Narodowego IAH 

 

Data spotkania: 10.10.2016 r. 

Miejsce spotkania: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Hyrny” w Zakopanym 

Zebranie poprowadził: Andrzej Witkowski 

Protokół sporządził: Sławomir Sitek /Andrzej Witkowski 

Porządek spotkania: 

1. Otwarcie zebrania 

2. Sprawozdanie z działalności PKN IAH  

3. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu PKN IAH na kadencję 2016-2019 

4. Dyskusja nad kierunkami działania PKN IAH 

5. Wolne głosy i wnioski 

 

Przebieg spotkania: 

1. Andrzej Witkowski – prezes zarządu PKN IAH, powitał wszystkich na walnym 

zebraniu odbywającym się w Zakopanym. Przedstawił także skład ustępującego 

zarządu.  

2. Andrzej Witkowski poinformował o aktualniej liczbie członków PKN IAH. Liczba ta na 

dzień spotkania wynosiła 43 osoby, w tym jeden członek honorowy (prof. Jan 

Dowgiałło). Spośród wszystkich członków jedynie 5 osób korzysta ze status studenta. 

3. Prezes PKN IAH poinformował także o problemach w komunikacji z centralą IAH, 

gdyż pomimo wysłania raportu za 2015 rok oraz przypominania mailami, sprawozdanie 

to nadal nie widniej na stronie IAH. PKN IAH jest jednym z kilku narodowych 

komitetów, który na bieżąco przesyła do centrali sprawozdanie. 

4. Przygotowane zestawienie przychodów i rozchodów w 2016 roku wykazało, że po 

zwrocie 10% opłaty członkowskiej za 2015 rok w wysokości 976, 41 zł saldo PKN IAH 

wynosi obecnie 2621,08zł.  

5. Andrzej Witkowski zrelacjonował zebranym członkom informacje z walnego zebrania 

członków IAH oraz ze spotkania przedstawicieli komitetów narodowych IAH na 

ostatnim kongresie, który miał miejsce we wrześnie tego roku w Montpellier. 

Zaprezentował także aktualne nowo wybrane władze IAH. Prezydentem IAH został 

Antonio Chambel, sekretarzem generalnym Bruce Misstear a  vice-prezydentem 

odpowiedzialnym za Europę Zachodnią i Centralną) został Marco Petitta (Włochy). Z 

naszego regionu vice-prezydentem ds. Finansów i Członkostwa została Teodora Szocs z 

Węgier.  
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6. Andrzej Witkowski zrelacjonował także VII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych 

Hydrogeologów, które w tym roku były organizowane w Sosnowcu pod hasłem „New 

research methods in hydrogeology and hydrology”. 

7. Andrzej Witkowski poinformował o przygotowaniach i sposobie przeprowadzenia 

wyborów do nowego Zarządu PKN IAH na kadencję 2016-2019. Zgodnie z wysłanymi 

odpowiednio wcześniej informacjami do wszystkich aktualnych członków PKN IAH 

głosowanie trwało od 14.09.2016 do 05.10.2016. 

8. Stanisław Witczak – przewodniczący komisji wyborczej (w skład komisji weszli 

jeszcze Marek Marciniak i Stanisław Staśko) poinformował o wynikach wyborów do 

PKN IAH. Spośród 43 członków uprawnionych do głosowania, głosowało 35. 

Wszystkie oddane głosy były ważne. W skład nowo wybranego Zarządu PKN IAH na 

lata 2016-2019 wchodzą: Prezes Zarządu PKN IAH Adam Porowski (29 głosów na 

kandydata i 6 wstrzymujących się), Wiceprezes Jacek Różkowski (31 głosów na 

kandydata i 4 wstrzymujące się), Sekretarz Anna Kuczyńska (28 głosów na kandydata i 

7 wstrzymujących się), Członkinie Zarządu Ewa Krogulec (24 głosy na kandydatkę) 

oraz Anna Żurek (29 głosów na kandydatkę). W załączeniu protokół Komisji 

Wyborczej. 

9. Obecny na zebraniu nowy prezes PKN IAH podziękował za zgłoszenie z ramienia PKN 

IAH jego kandydatury oraz za udzielone mu poparcie. Z kolei Andrzej Witkowski 

podziękował członkom ustępującego Zarządu za efektywną mimo, że woluntarystyczną 

pracę oraz życzył nowemu Zarządowi sukcesów w działalności na rzecz PKN IAH oraz 

wzmocnienia roli Polski w tej organizacji. 

10. Andrzej Witkowski poprowadził także dyskusje dotyczącą organizowanych w 

najbliższym okresie konferencji w Polsce i na świecie. Najbliższy termin konferencji 

dotyczył słowackiej konferencji hydrogeologicznej 18-21.10.2016. Następny kongres 

IAH odbędzie się w Dubrowniku w dniach 25-29.09.2017 roku. Kongres IMWA 25-

30.06.2017 w Rauha w Finlandii. Następnie Andrzej Witkowski poinformował o 

pozytywnym odzewie na kongresie IAH po zorganizowanej w 2015 roku w Polsce 

konferencji dotyczącej podatności wód podziemnych „From scientific concept to 

practical application” w Ustroniu. Duże zainteresowanie tą tematyką zainicjowało 

podjęciem wstępnej decyzji o organizacji w czerwcu 2018 roku kolejnej konferencji 

dotyczącej szeroko rozumianej podatności wód podziemnych. 

11. Kilka osób z sali zreferowało krótko przygotowania bądź też poinformowało o 

przyszłych konferencjach organizowanych w Polsce. Stanisław Staśko przedstawił 

informacje na temat organizowanego w dniach od 18 do 20. 10. 2017 roku sympozjum 

WPH w Wojanowie. Marek Marciniak poinformował, że kolejna konferencja MPWP 

będzie organizowana przez UAM. Jacek Szczepiński poinformował o konferencji 

Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii, która odbędzie się w maju 2017 

roku. Beata Jaworska Szulc poinformowała o tym, że w czerwcu 2018 roku w Gdańsku 

odbędzie się 25-ty Salt Water Intrusion Meeting. 

12. 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. 

13. Andrzej Witkowski poinformował, że w związku z obchodami 60-lecia IAH, jest 

możliwość zarekomendowania jednego lub dwóch osób z Polski jako propozycji 

zostania członkami honorowymi IAH.  
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14. Stanisław Staśko zgłosił kandydaturę Andrzeja Witkowskiego, motywując swoją 

propozycję wieloletnim oddaniem i zaangażowaniem oraz przewodzeniem w ostatnich 

latach pracami PKN IAH. Wniosek ten spotkał się z przychylnością zgromadzonych 

członków na zebraniu. Drugą kandydaturą była kandydatura Stanisława Witczaka, 

jednak zainteresowany nie zgodził się przyjąć tego wyróżnienia. Ewa Krogulec wobec 

zaistniałej sytuacji zaproponowała o uszanowanie decyzji Stanisława Witczaka oraz 

skorzystanie z faktu licznie zgromadzonych członków PKN IAH i zaproponowanie 

nowej kandydatury. Kolejna zaproponowana kandydatura dotyczyła Stanisława Staśko. 

Ostatecznie PKN IAH zgłosi więc dwie kandydatury na honorowego członka IAH: 

Andrzeja Witkowskiego i Stanisława Staśko. 

15. 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. Andrzej Witkowski przedstawił informacje o 

skromnym czynnym udziale Polaków w komisjach i grupach roboczych. Obecnie w 

komisji dotyczącej wód mineralnych i termalnych sekretarzem jest Adam Porowski, 

natomiast w grupie roboczej do spraw edukacji członkiem jest Joanna Czekaj. Stanisław 

Staśko zapowiedział także swoją reaktywację do komisji hydrogeologii skał 

szczelinowych. 

16. W trakcie trwania dyskusji informowano o problemach z możliwością publikowania 

artykułów w Hydrogeology Journal. Nowo wybrany Prezes PKN IAH obiecał 

zainteresowanie się tym tematem i poruszenie tego problemu na gremium 

międzynarodowym. 

 


