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Data spotkania: 01.03.2013 r. 

Miejsce spotkania: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 

Uczestnicy: Andrzej Witkowski (AW); Jacek Różkowski (JR); Stanisław Staśko (SS); Anna 
Kuczyńska (AK) 

Notatkę sporządzili: Anna Kuczyńska i Andrzej Witkowski 

Porządek spotkania: 

1. Przygotowanie raportu z działalności PKN w 2012 roku 
2. Członkowie i finanse PKN IAH  
3. Plan dalszej działalności PKN IAH i współpraca z SHP 
4. Wybory do zarządu PKN IAH 2013 
5. Krajowe konferencje hydrogeologiczne  

 

Przebieg spotkania: 

1/ AW poinformował o konieczności przygotowania raportu z działalności stowarzyszenia. 
Ustalono format raportu analogicznie do roku poprzedniego. Datę przygotowania raportu 
ustalono na koniec marca 2013 r. (AW+AK). 

2/ AK przedstawiła aktualny stan liczby członków stowarzyszenia, który na dzień spotkania 
liczył 50 osób, o 5 osób więcej w stosunku do roku poprzedniego. Nie mniej jednak na liście 
członków znajdowało się jeszcze 15 osób, które nie zapłaciło składek członkowskich za rok 
2013, w związku z czym ostatecznie liczba ta może zmaleć.  

AK poinformowała, że SHP nie ma możliwości przyjęcia na swoje konto środków PKN IAH 
pochodzących ze zwrotu środków z opłat członkowskich za rok 2012 (212 Euro). Ustalono, że 
środki te zostaną chwilowo zdeponowane na  koncie prywatnym AK. Powyższa kwota, o 
równowartości 858,81 zł,  wpłynęło na konto AK dn. 13.03.2013 r. Po odliczeniu opłaty za 
przelew (11 zł) pozostało 847,81 zł, które zostaną przekazane na: 

1. Uregulowanie opłat za funkcjonowanie strony internetowej PKN IAH; 

2. Nagrody dla studentów za wyróżnione prezentacje i postery na konferencjach krajowych w 
formie rocznej opłaty członkowskiej. Szacuje się, że PKN IAH za powyższą kwotę będzie 
w stanie ufundować 5 nagród.  

3/ Dyskusji poddano plany rozwoju PKN IAH. Poszczególni członkowie zarządu przedstawili 
swoje stanowisko odnośnie obecnego funkcjonowania stowarzyszenia i jego użyteczności 
społecznej. Wyjaśniono zakres kompetencji pomiędzy PKN IAH i SHP ustalając, że PKN IAH 
skupiać się będzie głównie na reprezentacji polskich hydrogeologów na arenie 
międzynarodowej, zaś terenem działalności SHP będzie Polska. Ustalono, że obie organizacje 
powinny się wspierać oraz zaproponowano organizację wspólnych spotkań tematycznych, 
mających na celu inicjację debaty na nurtujące nas problemy związane z hydrogeologią.  
Spotkania będą organizowane w różnych miejscach, tak aby mogła w nich uczestniczyć jak 
największa liczba hydrogeologów z różnych części kraju. Ustalono, że pierwsze takie spotkanie 
zostanie zorganizowane w Sosnowcu i dotyczyć będzie  aspektów prawnych. Kolejne spotkanie 
proponuje się zorganizować w przeddzień WPH w Warszawie w PIG-PIB. 
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4/ W związku ze zbliżającą się kadencją Zarządu, przed Walnym Zgromadzenie Członków, 
planowanym podczas WPH w październiku 2013 r. odbędą się wybory nowych władz 
stowarzyszenia.  Ustalono, że wybory mogłyby odbyć się drogą internetową jednak pozostaje 
kwestia sposobu pokrycia ewentualnych kosztów ich zorganizowania. Alternatywą mogą być 
wybory bezpośrednie w trakcie walnego zebrania podczas WPH w Jachrance. 

5/ Na zakończenie spotkania wymieniono informacje o stanie zaawansowania przygotowań 
konferencji Współczesnych Problemów Hydrogeologii i Warsztatów Młodych Hydrogeologów. 
Dyskusji poddano również zagadnienie, czy PKN IAH powinno obejmować patronatem 
krajowe konferencje hydrogeologiczne, nie angażując się w ich organizację.  

Daty następnego spotkania nie ustalono. 


