Protokół z zebrania Zarządu
Polskiego Komitetu Narodowego IAH

Data spotkania: 29.06.2013r.
Miejsce spotkania: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec
Uczestnicy: Andrzej Witkowski (AW); Stanisław Witczak (SW); Stanisław Staśko (SŚ);
Jerzy Małecki (JM); Jacek Różkowski (JR)
Nieobecni: Andrzej Sadurski (AS); Anna Kuczyńska (AK); zaproszona Magdalena WorsaKozak (MWK);
Planowany program Zebrania:
1. Wprowadzenie
2. Przygotowania do wyborów nowego Zarządu
3. Strona internetowa.
4. Walne Zebranie członków IAH w Jachrance podczas WPH.
5. Współpraca z innymi Komitetami Narodowymi oraz z SHP
6. Rola IAH w kształceniu hydrogeologów
7. Konferencje, sympozja i inne
8. Poparcie dla organizacji kongresu w 2015 roku w Chorwacji (Dubrownik),
9. Inne sprawy bieżące
Przebieg spotkania:
AW powitał wszystkich na kolejnym spotkaniu Zarządu PKN IAH oraz usprawiedliwił
nieobecność AS, MWK i AK. Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. Aktualne
spotkanie protokołował JR.
AW przedstawił listę konferencji i sympozjów w 2013r., a następnie zreferował przebieg
konferencji „Geothermal Applications and Specialities in Groundwater Flow and Resources.
IAH Central European Groundwater Conference 2013”, zorganizowanej w dniach 810.05.2013r. w Morahalom na Węgrzech przez IAH Hungarian Chapter i Uniwersytet w
Szeged. W dyskusji w trakcie konferencji odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetów
Narodowych z Europy Centralnej oraz okrągły stół dotyczący współczesnych wymogów w
kształceniu hydrogeologów oraz roli IAH w tym procesie. Dyskutowano także problematykę
współpracy pomiędzy europejskimi Komitetami Narodowymi IAH.
Dyskutowano, podnoszony ostatnio , problem relacji pomiędzy SHP a PKN IAH. W ramach
tej dyskusji:
- AW zaproponował połączenie obu organizacji w jedną.
- SW zwrócił uwagę, że PKN IAH do samorządnego SHP wstąpić nie może, mogą być
problemy formalne.

- SS: Po co dwie organizacje mają się dublować. PKN IAH powinien być wizytówką,
forpocztą SHP.
- JM: Potrzebna jest jedna organizacja – PKN IAH na górze, SHP do pracy u podstaw.
- SS: Jestem zwolennikiem oddolnej inicjatywy.
- JM zaproponował pozostawienia AW na czele organizacji na 2 kadencję i propozycję tę
poparli pozostali uczestnicy zebrania.
AW stwierdził, iż aktualny statut KPN nie przewiduje takiej możliwości.
W trakcie dyskusji postanowiono zaproponować wprowadzenie aktualizujących zmian
dostosowujących między innymi statut do statutów innych Komitetów Narodowych, w
których analogicznie jak we władzach centralnych IAH obowiązuje zasada maksymalnej
dwukadencyjności wybieranych władz. Stwierdzono także, iż w związku z likwidacją Komisji
Hydrogeologii Komitetu Nauk Geologicznych PAN zapis w statucie, że przewodniczący tej
komisji wchodzi w skład Zarządu PKN IAH jest nieaktualny. Zaproponowano także
rozszerzenie składu Prezydium Zarządu do trzech osób tj.: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa
Zarządu i Sekretarza.
J.M: Należy zmienić statut PKN IAH poprzez kontakt emailowy z członkami IAH, aby
dostosować się do reguł przyjętych w Europie Środkowo – Wschodniej. Głosowanie mogłoby
odbyć się analogiczne jak w poprzednich wyborach.
S.W.: Należy ustalić Komisję Skrutacyjną. Zgodzono się na osoby, które w poprzednich
wyborach pełniły tę funkcję tj. Stanisław Witczak i Andrzej Kowalczyk.
J.M.: Odnośnie zmian w statucie, ze względów formalnych należy wystosować pismo do
prof. J. Matyszkiewicza, Przewodniczącego Komitetu Nauk Geologicznych PAN w kwestii
aktualnego stanu Komisji Hydrogeologii w obrębie KNG PAN.
S.W.: Na stronie internetowej należy zamieścić stary i nowy statut – do wglądu członkom
IAH. Zmieniony statut powinien być zatwierdzony przez organ naczelny IAH.
Biorąc pod uwagę przebieg dyskusji A.W przedstawił kompleksową propozycję
proponowanych zmian w statucie obejmujących:
1. W Art.2, punkt 1:
- usunąć podpunkt c (Aktualnego Przewodniczącego Komisji Hydrogeologii Komitetu Nauk
Geologicznych PAN)

2. W Art.2, punkt 2:
Zamiast:
Zwykli członkowie Zarządu PKN są wybierani na trzyletnią kadencję począwszy od dnia wyborów.
Zwykli członkowie Zarządu PKN nie mogą być wybierani na więcej niż na dwie kolejne kadencje.
Wprowadzić:
Członkowie Zarządu PKN są wybierani na trzyletnią kadencję począwszy od dnia wyborów.
Członkowie Zarządu PKN nie mogą być wybierani na więcej niż na dwie kolejne kadencje.

3. W Art.2, punkt 3:
Zamiast:
Członkami Prezydium Zarządu są: Przewodniczący i Sekretarz, którzy powinni być wybrani przez
Polski Komitet Narodowy spośród jego członków. Przewodniczący może pełnić swoją funkcję tylko
przez jedną trzyletnią kadencję. Sekretarz, jeśli zostanie wybrany, może pełnić tę funkcję również w
następnej kadencji.
Wprowadzić:
Członkami Prezydium Zarządu są: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz, którzy powinni być wybrani przez
Polski Komitet Narodowy spośród jego członków.

4. W artykule 2 punkt 4:
Zamiast:
Przewodniczący przewodniczy zebraniom Zarządu.
Wprowadzić:
Prezes lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes przewodniczy zebraniom Zarządu

5. W artykule 3 punkt 2:
Zamiast:
Kworum stanowi co najmniej czterech wybranych członków Zarządu. Każdy członek Zarządu posiada
jeden głos. Decyzje podejmowane są większością głosów, w przypadku równowagi decyduje głos
Przewodniczącego. W przypadku braku kworum zebranie może się odbyć i podejmować decyzje, które
jednak muszą być ratyfikowane w trakcie następnego zebrania Zarządu, w którym osiągnięto kworum.
Wprowadzić:
Kworum stanowi co najmniej czterech wybranych członków Zarządu. Każdy członek Zarządu posiada
jeden głos. Decyzje podejmowane są większością głosów, w przypadku równowagi decyduje głos
Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa. W przypadku braku kworum zebranie może się
odbyć i podejmować decyzje, które jednak muszą być ratyfikowane w trakcie następnego zebrania
Zarządu, w którym osiągnięto kworum.

Uczestnicy zebrania jednogłośnie poparli przedstawioną propozycję.
Obecni na Zebraniu ustalili, że kandydaci do nowego Zarządu rekomendowani przez
ustępujący Zarząd zostaną podani po ogłoszeniu wyników głosowania nad zmianami w
statucie. Zaproponowano by kandydaci reprezentowali różne ośrodki naukowe.
AW stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania
Zarządu jest wybór przewodniczącego (ewentualnie prezesa – po zmianach w statucie) i
sekretarza z jednego miasta, wręcz z jednego ośrodka, a kandydaci do Zarządu powinni
legitymować sie dobrą znajomością języka angielskiego.
Zobowiązano członków Zarządu do rozmów z przedstawicielami różnych ośrodków
naukowych w sprawie ewentualnych kandydatów. Ostatecznie ustalono, że kandydatów do
nowego Zarządu ustępujący Zarząd przedstawi do 30 sierpnia natomiast do 10 września 2013r
można zgłaszać innych kandydatów do Zarządu (poza rekomendowanymi przez ustępujący
Zarząd).
Przewiduje się następujący kalendarz wyborczy:

- do 16 sierpnia głosowanie w sprawie zmian w statucie,
- 20 sierpnia ogłoszenie wyników głosowania nad zmianami w statucie
- do 30 sierpnia ogłoszenie przez ustępujący Zarząd PKN IAH kandydatów do
nowego Zarządu,
- do 10 września zgłaszanie innych kandydatów do Zarządu PKN IAH,
- do 12 września ogłoszenie listy wszystkich kandydatów,
- od 13 września do 12 października głosowanie elektroniczne
- 17 października ogłoszenie wyników wyborów na Walnym Zebraniu PKN IAH
w Jachrance (przewidywana godz. 17.00).
J.M. W czasie konferencji WPH w Jachrance, w trakcie sesji plenarnej zostaną przestawione
referaty: B. Kozerski nt. Hydrogeologii ośrodka warszawskiego, L. Skrzypczyk nt.
aktywności PIG w zakresie hydrogeologii, E. Krogulec nt. działalności Komisji Dokumentacji
Hydrogeologicznych, S. Witczak nt. Przyszłości hydrogeologii w Unii Europejskiej. Jedna z
ciekawszych sesji będzie dotyczyć – poszukiwania gazu łupkowego w kontekście
oddziaływania na wody podziemne. Zaproponowano, aby w spotkaniu PKN IAH
uczestniczyli także wszyscy członkowie SHP (17.10.2013r. godz. 17).
A.W.: W dniu 27.09.2013r. (piątek) odbędą się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego Warsztaty poświęcone kwestiom prawnym w hydrogeologii. Warsztaty są
adresowane do członków SHP i PKN IAH.
S.S. zreferował przebieg IV Int. Field Workshop for Young Hydrogeologists, które odbyło się
w terminie 24-26.05.2013r. w Lądku. Brało w nim udział 46 uczestników, dominowała
problematyka z zakresu geotermii, wydano materiały konferencyjne w formie monografii.
A.W. zreferował z kolei przebieg konferencji „HYDROGEOCHEMIA`13”, która odbyła się
w dniach 20-121.06.2013r. w Sosnowcu. Brało w niej udział 40 uczestników, w tym 13 ze
Słowacji i Czech. Następna konferencja odbędzie się w 2015r. w Bratysławie.
Wśród konferencji, które odbędą się w 2014r. należy wymienić:
25-27.06. V Int. Field Workshop for Young Hydrogeologists – Groundwater intensive
drainage w Sosnowcu
- 21-26.09. Lisboa, Portugal. IWA World Water Congress @ Exibition. Info Web:
http://www.iwa2014lisboa.org

- listopad VI konferencja Modelowanie Przepływów Wód Podziemnych w Krakowie
- kongres IAH w Maroku
A.W. został przyjęty do IAH Working Group on Education, której przewodniczącym jest
Bruce Misstear (Irlandia, vice President IAH)
A.W. proponuje z polskiej inicjatywy powołać Komisję IAH: Commission on Groundwater
Quality and Protection. Problemem jest osoba z grona PKN IAH chętna do zorganizowania
takiej Komisji i prawdopodobnie jej kierowaniem.
Omawiano przebieg “Dnia Wody” w Polsce (28.03.2013r.)

A.W. poinformował o powołaniu w ramach SHP komisji pod przewodnictwem W. Reymana
ds. konsultacji prawnych dotyczących wód podziemnych
Zarząd aktualnie dysponuje kwotą 847,81 zł, które IAH zwróciło ze składek członkowskich.
Pieniądze te mogłyby być przeznaczone na:
1/ uregulowanie opłat za funkcjonowanie strony internetowej PKN IAH (według informacji
MWK koszt utrzymania domeny i serwera to 250 zł rocznie. Wcześniejsze lata uznaje MWK
za wsparcie z jej prywatnej strony.
2/ nagrody dla studentów – doktorantów, za wyróżnione prezentacje i postery na
konferencjach krajowych (Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych
Hydrogeologów, WPH, MPWP) w formie rocznej opłaty członkowskiej IAH.
Zarząd PKN IAH podjął decyzję o poparciu dla organizacji kongresu IAH w 2015r. w
Dubrowniku.
S.S. dyskutował o pozycji geologii na uczelniach; J.M. zwracał uwagę na istotną rolę studiów
inżynierskich. A.W. zaproponował organizację w Polsce w 2015r. konferencji „Vulnerability
2”.
Kolejne spotkanie ustalono na 17.10.2013r. o godz. 17.00 w Jachrance. W przypadku istotnej
potrzeby dodatkowe spotkanie Zarządu mogłoby sie odbyć na początku września.

