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Data spotkania: 28.03.2014 r. 

Miejsce spotkania: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 

Uczestnicy: Andrzej Witkowski (AW); Anna Żurek (AŻ); Stanisław Staśko (SS); Marek 

Marciniak (MM) i Sławomir Sitek (SłS) 

Protokół sporządzili: Sławomir Sitek i Andrzej Witkowski 

Porządek spotkania: 

1. Przygotowanie raportu z działalności PKN IAH w 2013 roku  

2. Dyskusja nad nowym czasopismem hydrogeologicznym 

3. Dyskusja nad raportem „Working Group on Education” 

4. Wypracowanie stanowiska Zarządu w kwestii opłat za członkostwo w IAH dla 

studentów i młodych hydrogeologów  

5. Prezentacja nadchodzących konferencji i innych wydarzenia organizowanych w kraju i 

zagranicą 

6. Wypracowanie stanowiska PKN IAH nad problem deregulacji uprawnień zawodowych 

dla geologów 

 

Przebieg spotkania: 

1/ AW poinformował o konieczności przygotowania raportu z działalności stowarzyszenia. 

Ustalono format raportu analogicznie do roku poprzedniego. Podano także informacje o 

aktualnej liczbie członków, która wynosi na stan z 26 marca 2014 roku 40 członków, w tym 

jeden nowy, ponadto 11 osób z poprzedniego roku nadal nie opłaciło składki, dlatego ilość 

członków może jeszcze ulec zmianie (AW+SłS). 

2/ AW poinformował, że zwrot 10% opłaty członkowskiej za 2013 rok wyniósł 748,84 zł, a 

pozostałe środki z poprzedniej kadencji wyniosły 597,81 zł. Łącznie kwota w posiadaniu 

PKN IAH wynosi 1238,23 zł, gdyż 108,42 zł zostało wykorzystane na zapłatę rocznej opłaty 

członkowskiej dla pani Dominiki Dąbrowskiej, w nagrodę za przygotowanie i 

przeprowadzenie ankiety dotyczącej wyboru nowych władz PKN IAH. Kwota 1238,23 zł 

tymczasowo znajduje się na koncie SłS i zostanie przekazana na nagrody w postaci rocznej 

opłaty członkowskiej w PKN IAH lub opłatę publikacji w nowo powstającym czasopiśmie 

Hydrogeologia, dla osób wyróżnionych za najlepsze prezentacje i postery na najbliższych 

krajowych konferencjach. 

3/ Wszyscy uczestnicy spotkania przychylenie odnieśli się do inicjatywy Stowarzyszenia 

Hydrogeologów Polskich dotyczącego utworzenia nowego czasopisma „Hydrogeologia”. 

Rozmowy w kwestii wydawania takiego czasopisma  przez  Spiringer’a  prowadzi AW. AŻ 

zwróciła uwagę by czasopismo to umożliwiało publikacje artykułów w języku polskim, co 

potencjalnie może spotkać się z zwiększmy zainteresowaniem szczególnie ze strony 

hydrogeologów praktyków, a nie tylko hydrogeologów skupionych wokół ośrodków 

akademickich. Ponadto MM proponuje by zwrócić się do ośrodków akademickich w Polsce 

związanych z hydrogeologią by zechciały zapoczątkować pisanie publikacji do tego 

czasopisma. SS zasugerował, że w sprawie doprecyzowania kształtu czasopisma powinno 
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odbyć się wspólne spotkanie robocze zarządu PKN IAH i SHP w Sosnowcu na Wydziale 

Nauk o Ziemi. 

4/ MM zwrócił uwagę by przy pisaniu publikacji Polscy hydrogeolodzy nie zapominali o 

cytowaniu osiągnięć naukowych krajowych hydrogeologów. Niepokojący obecnie trend 

cytowania literatury anglojęzycznej powoduje sztuczne osłabienie pozycji rodzimej 

hydrogeologii. 

5/ Wszyscy uczestnicy spotkania pozytywnie ustosunkowali się do propozycji zawartych w 

raporcie ”Working Group on Education”, w tym szczególności zwiększenia na stronie 

internetowej IAH materiałów edukacyjnych, webinariów dla członków IAH. 

6/ Zarząd PKN IAH wyraził zaniepokojenie malejącą liczbą uczestników IAH. Zaproponowano 

by wystosować pismo do centrali IAH z propozycją zmniejszenie składki członkowskiej, 

szczególnie dla studentów do 10 euro. Kolejna propozycja dotyczyła zróżnicowania opłat za 

udział w konferencjach dla członków IAH i pozostałych osób. Ponadto w piśmie tym 

powinny się znaleźć uwagi, co do braku czytelności i aktualności wybranych zakładek na 

głównej strony IAH. 

7/ AW zwrócił uwagę uczestnikom spotkania o bardzo słabym udziale Polaków w pracach 

różnych komisji i sieciach działających przy IAH, oraz zaproponował utworzenie komisji 

„Groundwater Quality and Protection”.  

8/ AW poinformował zebranych o nadchodzących konferencjach hydrogeologicznych w 

obecnym i w przyszłym roku, w tym o odbywających się w Polsce piątych 

Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Hydrogeologów oraz o organizowanej w maju 

2015 roku międzynarodowej konferencji w Ustroniu dotyczącej podatności wód 

podziemnych („Groundwater Vulnerability – From Scientific Concept to Practical 

Application”) 

9/ SS podał dyskusji problem deregulacji zawodu geologa. Zwrócił uwagę, że zniesienie 

uprawnień w zakresie wykonywania, dozorowani i kierowania pracami geologicznymi może 

doprowadzić do nieodwracalnych i niekorzystnych zmian w zakresie sposobu poszukiwania, 

dokumentowania i udostępniania zasobów wód podziemnych. Zarząd PKN IAH powinien 

wypracować stanowisko w tej sprawie. 

10/ Dyskusji poddano także działanie strony PKN IAH, Uczestnicy spotkania SS, MM, AŻ 

zobowiązały się do przesłania materiałów do SłS w celu zamieszczenia ich na stronie, co 

zwiększy jej atrakcyjność i użyteczność dla odwiedzających. 


