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Porządek spotkania:
1. Wprowadzenie
2. Sprawozdanie z 41Kongresu IAH w Marrakeszu
3. Aktualny stan osobowy, przyjęcie nowych członków, aktualna sytuacja finansowa
4. Problematyka nowego czasopisma hydrogeologicznego
5. Przygotowanie Walnego Zebrania w dniu 16.11.2014 - Ciechocinek
6. Konferencje, sympozja i inne organizowane w kraju i zagranicą
7. Inne sprawy bieżące

Przebieg spotkania:
1. Zebranie rozpoczął AW witając uczestników jednocześnie informując o usprawiedliwionej
nieobecności sekretarza Zarządu Sławomira Sitka, który przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej
przewidzianej tuż po zakończeniu zebrania.
2. Sprawozdanie z 41 Kongresu przedstawił AW jako jedyny wśród obecnych uczestnik kongresu. W
kongresie uczestniczyło 6 przedstawicieli Polski. AW podkreślił bardzo wysoki poziom merytoryczny
zaprezentowanych w trakcie kongresu wykładów. Wskazał także na wiele niedociągnięć
organizacyjnych, uwidocznionych szczególnie w trakcie wycieczek śródkongresowych.
W trakcie kongresu odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetów Narodowych IAH. Dyskutowano
kwestie współpracy pomiędzy Komitetami, szczególnie sąsiadującymi ze sobą. Podkreślono, że
bardzo niewiele komitetów narodowych przekazuje coroczne raporty z działalności stowarzyszenia (8
krajów w 2012; 6 krajów w 2013). Polska jest jednym z tych niewielu krajów dostarczających
coroczne sprawozdania z działalności sekcji krajowej.
AW poinformował o najistotniejszych kwestiach poruszanych walnym zebraniu IAH, które odbyło się
w trakcie 41 Kongresu IAH. Było to:
- sprawozdanie z działalności IAH
- sprawozdanie z działalności Working Group on Education
- zaaprobowanie redukcji opłaty członkowskiej w IAH dla studentów i doktorantów o 10 Euro. Dzięki
temu pragnie się zachęcić młodych hydrogeologów do uczestnictwa w IAH. Jednocześnie
zatwierdzono wzrost opłaty dla pozostałych członków o 2 Euro.
- ogłoszenie laureata nagrody Prezydenta IAH, którym został Jac van der Gun (Holandia),
honorowym członkiem IAH został Emilio Custodio (Prezydent IAH w latach 2000-2004)

- prezentacja przyszłorocznego kongresu IAH w Rzymie
- prezentacja konferencji IAH „Groundwater Vulnerabillity - From Scientific Concept to Practical
Application” organizowanej w Polsce w 2015 roku (AW)
AW podkreślił bardzo słaby udział Polaków w pracach różnych komisji i sieciach działających przy
IAH. Poinformował, że zakończył swój udział w „Working Group of Education”, która to grupa jest w
trakcie reorganizacji w celu efektywnego wprowadzenia w życie zaleceń zawartych w raporcie Grupy.
3. AW przedstawił aktualny stan osobowy PKN IAH wynoszący 48 osób, w tym jeden członek
honorowy oraz jedynie 5 studentów studiów doktoranckich. Omówiono także aktualny stan finansów
PKN, który po otrzymaniu z centrali IAH zwrotu 10% wpłaconych składek za 2013 rok (748, 84 zł)
wynosi 1346,65 zł. Oczekuje się zwrotu za 2014 w kwocie 216 Euro. AW zaproponował, żeby środki
finansowe znajdujące się w posiadaniu PKN IAH i pochodzące ze zwrotu 10% opłaty członkowskiej,
zostało wykorzystane na zapłatę rocznej opłaty członkowskiej w IAH dla młodych hydrogeologów
laureatów specjalnych nagród za prezentacje na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także na
opłatę członkowską sekretarza Zarządu w nagrodę za bieżące prowadzenie strony internetowej i pracę
w Zarządzie. Propozycja ta została zaakceptowana przez pozostałych uczestników spotkania.
W celu zwiększenia liczby studentów w PKN IAH AW zasugerował wyraźne obniżenie
konferencyjnych dla studentów członków IAH i zwrócenie się z tą kwestią do organizatorów
konferencji hydrogeologicznych w Polsce i zagranicą.
4. AW przedstawił aktualny stan zaawansowania działań nad czasopismem Hydrogeologia. Ostateczne
decyzje w tej sprawie zapadną na najbliższym zebraniu Zarządu SHP oraz zebraniu jego członków w
trakcie konferencji MPWP w Ciechocinku dniu 17.11.2014.
5. Wstępnie omówiono przewidywany program walnego zebrania członków PKN IAH w dniu
16.11.2014. Ustalając następujący jego program:
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
6. AW przedstawił planowane na najbliższy rok wydarzenia i konferencje związane z działalnością
IAH. Są to w kolejności wynikającej z kalendarza:
- 16 listopad 2014 – Ciechocinek - Walne zebranie członków PKN IAH.
- 16-18 listopad 2014 – VI konferencja MPWP w Ciechocinku.
- 25-29 maj 2015 - druga edycja Międzynarodowej Konferencji poświęconej podatności pt.
„Groundwater Vulnerabillity - From Scientific Concept to Practical Application”, organizowanej przez
Polski Komitet Narodowy IAH, Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich (SHP), Uniwersytet Śląski
w Katowicach oraz UNESCO. Konferencja odbędzie się w Ustroniu. AW rozdał uczestnikom
spotkania ulotki informujące o konferencji, które zostały rozprowadzone także pomiędzy uczestnikami
Kongresu IAH w Marrakeszu. Tematyka podatności wód podziemnych jest nadal aktualna o czym
świadczyła wielość prezentacji na Kongresie, reprezentujących bardzo różne podejście do tego
zagadnienia (AW). Organizatorzy konferencji w Ustroniu planują wydanie abstraktów w formie
elektronicznej (CD lub pamięć USB). Udział w konferencji może być doskonałą okazją do
zaprezentowania na forum międzynarodowym wyników polskich badań nad zagadnieniem podatności.
Ok. 40 najlepszych artykułów z konferencji zostanie opublikowanych w renomowanych
wydawnictwach światowych (IAH Selected Papers – ok. 30 artykułów i Environmental Earth Sciences
– ok. 10 artykułów). Opłaty konferencyjne można wnosić do 31 stycznia 2015 roku (AW)
(http://khgi.wnoz.us.edu.pl/vulnerability.html).

- 15-17 czerwiec 2015 - szóste Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów, które mają
zostać zorganizowane w Bełchatowie we współpracy z przedstawicielami IAH Early Career
Hydrogeologists’ Network oraz niemieckim Komitetem Narodowym IAH (AW).
- 13-18 wrzesień 2015 – 42 Kongres IAH w Rzymie. Z racji europejskiej lokalizacji padła sugestia ze
strony AW, że udział polskiej grupy powinien być liczniejszy.
7. Zasugerowano celowość kontynuacji współpracy z Komitetami Narodowymi Czech i Słowacji oraz
rozwinięcie jej z Węgrami i Niemcami.

