
 

Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego 

IAH 

 
Data spotkania: 08.03.2016 r.  

Miejsce spotkania: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec  

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

Marciniak (MM) Sławomir Sitek (SSi) 

Protokół sporządzili: Sławomir Sitek i Andrzej Witkowski  

Porządek spotkania:  

1. Wprowadzenie 

2. Aktualny stan osobowy, przyjęcie nowych członków, aktualna sytuacja finansowa 

3. Przygotowanie do tegorocznych wyborów Zarządu 

4. Młodzi w IAH – aktywizacja studentów i doktorantów 

5. Konferencje, sympozja i inne organizowane w kraju i zagranicą (VII Warsztaty, 

MPWP, Kongres we Francji i inne np. obchody rocznicowe w Polsce) 

6. Strona internetowa 

7. Czasopismo „Hydrogeologia” 

8. Inne sprawy bieżące 

 

Przebieg spotkania:  

1. Zebranie rozpoczął AW witając uczestników i jednocześnie dziękując wszystkim członkom 

zarządu za przybycie. 

2. AW przedstawił obecny stan osobowy PKN IAH, który na stan do 08.03.2016 wynosi 30 

osób, w tym jeden członek honorowy prof. Dowgiałło oraz tylko 4 studentów. Liczba ta 

jednak prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu, po wystosowaniu pisma do członków z prośbą 

o uregulowanie składek. Na koniec 2015 roku PKN IAH liczył łącznie 53 członków. 

3. Zarząd podejmie starania o wypuklenie atutów przynależności IAH dla Młodych 

Hydrogeologów, i roześle je do wszystkich członków z prośbą o rozpropagowanie 

przygotowanych informacji. 

4. Aktualnie budżet PKN IAH wynosi 2885,91 zł. Zarząd PKN IAH podjął decyzję o 

wykorzystaniu częściowo tych środków na następujące cele:  

- ufundowanie 2 składek członkowskich dla studentów z Polski w ramach nagrody za 

najlepsze prezentacje na VII Warsztatach dla Młodych Hydrogeologów za rok 2016  

- ufundowanie 3 składek członkowskich za rok 2017 w ramach nagrody za najlepsze 

prezentacje (poster lub referat) na VII konferencji MPWP dla 3 doktorantów z Polski 

- pokrycie opłaty składki członkowskiej dla P. Dominki Dąbrowskiej za organizację 

internetowego głosowania w nadchodzących wyborach do Zarządu PKN IAH. 

- pokrycie opłaty składki członkowskiej dla P. Sławomir Sitka za efektywne pełnienie funkcji 

sekretarz Zarządu oraz prowadzenie strony PKN IAH. 

5. Zgodnie ze statutem PKN IAH obecny rok jest rokiem wyborczym dlatego Zarząd podjął 

decyzje o przeprowadzeniu wyborów na nową 3 letnią kadencje za pomocą głosowania 

internetowego. 



6. AW przekazał informację, że w tym roku odbywają się także wybory głównego Zarządu 

IAH na kadencje 2016-2020. 31 marca upływa możliwość zgłaszania kandydatur. Zarząd 

może rekomendować kandydatów, ale jednocześnie każdy aktualny członek PKN IAH może 

również zgłosić swoja kandydaturę. 

7. AW oraz inni członkowie Zarządu zadecydowali, że na Walnym Zebraniu Zarząd zostanie 

przedstawiony pod dyskusję problem ewentualnego połączenia PKN IAH z SHP. 

8. AW podkreślił bardzo słaby udział Polaków w pracach różnych komisji i sieciach 

działających przy IAH. 

9. AW przedstawił aktualny stan zaawansowania działań nad pierwszym numerem 

czasopisma Hydrogeologia, ponawiając apel o przesyłanie artykułów. 

10. AW przedstawił informacje o wybranych konferencjach organizowanych w tym roku w 

Polsce i w Europie. Zachęcił do udziału w VII Warsztatach dla Młodych Hydrogeologów, 

natomiast AŻ poinformowała o szczegółach VII konferencji MPWP w Zakopanem. 

11. Wstępnie omówiono przewidywany program zebrania członków PKN IAH w dniu 

11.10.2016 roku podczas konferencji MPWP7 w Zakopanem. 

12. Dyskutowano nad organizacją obchodów Światowego Dnia Wody oraz jubileuszu 60-

lecia IAH. AW zaproponował przesłanie pisma do członków IAH, będących jednocześnie 

pracownikami jednostek naukowych i innych organizacji organizujących obchody 

Światowego Dnia Wody, o przesyłanie informacji do PKN IAH, co umożliwi późniejsze 

umieszczanie takich informacji na stronie internetowej PKN IAH. 

 


