
Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego 
IAH 

Data spotkania: 15.12.2016 

Miejsce spotkania: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 
Warszawa 

Uczestnicy: Ewa Krogulec (EK); Anna śurek (Aś), Jacek RóŜkowski (JR); Adam Porowski 
(AP); Anna Kuczyńska (AK)  

Porządek spotkania:  

1. Powitanie i wprowadzenie 
2. Aktualny stan osobowy 
3. Sprawozdanie finansowe 
4. Strona internetowa 
5. Wizja IAH na kolejne lata  
6. Kolejne spotkanie 

 
 

Przebieg spotkania:  

1. Spotkanie rozpoczęła AK witając uczestników i dziękując za przybycie. AK 
poinformowała członków zarządu o odbytej telekonfrenecji pomiędzy 
przedstawicielami nowego zarządu (AK, AP, JR) oraz starego zarządu (Andrzej 
Witkowski i Sławomir Sitek), podczas której odchodzący zarząd przekazał bieŜącą 
sytuację PKN IAH, które były podstawą do dalszych dyskusji podczas spotkania. 

2. Aktualny stan osobowy PKN IAH na grudzień 2016 wynosił 42 osoby, w tym 3 w 
ramach członkostwa instytucjonalnego PIG-PIB oraz 1 student.    

3. AK poinformowała o otrzymaniu wpłaty od Sławomira Sitka w kwocie 2621,08 PLN 
oraz od Sharon Warden 202,70 Euro, pochodzące z 10 % zwrotu ze składek 
członkowskich z lat poprzednich. PoniewaŜ PKN IAH nie posiada osobowości 
prawnej, zarząd podjął decyzję, Ŝe środki PKN IAH na czas kadencji 2016-2019 będą 
przechowywane na kontach prywatnych sekretarza PKN IAH i dysponowane zgodnie 
z uchwałami zarządu.   

4. AK poinformowała o obecnej sytuacji dotyczącej administracji strony internetowej 
oraz rocznych kosztów obsługi w wysokości 450 zł. Zarząd podjął decyzję o 
konieczności przeniesienia strony PKN IAH na serwer instytucji naukowej i 
zobowiązał się do rozpoznania moŜliwości umieszczenia jej na serwerze PAN/PIG-
PIB/UW/AGH. Zarząd podjął równieŜ uchwałę o uregulowaniu bieŜących kosztów 
obsługi strony na rzecz pani Magdaleny Worsy-Kozak. Administracja strony 
internetowej została powierzona AP i AK. Uzgodniono równieŜ moŜliwość 
oddelegowania administracji i aktualizacji strony internetowej członkowi PKN IAH 



spoza zarządu, w zamian za pokrycie składki członkowskiej (chętnych zapraszamy do 
kontaktu).  

5. DuŜo czasu na spotkaniu poświęcono dyskusji nt zasadności istnienia PKN IAH oraz 
jego wizji na kolejne lata.  
Na dzień dzisiejszy PKN IAH nie posiada osobowości prawnej, nie jest 
zarejestrowaną sądownie organizacją, a jedynie zrzesza na zasadzie dobrowolności 
krajowych członków międzynarodowej organizacji. W skład PKN IAH wchodzą 
obecnie głównie przedstawiciele środowisk naukowo-badawczych związanych z 
uczelniami wyŜszymi i instytutami badawczymi. Zdecydowana większość członków 
PKN IAH jest jednocześnie członkami SHP, toteŜ naturalne wydaje się zacieśnienie 
formalnej współpracy obu tych struktur w środowisku hydrogeologów polskich w 
najbliŜszej przyszłości. PKN IAH dostrzega konieczność rozwijania takiej współpracy 
w celu efektywnego łączenia badań naukowych i działalności aplikacyjnej, co w 
przyszłości z pewnością wpłynie na polepszenie integracji środowisk związanych z 
naszą branŜą. 
Za priorytet uznano zwiększenie aktywności PKN IAH podczas cyklicznych 
konferencji branŜowych WPH i MPWP w szczególności w zakresie promocji badań 
naukowych. Dyskutowano róŜne propozycje aktywności i ostatecznie uzgodniono 
złoŜenie propozycji organizatorom kolejnej edycji WPH dotyczącej organizacji sesji 
poświęconej projektom badawczym realizowanym w róŜnych ośrodkach 
akademickich i naukowo-badawczych w Polsce. Celem sesji będzie wymiana 
informacji o prowadzonych projektach badawczych, wymiana doświadczeń w 
pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie badań oraz networking.  Podjęto równieŜ 
decyzję o kontynuacji wsparcia dla organizacji Warsztatów Młodych Hydrogeologów 
oraz sesji młodych hydrogeologów podczas WPH w formie nagród rzeczowych – do 
uzgodnienia z organizatorami. Większe zaangaŜowanie PKN IAH uzaleŜnione będzie 
od programu tychŜe spotkań.    

6. Kolejne spotkanie planowane jest w końcu marca 2017 r. 
 

 

 

 


