Protokół z zebrania Zarządu
Polskiego Komitetu Narodowego IAH

Data spotkania: 15.05.2018
Miejsce spotkania: Instytut Nauk Geologicznych PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Uczestnicy: Adam Porowski (AP), Anna Kuczyńska (AK), Ewa Krogulec (EK), Anna śurek
(Aś).
Agenda spotkania:
1. Powitanie i wprowadzenie
2. Aktualny stan osobowy
3. Informacja o finansach na rok 2018
4. Nowa strona internetowa: budowa, umiejscowienie, uaktualnienia, treści informacyjne
5. Omówienie / ustalenie formalnych procedur postępowania w przypadku:
a) udzielania patronatu i wsparcia organizacyjnego konferencji
b) delegowanie przedstawicieli PKN na kongresy IAH i inne konferencje krajowe i
zagraniczne.
6. Działalność bieŜąca
7. Propozycje działań zwiększających aktywność i zaangaŜowanie członków PKN IAH

Przebieg spotkania:
1.
2.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Adam Porowski powitaniem członków Zarządu
PKN IAH. Następnie przystąpiono do omawiania kolejnych punktów agendy.
Sekretarz PKN IAH, Anna Kuczyńska, przedstawiła aktualny stan osobowy członków
PKN IAH: na maj 2018 liczba członków, którzy opłacili składkę wynosiła 36 osób, co
stanowiło spadek o 6 osób w stosunku do roku 2017. Przedyskutowano przyczyny spadku
liczby członków; wśród głównych przyczyn wymieniono: (a) małą atrakcyjność
przynaleŜności do IAH dla młodych hydrogeologów, (b) słabo widoczną aktywność PKN
IAH w środowiskach hydrogeologicznych, (c) wysokość składek członkowskich –
nieatrakcyjność składek grupowych: składka grupowa duŜo wyŜsza niŜ suma składek
indywidualnych za daną liczbę członków.

3.

Sekretarz PKN IAH, Anna Kuczyńska, przedstawiła aktualny stan finansów. Na dzień
15.05.2018 stan funduszy organizacji wynosił 1463,65 zł oraz 202 Euro. W okresie
listopad 2017 – maj 2018 dokonano wydatkowania funduszy PKN IAH w wysokości
739,23 zł za prowadzenie i zarządzanie stroną internetową w okresie 2012 - 2018 oraz
opłacono członkostwo dla p. Karoliny Kucharczyk zajmującej się budową i administracją
strony internetowej w wysokości 46 euro.
4. Zatwierdzono plan wykonania roll-up’u informującego o IAH, do wykorzystania na
konferencjach branŜowych (orientacyjny koszt ok. 300 zł).
5. Sekretarz PKN IAH, Anna Kuczyńska, przedstawiła aktualny stan zaawansowania nad
budową nowej strony internetowej PKN IAH. W wyniku rozmów podjętych przez Annę
Kuczyńską z władzami IAH, uzgodniono, Ŝe nowa strona internetowa będzie
zlokalizowana na serwerze IAH i będzie wspierana technicznie przez IAH. PKN będzie
administrował jej zawartością i wyglądem.
6. Na wniosek przewodniczącego Adama Porowskiego, przedyskutowano sposoby i formy
udzielania patronatu przez PKN IAH dla róŜnych konferencji branŜowych oraz sposoby
formalnego delegowania członków PKN IAH jako przedstawicieli na międzynarodowych
kongresach IAH.
Uzgodniono, Ŝe ze strony Zarządu nie będziemy formalizować tego typu postępowania, i
za kaŜdym razem Przewodniczący i Sekretarz PKN IAH będą podchodzić do tego typu
spraw indywidualnie.
7. Przedyskutowano działalność bieŜącą Zarządu PKN IAH. Przewodniczący i Sekretarz
przedstawili informację na temat udzielenia patronatu dla dwóch konferencji
obywających się w Polsce w 2018 r: (a) International Conference on New Approach to
Groundwater Vulnerability, 3 – 8.06.2018, Ustroń; (b) 8 Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych (MPWP 2018), Poznań, Będlewo
2018.
Przedyskutowano moŜliwości zorganizowania specjalnej sesji naukowej pod patronatem
PKN IAH dotyczącej duŜych projektów międzynarodowych.
Uzgodniono przygotowanie informacji na temat PKN IAH na nowe strony internetowe.
8. Tylko skrótowo odniesiono się do tematu działań ze strony Zarządu mających na celu
podniesienie aktywności PKN IAH, i zwiększenie atrakcyjności dla nowych członków.
Przede wszystkim poruszono dwie kwestie: (a) poszerzenia współpracy z SHP, i (b)
podniesienia atrakcyjności składek grupowych – aby zachęcić uczelnie do opłacania
składek dla większej liczby swoich pracowników, i poszerzyć moŜliwości uczestnictwa
naukowców na kongresach i konferencjach organizowanych przez IAH.
W odniesieniu do kwestii pierwszej uzgodniono, Ŝe konieczne jest podjęcie szybkich
rozmów z SHP w celu podjęcia realnej współpracy i zacieśnienia kontaktów. Po
spotkaniu Zarządu nawiązano kontakt z Prezesem SHP prof. Andrzejem Witkowskim,
podczas którego ustalono, Ŝe moŜliwym forum do podjęcia takiej dyskusji będzie Walne
Zebranie członków SHP 15.06.2018 r.
W kwestii drugiej Sekretarz PKN skierowała wniosek do władz IAH z prośbą o
rozwaŜenie modyfikacji wysokości składek członkostwa instytucjonalnego bądź teŜ zasad
jego udzielania, co ma zostać poddane dyskusji na forum zarządu IAH w czerwcu 2018 r.

