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Protokół z walnego zebrania 

Polskiego Komitetu Narodowego IAH 
 

 

 

 

 

 

Data spotkania: 11.09.2019 r. 

Miejsce spotkania: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń 

Zebranie poprowadził: Adam Porowski 

Protokół sporządzili:  Anna Kuczyńska, Adam Porowski 

Porządek spotkania: 

1. Otwarcie zebrania: Adam Porowski 

2. Wspomnienie biograficzne o prof. dr hab. Janie Dowgiałło: Adam Porowski 

3. Sprawozdanie finansowe z działalności PKN IAH: Anna Kuczyńska  

4. Informacje o waŜnych wydarzeniach w krajowej hydrogeologii: Adam Porowski 

5. Strona internetowa PKN IAH 

6. Wybory do zarządu PKN IAH 

7. Wolne głosy i wnioski.  
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Przebieg spotkania: 

Ad. 1 

Adam Porowski – prezes zarządu PKN IAH, powitał wszystkich na walnym zebraniu 

odbywającym się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń. Prezes 

podziękował oficjalnie organizatorom Sympozjum za zaproszenie i przygotowanie przestrzeni 

do spotkania PKN IAH. 

 

Ad. 2 

Adam Porowski przedstawił sylwetkę biograficzną prof. dr hab. Jana Dowgiałły, członka 

honorowego IAH, jego wieloletniego członka i załoŜyciela Komisji Wód Mineralnych 

i Termalnych. Notka biograficzna o prof. Dowgialle na końcu sprawozdania.  

 

Ad. 3 

Sprawozdanie finansowe z działalności PKN IAH za rok 2019 przedstawiła Anna Kuczyńska - 

sekretarz Zarządu. Liczba członków PKN IAH na rok 2019 wynosiła: 41 osób, w tym 2 

studentów oraz 1 instytucja (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy). 

BudŜet PKN IAH na dzień sprawozdania wynosił 706,38 PLN oraz 366,20 Euro. PowyŜsze 

kwoty nie zawierają zwrotu 10% opłat członkowskich za rok 2019. Poinformowano członków 

o wydatkach poniesionych w roku 2019, związanych z prezentami jubileuszowymi dla członków 

PKN IAH: prof. dr hab. Józefa Górskiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Sadurskiego oraz wieńcem 

Ŝałobnym dla prof. Dowgiałły. PKN IAH był reprezentowany na pogrzebie w osobie prezesa, 

wiceprezesa i sekretarza. Kolejnym wydatkiem poniesionym przez PKN IAH było opłacenie 

opłaty członkowskiej dla p. Karoliny Kucharczyk z PIG-PIB, które stworzyła nową stronę 

internetową PKN IAH i jest jej administratorem (koszt 47 euro rocznie).  

Anna Kuczyńska przekazała informację o zmianach w opłatach członkowskich IAH 

obowiązujących od roku 2019. Aktualne stawki poniŜej: 
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Dodatkowe zmiany dotyczą członkostwa instytucjonalnego, gdzie zwiększono liczbę 

pracowników, za których pracodawcza moŜe wnieść opłatę z 25% upustem. 

  

 

Ad. 4 

Anna Kuczyńska poinformowała członków o zbliŜających się wydarzenia hydrogeologicznych 

asygnowanych przez IAH, wskazując szczegółowe kalendarium wydarzeń na stronie IAH 

(https://iah.org): 

9-13.09.2019 r. – Groundwater Quality, Liege, Belgia 

22-27.09.2019 r. – 46-ty Kongres IAH, Malaga, Hiszpania – spotkanie zarządu IAH 
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2-5.10.2019 r. – Spotkanie Komisji Wód Mineralnych i Termalnych (CMTW IAH)  

Adam Porowski zapowiedział szczegóły spotkania Komisji Wód Mineralnych i Termalnych 

(CMTW IAH) zapraszając do udziału. W 2019 r spotkanie członków Komisji Wód Mineralnych 

i Termalnych IAH odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji Groundwater-2019 

„Mineral waters: Origin and variety of the chemical types” w dniach 2 – 5.10.2019 w 

Pyatigorsku, Rosja. Organizatorami konferencji są : Russian Chapter of the International 

Association of Hydrogeologists (IAH), St.Petersburg University Centre for Geology LLC, Water 

Centre of St. Petersburg University LCC and State Commission on Mineral Reserves of the 

Russian Federation.  

Komisja Wód Mineralnych i Termalnych IAH działa nieprzerwanie od 1968 r. Aktualnie wśród 

jej członków jest 3 osoby z Polski; dr Adam Porowski pełni funkcję sekretarza Komisji. 

Zachęcamy członków PKN IAH do szerszego udziału w róŜnych grupach roboczych IAH, co 

poszerza moŜliwości rozwoju kariery zawodowej, moŜliwości wymiany informacji i udziału w 

róŜnych specjalistycznych konferencjach.  

 

Ad. 5 

Anna Kuczyńska poinformowała członków o przeniesieniu strony internetowej PKN IAH na 

serwer iah.org. W chwili obecnej strona PKN IAH funkcjonuje jako podstrona IAH, dzięki 

czemu nie ma Ŝadnych kosztów związanych z jej funkcjonowaniem. Po stronie PKN IAH leŜy 

jedynie administracja strony i dbałość o jej zawartość merytoryczną. Następnie Anna Kuczyńska 

zaprezentowała kolejne zakładki strony www.poland.iah.org informując o moŜliwości 

zamieszczania portfolio wszystkich członków PKN IAH na stronie. 

 

Ad. 6 

W kolejnym punkcie Adam Porowski poinformował członków o końcu kadencji aktualnego 

zarządu i planach przeprowadzonych wyborów. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada 

sekretarz. Anna Kuczyńska poinformowała, Ŝe wybory zostaną przeprowadzone, wzorem 

poprzednich lat, w trybie elektronicznym. Terminarz wyborów został ustalony jak poniŜej: 

1. Termin wyborów: 1-15.11.2019 r. 

2. Przesyłanie kandydatur do zarządu do 20.10.2019 r. na adres: 

anna.kuczynska@pgi.gov.pl 
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3. Elektroniczne ogłoszenie wyborów wraz z przedstawieniem listy kandydatów na 

stanowiska: 

• Prezesa (obecnie dr Adam Porowski, ING-PAN) 

• Wiceprezesa (obecnie dr inŜ. Jacek RóŜkowski, UŚ) 

• Sekretarza (obecnie dr inŜ. Anna Kuczyńska, PIG-PIB) 

• dwóch członków zarządu (obecnie prof. dr hab. Ewa Krogulec, UW; dr inŜ. Anna 

śurek, AGH)  

4. Ogłoszenie wyników wyborów  22.11.2019 r. 

 

 Ad. 7 

W wolnych wnioskach poruszono kwestię ograniczenia kadencyjności zarządu PKN IAH. 

Zarząd zwrócił się do członków z prośbą o opinię odnośnie zniesienia zapisu o ograniczeniu 

moŜliwości pełnienia funkcji w zarządzie PKN IAH do dwóch kadencji. PowyŜsze uzasadniamy 

brakiem chętnych do pełnienia funkcji w zarządzie PKN IAH. W wyniku dyskusji ustalono 

konieczność sprawdzenia formalnego przeprowadzenia zmian w statucie PKN IAH. Zarząd 

zaproponował przeprowadzenie referendum w powyŜszej sprawie przy okazji najbliŜszych 

wyborów do zarządu.      


