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Protokół z walnego zebrania 

Polskiego Komitetu Narodowego IAH 
 

 

 

 

 

 

Data spotkania: 9.11.2017 r. 

Miejsce spotkania: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Pałac Wojanów” w Wojanowie, 

k. Wrocławia  

Zebranie poprowadził: Adam Porowski 

Protokół sporządził:  Anna Kuczyńska, Adam Porowski 

Porządek spotkania: 

1. Otwarcie zebrania: Adam Porowski 

2. Sprawozdanie z działalności PKN IAH: Anna Kuczyńska, Adam Porowski 

3. Nadanie tytułu „Honorowego członka PKN IAH” profesorowi dr hab. Andrzejowi 

Witkowskiemu oraz prof. dr. hab. Stanisławowi Staśko.  

4. Informacje o waŜnych wydarzeniach w krajowej hydrogeologii: zgłoszenia od członków 

PKN IAH. 

5. Dyskusja nad kierunkami działania PKN IAH i propozycja nowych inicjatyw:  

moderatorzy: Ewa Krogulec, Anna Kuczyńska, Adam Porowski.  

6. 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 w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Pałac Wojanów w Wojanowie 

koło Wrocławia, w ramach XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Współczesne Problemy 

Hydrogeologii, 8-10.11.2017 r.  Prezes podziękował oficjalnie organizatorom Sympozjum za 

zaproszenie i przygotowanie przestrzeni do spotkania PKN IAH. 

 

Ad. 2 

Sprawozdanie z działalności PKN IAH za rok 2017 przedstawiła Anna Kuczyńska - sekretarz 

Zarządu. Sprawozdanie rozpoczęto od przedstawienia informacji na temat finansów PKN IAH 

oraz liczby aktualnych członków. Liczba członków na rok 2017 wynosiła: 44 osoby, w tym 6 

studentów. 

BudŜet PKN IAH na dzień sprawozdania wynosił 2202,88 PLN oraz 253,50 Euro. 

Poinformowano członków o zbliŜających się wydatkach związanych z rekonstrukcją i obsługą 

strony internetowej PKN IAH oraz koniecznym zakupem materiałów informacyjnych typu 

baner, poster, itp. niezbędnych do prezentacji obecności PKN IAH na konferencjach.  

 

Ad. 3 

Z inicjatywy członków PKN IAH, prezes Adam Porowski, uhonorował prof. Andrzeja 

Witkowskiego i prof. Stanisława Staśkę tytułem „Honorowych Członków PAKN IAH” za ich 

wybitny wkład i wspieranie rozwoju działalności Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów 

na terenie Polski. Uhonorowani członkowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 

Ad. 4 

a) Prof. Andrzej Witkowski zrelacjonował zebranym członkom informacje na temat 

postępów z wydaniem nowego czasopisma Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich pt. 

„Hydrogeologia”. Wydanie nowego czasopisma po wielu trudnościach zakończyło się 

sukcesem i powstał 1 numer w wersji papierowej, który został zaprezentowany na 

walnym zebraniu SHP w dniu 9.11.2017. Czasopismo zostało objęte Honorowym 

Patronatem Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska.  
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b) Prof. Andrzej Witkowski przekazał takŜe informacje o przygotowywanej kolejnej edycji 

międzynarodowej konferencji pt: „New Approach to Groundwater Vulnerability”, 2-6 

czerwca 2018. 

c) Prof. Marek Marciniak przekazał informację na temat przygotowywanej 8 edycji 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Modelowanie przepływu wód podziemnych”, 

która odbędzie się w dniach 16-19 października, 2018, w Będlewie koło Poznania.  

Profesor Marciniak zaprosił PKN IAH do zorganizowania rocznego walnego zebrania 

członków w ramach konferencji. Zapowiedział równieŜ zwrócenie się z oficjalną prośbą 

o objęcie Konferencji patronatem ze strony PKN IAH.  

d) Prof. Andrzej Witkowski przedstawił relację z 44th Kongresu IAH, który odbył się 

w dniach 25-29 września 2017 w Dubrowniku, w Chorwacji. Przedstawiciel PKN IAH 

uczestniczył równieŜ w zebraniu Komitetów Narodowych IAH podczas Kongresu.  

 

Ad. 5 

W ramach zebrania wszystkich członków przeprowadzono wstępną dyskusję na temat kierunków 

rozwoju PKN IAH oraz nowych inicjatyw, które mogłyby być organizowane pod egidą PKN 

IAH w Polsce, w celu zapewnienia większej rozpoznawalności IAH na uczelniach i wśród 

młodych hydrogeologów.  

Na plan pierwszy wysunęła się potrzeba stworzenia nowej profesjonalnej strony internetowej 

PKN IAH na zasadach zapewniających ciągłość i niezaleŜność od uczelni oraz zmieniających się 

władz Komitetu. Sekretarz PKN IAH, dr Anna Kuczyńska, podjęła się koordynacji tego zadania.  

Kolejnym pomysłem, który zdobył szerokie poparcie wśród członków Komitetu, była idea 

organizowania sesji naukowych poświęconych duŜym międzynarodowym projektom 

współfinansowanym ze środków UE, w których biorą udział polscy hydrogeolodzy, uczelnie lub 

instytucje państwowe i firmy prywatne; sesje takie miałyby być organizowane w ramach 

ogólnopolskich konferencji hydrogeologicznych tj. „Współczesne Problemy Hydrogeologii” 

oraz „Modelowanie przepływu wód podziemnych”. Organizacja pierwszej sesji tego typu została 

przeprowadzona w roku 2017 w ramach XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Współczesne 

Problemy Hydrogeologii w Wojanowie.  

Dyskutowano równieŜ wstępne pomysły mające na celu podwyŜszenie rozpoznawalności IAH w 

środowisku młodych polskich hydrogeologów. Jedną z najciekawszych propozycji było 
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ustanowienie nagrody PKN IAH dla młodych hydrogeologów za najlepsze wystąpienie naukowe 

i/lub najlepszy poster na konferencji WPH.  

 

Ad. 6 

W ramach wolnych głosów, prof. Witkowski po raz kolejny zaapelował do członków PKN IAH 

o większe zaangaŜowanie się w działalność róŜnych specjalistycznych grup roboczych 

działających w ramach IAH.   


