
Notatka z posiedzenia Prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 21 stycznia 2021 

 
Miejsce spotkania: posiedzenie zdalne na platformie ZOOM o godz. 15.00 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik (Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie) 

2. zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak 

(Politechnika Gdańska) 

3. członek prezydium: prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent 

PAN (Uniwersytet Opolski) 

4. sekretarz: dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie) 

5. odpowiedzialny za stronę internetową KIŚ PAN oraz techniczną obsługę spotkania: 

prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

Posiedzenie przebiegało wg następującego programu zaproponowanego przez 
Przewodniczącego: 
 
1. Informacje Przewodniczącego KIS PAN (ref. prof. K. Banasik) 

a.            wybory przewodniczących sekcji 
b.            przygotowanie planów pracy sekcji na lata 2021-2023 

2. Sprawa udzielania patronatu przez Komitet konferencjom (ref. prof. H. Obarska-Pempkowiak) 
3. Sprawa sprawozdania z działalności Komitetu w roku 2020 (ref. dr hab.  A. Karczmarczyk) 
4. Sprawa terminów kolejnych spotkań (Prezydium, Komitetu) oraz tematyki seminarium na 
posiedzenie plenarne Komitetu 
5. Sprawy bieżące 
 

Ad. 1a. Przewodniczący prof. Kazimierz Banasik poinformował, że Sekcje wybrały 
przewodniczących. W przypadku jednej sekcji został także wybrany zastępca 
przewodniczącego. Przewodniczącymi w poszczególnych sekcjach zostali: 

1. Sekcja Ochrony Zasobów Wodnych i Zaopatrzenia w Wodę– przewodniczący: prof. 
dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrosłąwiu), zastępca 
przewodniczącego prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski (Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu) 

2. Sekcja Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków – przewodniczący: dr hab. inż. 
Stanisław Rybicki (Politechnika Krakowska) 

3. Sekcja Ochrony Atmosfery i Klimatu – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Klaudia 
Borowiak (Uniwersyte Przyrodniczy w Poznaniu) 

4. Sekcja Ochrony Gleb i Gospodarki Odpadami – przewodniczący: prof. dr hab. inż. 
Kazimierz Szymański (Politechnika Koszalińska)  

5. Sekcja Kształtowania Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju – przewodniczący: dr 
hab. inż. Leszek Książek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)  

 
Ad.1b. Przewodniczący prof. Kazimierz Banasik poinformował, że w związku z faktem, że 
spotkania wyborcze w poszczególnych Sekcjach odbywały się zdalnie, i nie udało się powołać 



wszystkich przewodniczących w roku 2020, proponuje przedłużenie terminu przesyłania 
planów pracy Sekcji do 10 lutego 2021. Uczestnicy spotkania zaakceptowali tą propozycję. 
 
Ad. 2. Pani prof. Hanna Obarska-Pempkowiak przedstawiła propozycję uaktualnienia zasad 
udzielania patronatu przez KIŚ PAN oraz wzór wniosku o udzielenie patronatu. W wyniku 
dyskusji ustalono wersję zasad oraz wniosku, która została zaakceptowana przez Prezydium, i 
po korekcie zostanie zamieszczona na stronie KIŚ. Jednocześnie poruszono kwestię logo 
Komitetu / PAN oraz zasad ich wykorzystania, którą pozostawiono do ustalenia przy okazji 
kolejnego spotkania. Pani prof. Czesława Rosik-Dulewska poruszyła również kwestię 
występowania o patronat Prezesa PAN. Pan Przewodniczący zaproponował, żeby tę kwestię 
włączyć w porządek obrad posiedzenia plenarnego.  
 
Ad. 3. Sekretarz KIŚ PAN dr hab. Agnieszka Karczmarczyk przedstawiła wzór sprawozdania z 
działalności komitetów PAN, które należy złożyć do 8 lutego 2021 r. W wyniku dyskusji 
ustalono, że do członków KIŚ zostanie rozesłana prośba o zgłaszanie osiągnięć w punktach V.2, 
VII oraz VIII sprawozdania. Jednocześnie też sekretarz wystąpi z prośbą do prof. Lucjana 
Pawłowskiego o przesłanie informacji odnośnie Monografii KIŚ PAN.  
 
Ad.4. Pan prof. Kazimierz Banasik zaproponował, żeby zebranie plenarne KIŚ zorganizować w 
12-tym tygodniu bieżącego roku (22-26 marca), a kolejne spotkanie prezydium w 10-tym 
tygodniu. Członkowie prezydium zaakceptowali tą propozycję. Jednocześnie też podjęto 
dyskusję na temat referatów wygłaszanych w ramach posiedzeń plenarnych oraz posiedzeń 
Sekcji. Ostatecznie ustalono, że Sekcje będą proszone o zgłaszanie tematów referatów na 
posiedzenia plenarne a także o zapraszanie wszystkich członków Komitetu na referaty 
organizowane w ramach spotkań Sekcji. O referat na pierwszym w b.r. zebraniu planarnym 
zostanie poproszona pani prof. Maria Włodarczyk-Makuła. 
 
Ad.5. W związku z wysoką aktywnością uczestników spotkania w trakcie omawiania kolejnych 
punktów, nie zgłoszono innych spraw bieżących. 
 
Spotkanie zakończyło się o 16.20 
 


