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PODSTAWOWE
ANNA KUSTRA

SKŁAD DYREKCJI W 2019 R.
Dyrektor PIG-PIB
• dr Agnieszka Wójcik do 3.10.2019 r.
• dr Małgorzata Woźnicka 4.10.2019 r.
• dr inż. Mateusz Damrat od 5.10.2019 r.
Zastępca dyrektora
ds. służby geologicznej
• dr inż. Mateusz Damrat 4.10.2019 r.
• dr Andrzej Głuszyński od 9.10.2019 r.
Zastępca dyrektora
ds. badań i rozwoju
• prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski do 3.10.2019 r.
• dr Piotr Szrek od 4.10.2019 r.
Zastępca dyrektora
ds. administracyjno-ekonomicznych
• mgr inż. Natalia Tarczyńska do 3.10.2019 r.
• mgr Zofia Zaruska od 4.10.2019 r.
Zastępca dyrektora
ds. ogólnych
• dr Adam Mydłowski do 3.10.2019 r.
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Sekretarz naukowy
• prof. dr hab. Szymon Uścinowicz do 8.10.2019 r.
• prof. dr hab. Tadeusz Peryt od 9.10.2019 r. (p.o.)
Zarządzający Oddziałem Dolnośląskim
• dr Adam Mydłowski do 08.10.2019 r.
Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego
• mgr Karol Zawistowski od 9.10.2019 r.
Dyrektor Oddziału Geologii Morza
• dr Wojciech Jegliński
Dyrektor Oddziału Górnośląskiego
• dr Janusz Jureczka
Dyrektor Oddziału Karpackiego
•

dr hab. Leszek Jankowski, prof. instytutu

Dyrektor Oddziału Pomorskiego
• dr Artur Skowronek do 22.10.2019 r.
• mgr Zenon Wiśniowski od 4.11.2019 r.
Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego
• dr Sylwester Salwa

RADA
NAUKOWA

•

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, Wydział Górnictwa
i Inżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie do 17.09.2019 r.

Przewodniczący

•

prof. dr hab. Leszek Marynowski, Wydział Nauk
o Ziemi, Uniwersytet Śląski od 19. 09.2019 r.

•

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie 18-27.09.2019 r.

•

prof. dr hab. Andrzej Muszyński, Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu

•

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Państwowa
Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej do 21.06.2019 r.

•

prof. dr hab. Tadeusz Peryt, PIG-PIB

•

•

prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski, Instytut
Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach do 17.09.2019 r.
prof. dr hab. Joachim Szulc, Instytut Nauk
Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
od 27.09.2019 r.

Zastępcy przewodniczącego
•

dr Jolanta Maj, Departament Geologii i Koncesji
Geologicznych, Ministerstwo Środowiska

•

prof. dr hab. Antoni Wójcik, PIG-PIB
do 27.09.2019 r.

•

prof. dr hab. Ewa Słaby, Instytut Nauk
Geologicznych PAN od 27.09.2019 r.

•

dr Łukasz Pleśniak, Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN do 17.09.2019 r.

•

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie od 27.09.2019 r.

•

dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska,
prof. instytutu

•

prof. dr hab. Ewa Słaby, Instytut Nauk
Geologicznych PAN 18-27.09.2019 r.

•

dr hab. Piotr Such, prof. instytutu, Instytut
Nafty i Gazu – PIB od 08.10.2019 r.

•

prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, PIG-PIB
od 21.11.2019

•

prof. dr hab. Joachim Szulc, Instytut Nauk
Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
18- 27.09.2019 r.

•

dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. instytutu,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN do 17.09.2019 r.

•

dr hab. Wiesław Trela, prof. instytutu
od 21.11.2019 r.

•

dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. instytutu

Członkowie

3

•

mgr Monika Chryplewicz-Kałwa, Departament
Nadzoru Geologicznego, Ministerstwo
Środowiska do 5.09.2019 r.

•

dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. instytutu,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN od 18.09.2019 r.

•

prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, Instytut
Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach do 17.09.2019 r.

•

dr inż. Tadeusz Gorewoda, Zakład Chemii Analitycznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Metali Nieżelaznych od 27.06.2019 r.

•

dr Aleksandra Kozłowska, PIG-PIB

•

prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec, Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
w Krakowie do 17.09.2019 r.

•

prof. dr hab. Ewa Krogulec, Wydział Geologii,
Uniwersytet Warszawski od 18.09.2019 r.

•

dr hab. inż. Jan Kudełko, Wydział Geoinżynierii,
Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska
od 23.09.2019 r.

W 2019 r. odbyło się sześć posiedzeń Rady Naukowej
z osobistym udziałem członków Rady (29.01., 17.04.,
7.05., 8.10.,14.11.,16.12.).

W 2019 r. zagadnienia przedstawiane podczas
posiedzeń Rady Naukowej dotyczyły przede wszystkim zaopiniowania:
•

zmian regulaminu organizacyjnego PIG-PIB

•

planu finansowego PIG-PIB na 2019 r.

•

sprawozdania finansowego PIG-PIB za 2018 r.

oraz spraw osobowych związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich i habilitacyjnych, postępowaniem o nadanie tytułu profesora, opiniowaniem kandydatów na stanowiska kierownicze, a także
sprawozdania z przeprowadzonej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych.
Ponadto w drugiej połowie 2019 r. zagadnienia przedstawiane, dyskutowane i opiniowane podczas posiedzeń Rady Naukowej dotyczyły przede wszystkim:
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•

uchwalenia zmian w regulaminie Rady Naukowej

•

przedstawienia założeń zmiany statutu PIG-PIB

•

uchwalenia zasad i trybu przeprowadzania
czynności w postępowaniu o nadanie stopnia
doktora i doktora habilitowanego

•

regulaminu przeprowadzania oceny okresowej
pracowników naukowych i badawczo-technicznych

W 2019 r. Rada Naukowa PIG-PIB nadała stopień
naukowy doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie
geologia mgr. Jackowi Koźmie (29.01.2019 r.) oraz
stopień naukowy doktora nauk o Ziemi i środowisku
mgr. inż. Jarosławowi Kosowi (16.12.2019 r.).
Rada Naukowa PIG-PIB poparła dwa wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora: w dziedzinie nauk
o Ziemi w dyscyplinie geologia dla dr hab. Anny
Pasiecznej oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku dla
dr. hab. Stanisława Z. Mikulskiego.
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Fig. 1. Schemat organizacyjny PIG-PIB (stan na 31.12.2019 r.; zgodnie z decyzją dyrektora PIG-PIB z dnia 18.10.2019 r.
nadzór nad komórkami tworzącymi pion ogólny sprawuje zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju)

ODZNACZENIA
I NAGRODY
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

STOPNIE GÓRNICZE

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju
geologii Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski zostali odznaczeni:

Na wniosek dyrektora PIG-PIB minister energii nadał
stopnie górnicze dyrektora górniczego.

•

dr Zbigniew Frankowski

•

dr Piotr Herbich

Stopień Generalnego Dyrektora Górniczego
I stopnia otrzymała:

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju geologii
Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony:
•

dr hab. Jan Prażak, prof. instytutu

•

Stopień Generalnego Dyrektora Górniczego
II stopnia otrzymał:
•

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę zostali
odznaczeni:
•

dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc,
prof. instytutu

dr Sylwester Salwa

Stopień Dyrektora Górniczego
II stopnia otrzymali:
•

prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

•

dr Małgorzata Woźnicka

•

dr hab. Sławomir Oszczepalski, prof. instytutu

•

mgr Elżbieta Przytuła

•

dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska,
prof. instytutu

Stopień Dyrektora Górniczego
III stopnia otrzymali:

•

prof. dr hab. Szymon Uścinowicz

•

dr Wojciech Jegliński

•

dr Adam Mydłowski

•

dr Artur Skowronek

ODZNACZENIA
RESORTOWE
Odznakę honorową ministra środowiska Zasłużony dla polskiej geologii otrzymali:
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dr Agnieszka Wójcik

Dyrektor PIG-PIB przyznał stopnie górnicze technika
górniczego oraz inżyniera górniczego.

•

mgr Piotr Kaszycki

•

mgr Jarosław Kmita

Stopień górniczy Inżyniera górniczego
I stopnia otrzymali:

•

mgr Radosław Markiewicz

•

dr Honorata Awdankiewicz

•

mgr Piotr Modliński

•

dr Anna Becker

•

mgr Jacek Otwinowski

•

mgr Dariusz Brzeziński

•

mgr Paweł Różański

•

dr Dariusz Ciszek

•

mgr Marlena Świło

•

mgr Michał Galczak

•

mgr Krzysztof Horbowy

Odznakę honorową ministra środowiska
Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki
wodnej otrzymali:

•

dr Olga Rosowiecka

•

dr Maria Waksmundzka

•

mgr inż. Marta Janasz

•

mgr Jarosław Kucharzyk

Stopień górniczy Inżyniera Górniczego
II stopnia otrzymała:

•

dr Anna Kuczyńska

•

dr Olimpia Kozłowska

•

dr Jacek Koźma

•

mgr Anna Kalinowska

Stopień górniczy Inżyniera Górniczego
III stopnia otrzymały:
•

mgr Anna Dąbrowska

•

mgr Grażyna Domagała

•

inż. Anna Kapelusz

Stopień Technika Górniczego III stopnia
otrzymała:
•

Urszula Sitek

Honorowa Złota Odznaka Państwowego
Instytutu Geologicznego
Kapituła Honorowej Złotej Odznaki Państwowego
Instytutu Geologicznego przyznała odznakę:
•

mgr Jolancie Cabalskiej

•

dr. Maciejowi Kłonowskiemu

•

mgr. Krzysztofowi Sokołowskiemu

•

mgr Iwonie Walentek

•

dr Tatianie Woroncowej-Marcinowskiej

POZOSTAŁE NAGRODY
Konkurs Ministra Środowiska
- Nagroda GEOLOGIA 2019
PIG-PIB i jego pracownicy zostali wyróżnieni trzykrotnie, w kategoriach: Dorobek, Fundamentalne
odkrycie oraz Popularyzacja geologii i geośrodowiska:
• W kategorii Dorobek wyróżnienie otrzymał
dr Marcin Dąbrowski za całokształt osiągnięć
naukowych w dziedzinie geologii
•

•
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Wyróżnienie w kategorii Fundamentalne odkrycie otrzymał zespół naukowców, w skład którego
wszedł dr hab. Wiesław Trela, prof. instytutu,
za współautorstwo artykułu Putative Late Ordovician land plants, w którym udokumentowano
szczątki najstarszych roślin lądowych znalezione
w osadach hirnantu Gór Świętokrzyskich
W kategorii Popularyzacja geologii i geośrodowiska PIG-PIB otrzymał wyróżnienie za całokształt
działalności w zakresie popularyzacji wiedzy
z obszaru geologii oraz przemian i ochrony
geośrodowiska.

Godło Teraz Polska
PIG-PIB został laureatem prestiżowego Konkursu
Teraz Polska w kategorii Przedsięwzięcia Innowacyjne.
Godło Teraz Polska zostało przyznane Instytutowi
oraz PGNiG S.A. za wspólny projekt Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla poprzez
stymulację produktywności metanu w kierunkowych
otworach wiertniczych.
Nagroda Symbol 2019
w kategorii Synergia Nauki i Biznesu
Instytut otrzymał nagrodę Symbol 2019 w kategorii
Synergia Nauki i Biznesu 2019 za całokształt działalności, a w szczególności za projekt Nowoczesne metody
rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie.
Nagroda Special Achievement in GIS Award
Firma Esri Inc. uhonorowała działalność PIG-PIB
w zakresie systemów informacji geograficznej przyznaniem międzynarodowej nagrody SAG (Special
Achievement in GIS Award).
Wyróżnienie to nadawane jest instytucjom za wybitne osiągnięcia w pracy z technologią GIS. Nagroda dla PIG-PIB została przyznana za utworzenie
Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich, która jest
największym w kraju zbiorem cyfrowych danych
o warunkach budowlanych na terenie Polski.
Polska Nagroda
Inteligentnego Rozwoju 2019
PIG-PIB został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Zasługi dla rozwoju
nauki. Nagroda została przyznana za 100 lat prowadzenia badań na rzecz geologii i bezpieczeństwa
Państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców
mineralnych i wód podziemnych.
Odznaka Honorowa
Zasłużony dla Mazowsza
W uznaniu zasług PIG-PIB dla rozwoju nauki i gospodarki kraju, w tym Mazowsza, uchwałą nr 69/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja
2019 r. Instytut otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Mazowsza.

BADANIA
REGIONALNE
I BEZPIECZEŃSTWO
SUROWCOWE
PROF. JERZY NAWROCKI

" W 2019 R. BADANIA ZWIĄZANE Z ROZPOZNANIEM

BUDOWY GEOLOGICZNEJ, POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI
ROZSZERZENIA BAZY SUROWCOWEJ POLSKI, WYKONYWAŁO
SZEREG KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PIG-PIB.

Wiodącą rolę w realizacji tych badań odgrywały: Zakład Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych, Zakład Geologii Regionalnej, Program Geologia
Złożowa i Gospodarcza, Program Modelowania Procesów Geologicznych oraz Program Geologia Złożowa i Gospodarcza. Istotnego wsparcia w realizacji
tych projektów udzielał również Zespół Laboratoriów.
Kierunki i tematyka realizowanych prac badawczych
były zgodne z ustawowymi zadaniami państwowej
służby geologicznej, które zapisano jako Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju
dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy
surowcowej (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1). Prowadzone badania mieściły się również w wytycznych określonych
w strategicznych dokumentach państwowych dotyczących kierunków badań geologicznych w ramach założeń polityki surowcowej i energetycznej, polityki ekologicznej państwa oraz wynikających z nich strategii.
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Podstawowe znaczenie dla określenia celów i sposobów realizacji polityki surowcowej państwa mają
opracowywane przez PIG-PIB bilanse złóż kopalin.
W 2019 r. opracowano Bilans zasobów złóż kopalin
w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r., w którym zamieszczono informacje o 14.035 udokumentowanych złożach kopalin, ich zasobach, stanie zagospodarowania
i wielkości wydobycia. Bilans wydano drukiem oraz
w formie PDF zamieszczono na stronie internetowej
PIG-PIB. Zakończono także prace nad opracowaniem
Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski,
który zawiera aktualne i kompletne informacje o zasobach perspektywicznych i prognostycznych złóż
według stanu na koniec 2018 r.
W 2019 r. kontynuowano realizację projektu Wsparcie
działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa. Znaczna część realizowanych projektów dotyczyła surowców energetycznych, w tym konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Szacowano zasoby złóż, rozpoznano strefy perspektywiczne, integrowano dane geologiczne i złożowe
dotyczące prowincji naftowych oraz prowadzono
weryfikację i analizę najnowszych danych geologicznych pochodzących z obszarów koncesji na poszukiwanie węglowodorów.
Prowadzone prace dotyczyły także oceny perspektyw wystąpień rud metali, w tym pierwiastków ziem
rzadkich, w różnych formacjach skalnych. Szczególny nacisk położono na rozpoznanie mineralizacji
związanych z pierwiastkami krytycznymi dla rozwoju technologicznego. Przedmiotem badań były
rdzenie wiertnicze, odsłonięcia, hałdy oraz próbki
okruchowe, w tym wydobyte z osadów dna Morza
Bałtyckiego w polskiej strefie ekonomicznej konkrecje manganowo-żelaziste. Pozostałe miejsca badań
były związane głównie z wcześniej zidentyfikowanymi obszarami nagromadzeń surowców metalicznych (Sudety, monoklina przedsudecka, strefa Kraków-Lubliniec, rejon Olkusza i Zawiercia, masywy
skał krystalicznych Polski północno-wschodniej).
Kontynuowano prace w zakresie wdrożenia metody identyfikacji i analizy ilościowej składu chemicznego minerałów metali szlachetnych oraz kalibracji
mikrosondy elektronowej CAMECA SX 100. Wdrożenie metodyki analizy metali szlachetnych wymagało poszerzenia zasobów wzorców geologicznych
o standardy dla poszczególnych metali, konfiguracji
profili wzorcowych dla poszczególnych minerałów/
grup minerałów, jak również poszczególnych pierwiastków oraz przygotowania szeregu testów w celu
optymalizacji parametrów pracy urządzenia. W efekcie powstała wewnętrzna, laboratoryjna baza danych
analiz chemicznych wzorców geologicznych dla poszczególnych pierwiastków, jak również biblioteka
parametrów analiz dla poszczególnych pierwiastków
i detektorów w pięciu spektrometrach WDS (LLIF/
LPET; LPET/LTAP; LLIF/LPET; LIF/PET/TAP/PC2; PET/
TAP/PC0/PC1).
W 2019 r. rozpoczęto realizację projektu SilesiaFrac
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie Strategiczne programy
badawcze dla gospodarki, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, finansowanego przez NCBiR oraz PGNiG
S.A. Przedmiotem projektu jest prowadzenie badań
przemysłowych i prac rozwojowych, w efekcie których zostanie opracowana innowacyjna w skali kraju
technologia intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów
węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego poprzez
hydrauliczne szczelinowanie.
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Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe:
Instytut Nafty i Gazu (INiG–PIB), PIG-PIB oraz Główny
Instytut Górnictwa (GIG).
Badania w zakresie modelowania procesów geologicznych były skoncentrowane na zagadnieniach
słabo, lub w ogóle nie zbadanych w Polsce. Należą
do nich wszelkie czynniki niejednorodności, nieliniowości i anizotropii mechanicznej skał oraz przepływów, w tym wielofazowych, w ośrodkach o złożonej
strukturze porowatości i szczelinowatości oraz poddanych obciążeniom tektonicznym lub wpływom
technologicznym. W badaniach wykorzystywano
przede wszystkim autorskie kody do modelowania
numerycznego oraz własne zasoby obliczeniowe.
Wykonywano również zaawansowane analizy statystyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję i algorytmy machine learning, a także analityczne modele
procesów geologicznych i technologicznych. W Oddziale Dolnośląskim we Wrocławiu rozwijano laboratorium do analogowych eksperymentów przepływów w szczelinach i ośrodkach porowych oraz metody analizy fotogrametrycznej w skali mikroskopowej
i terenowej, również z użyciem dronów, które mają
zastosowanie w budowie modeli sieci spękań i obliczeń związanych z ich przepuszczalnością. Prowadzono badania nad nowymi ilościowymi metodami
charakterystyki struktur tektonicznych, właściwości
petrofizycznych i mechanicznych kompleksów skalnych i stanu fizycznego ośrodka, ze szczególnym
uwzględnieniem różnorakich aspektów jego rozwarstwienia. Aby jak najlepiej osadzić modele w danych
geologicznych, doskonalono narzędzia informatyczne do kodowania i interpretacji danych pochodzących z przemysłu, takich jak karotaże wiertnicze, testy i zabiegi w otworach, zdjęcia sejsmiczne itp.
Kontynuowano gromadzenie doświadczeń na potrzeby realizacji ewentualnego krajowego projektu
demonstracyjnego i projektów komercyjnych CCS.
W tym celu prowadzono prace dotyczące monitorowania statusu takich projektów w Europie i na świecie. Zadanie to jest realizowane przez PIG-PIB od
2015 r., kiedy to powierzono mu wykonywanie zadań
Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla (KAPSCO2).
W ramach wieloletniego zadania opracowano profile 10 głębokich otworów wiertniczych. Wszystkie
materiały ukazały się drukiem w ramach serii wydawniczej Profile głębokich otworów wiertniczych
Państwowego Instytutu Geologicznego oraz zostały
udostępnione w formacie PDF na stronie internetowej PIG-PIB.

PROJEKTY
KLUCZOWE


Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce
wg stanu na 31.12.2018 r.
Bilans zawiera podstawowe informacje o 14.035 udokumentowanych złożach kopalin, wielkości ich udokumentowanych zasobów, stanie zagospodarowania
oraz wielkości wydobycia kopaliny ze złoża. Dane
przedstawiono w podziale na poszczególne typy kopalin, a następnie w podziale administracyjnym lub
regionalnym. Każdy rozdział zawiera zestawienia tabelaryczne: zbiorcze dla danej kopaliny oraz szczegółowe w podziale na złoża.
Bilans został opracowany na podstawie informacji
pozyskanych z dokumentacji geologicznych złóż
kopalin, zatwierdzanych, a następnie przesyłanych
przez organy administracji geologicznej – ministra
środowiska, marszałków województw oraz starostów
powiatowych – m.in. do Narodowego Archiwum
Geologicznego. Informacje na temat ruchu zasobów
oraz wielkości wydobycia były przekazywane przez
użytkowników złóż. Obliczenia i zestawienia sporządzono, wykorzystując uzupełniany na bieżąco System
Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski –
MIDAS.
Kierownik projektu: mgr Marcin Szuflicki
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Bilans perspektywicznych zasobów
kopalin Polski.
W 2019 r. przygotowano finalną wersję Bilansu, który zawiera wyczerpujące informacje o zasobach perspektywicznych i prognostycznych złóż według stanu
na koniec 2018 r., które potencjalnie mogą stanowić
rezerwę surowcową Polski. W Bilansie przedstawiono
informacje o rudach metali, kopalinach energetycznych, chemicznych, budowlanych, przemysłu szklarskiego, wodach zaliczonych do kopalin (solanki, wody
lecznicze, wody termalne) i po raz pierwszy o kopalinach podmorskich. Wprowadzenie tych ostatnich do
Bilansu wypełniło lukę informacyjną oraz usystematyzowało informacje o potencjale złożowym Bałtyku.
Bilans to prawie 430 stron fachowej wiedzy, opracowanej przez zespół ekspertów z PIG-PIB oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
(IGSMiE-PAN).
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To także bogata baza publikowanych i archiwalnych
opracowań złożowych (ponad 1600 pozycji). Projekt
zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Opracowanie profili głębokich
otworów wiertniczych
W 2019 r. zakończono realizację projektu, w ramach
którego opracowano komplet danych geologicznych dla 10 otworów wiertniczych - Unisław IG 1,
Siedliska IG 1, Polik IG 1, Nieświń PIG 1, Chełmek IG
1, Grochowice M 9, Wilga IG 1, Bodzanów IG 1, Zaręby IG 2, Jezioro Okrągłe IG 1, Jezioro Okrągłe IG
2. Pięć pierwszych opracowań zostało wykonanych
w 2018 r., a kolejne sześć – w 2019 r. Każde opracowanie zawiera wszystkie dostępne dane geologiczne,
w tym m.in.: profile – stratygraficzny, geofizyki otworowej, sejsmiczny oraz litologiczno-stratygraficzny
z opisem sedymentologicznym i tektonicznym rdzeni wiertniczych. Ponadto w opracowaniach zamieszczono wyniki badań litologicznych, stratygraficznych,
petrograficznych, geochemicznych, geofizycznych,
hydrogeologicznych. Zeszyty po wydrukowaniu zostały również umieszczone w formacie PDF na stronie internetowej PIG-PIB. Dane z 11 profili otworów
wiertniczych, tj.: chronostratygrafia, litostratygrafia,
opis profilu litologicznego oraz profilowania geofizyki otworowej zostały wprowadzone do podsystemu
„Otwory” Centralnej Bazy Danych Geologicznych.
Projekt został zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: dr Maria Waksmundzka
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Rozpoznanie stref perspektywicznych
występowania niekonwencjonalnych
złóż węglowodorów w Polsce – etap III
Celem projektu jest przedstawienie najbardziej aktualnego i pełnego obrazu perspektywiczności dolnopaleozoicznych niekonwencjonalnych systemów węglowodorowych kratonu wschodnioeuropejskiego
w Polsce. Prowadzone w 2019 r. badania dotyczyły
obszaru obniżenia bałtyckiego i lubelskiego skłonu
kratonu.

Przeprowadzono kwerendę i analizę nowych danych geologicznych ze szczególnym uwzględnieniem analizy określonych parametrów służących
wydzieleniu, aktualizacji i weryfikacji stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych
nagromadzeń węglowodorów w obrębie formacji
łupkowych niższego paleozoiku. Analizowano m.in.
wyniki badań Rock-Eval, dojrzałości termicznej materii organicznej, dane petrofizyczne (skład mineralny
i własności geomechaniczne skał). Kontynuowano
analizę opróbowań otworów wiertniczych. Zrewidowano i określono stratygrafię oraz przeprowadzono
charakterystykę sedymentologiczną utworów w wybranych otworach wiertniczych, w tym skał kambru
ze wschodniej części obniżenia bałtyckiego. Sprofilowano utwory niższego paleozoiku w wybranych
nowo odwierconych otworach na obszarze lubelskim. Wyniki badań przedstawiano w formie map
zasięgu stref i map poszczególnych parametrów,
a także profili korelacyjnych. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: dr hab. Teresa Podhalańska,
prof. instytutu
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Nowe dane i koncepcje dotyczące
przedgórza waryscyjskiego w Polsce
- konsekwencje dla poszukiwań węglowodorów w dewońskich i karbońskich
basenach naftowych
Na podstawie reinterpretacji publikowanych i częściowo niepublikowanych wyników badań geofizycznych (sejsmicznych i pól potencjalnych) dotyczących
głębokiego podłoża głównie w rejonie strefy TTZ,
a także w oparciu o analizę nowych danych stratygraficznych z dewonu i karbonu obszaru Polski, projekt
został zakończony następującymi wnioskami:
Charakter strefy TTZ jako śródkratonicznego szwu
powstałego na przełomie mezo-proterozoiku (S. Mazur i in.) nie znajduje potwierdzenia w zreinterpretowanych wynikach badań geofizycznych i geologicznych. TTZ jest wyraźną nieciągłością skorupową
zaznaczająca się w pokrywie osadowej kontrastem
stratygraficznym, facjalnym i paleogeograficznym
osadów dolnego paleozoiku, interpretowaną jako
efekt translacji bloków na przełomie syluru i dewonu.
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TTZ, a także inne nieciągłości skorupowe odziedziczone po etapie akrecji kaledońskiej, były ważnym
czynnikiem warunkującym rozwój basenów dewońskich i karbońskich na przedpolu orogenu waryscyjskiego; wzdłuż nich koncentrowały się też późnokarbońskie deformacje kompresyjne i transpresyjne. Istnieje ścisły związek między procesami konwergencji
orogenicznej i etapami deformacji orogenu waryscyjskiego wzdłuż południowej krawędzi Eurameryki
a rozwojem polskiej części przedpola orogenu i etapami jego deformacji, w tym zwłaszcza bretońskim
(dewon/karbon) i inwersją późnokarbońską.
Brak ciągłości pokrywy platformowej dolnego
paleozoiku basenu pomorskiego i podlasko-lubelskiego na SW od TTZ ma implikacje dla występowania lub braku tam łupków gazonośnych ordowiku
i dolnego syluru. Przyjęty model tektoniki waryscyjskiej przedpola orogenu implikuje istnienie wąskich
stref silnych deformacji przesuwczo-nasuwczych
wzdłuż odziedziczonych nieciągłości kaledońskich. Relatywnie słabiej zdeformowane centralne
części bloków charakteryzują się występowaniem
fałdów z wyboczenia i uskoków o mniejszej amplitudzie, co ma implikacje dla istnienia i charakteru pułapek tektonicznych dla węglowodorów
w skałach zbiornikowych dewońskich i karbońskich.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Narkiewicz
Źródło finansowania: MNiSW



Analiza profilu naprężeń w warstwie
osadowej skorupy ziemskiej z uwzględnieniem relaksacji i anizotropii
Celem zakończonego w 2019 r. projektu było opracowanie modelu naprężeń w warstwie osadowej skorupy ziemskiej z uwzględnieniem lepkosprężystej
relaksacji i anizotropii mechanicznej warstw przy założeniu stałej w profilu pionowym siły tektonicznej.
W celu uzyskania parametrów lepkosprężystych dla
skał z basenu bałtyckiego wykonano laboratoryjne
badania pełzania. Testy przeprowadzono w Laboratorium Mechaniki Skał Uniwersytetu Wisconsin-Madison (USA). Na podstawie analizy danych laboratoryjnych wybrano metodę frakcjonalnego Maxwella
(prawo potęgowe), jako metodę opisu własności lepkosprężystych badanych skał.

Zaproponowano podejście pozwalające na uwzględnienie efektów związanych z reakcją sprężystą na
wczesnym etapie pełzania. Oszacowano stopnień
anizotropii parametrów lepkosprężystych dla analizowanych próbek skalnych. Ponadto przeanalizowano zależne od czasu współczynniki Poissona.
Na podstawie danych pomiarowych uzyskanych
dla próbek z pomorskiej części basenu bałtyckiego przedstawiona została nowa metoda predykcji
naprężeń. Pozwala ona modelować zarówno sprężystość, jak i pełzanie w skałach, a także transfer naprężeń pomiędzy warstwami o różnych parametrach
materiałowych. Modele predykcji naprężeń wymagają zastosowania odpowiedniego prawa konstytutywnego opisującego zależność między naprężeniami
a odkształceniami. Ze względu na prowadzenie analiz
dla skał osadowych, zdecydowano się na użycie lepkosprężystego prawa konstytutywnego, ponieważ
pozwala ono modelować jednocześnie deformacje
sprężyste oraz pełzanie. Zaproponowane anizotropowe lepkosprężyste prawo konstytutywne zostało
zgeneralizowane do przypadku deformacji w trzech
wymiarach. W przypadku skał ważne jest, aby oddzielić deformacje objętościowe, które osiągają
niewielkie wartości i zazwyczaj są traktowane jako
sprężyste, oraz deformacje postaciowe. W przypadku
materiałów izotropowych takie rozdzielenie nie jest
skomplikowane, jednakże skały łupkowe charakteryzują się jednocześnie silną anizotropią i wykazują
pełzanie. Dlatego dla przypadku anizotropowego
wyprowadzona została metoda dekompozycji dzieląca deformacje na objętościowe, dewiatorowe oraz
mieszane. W zastosowanym anizotropowym prawie
konstytutywnym, deformacje objętości są sprężyste,
natomiast inne komponenty relaksują naprężenia.
Wyniki projektu są do pewnego stopnia nowością
w skali światowej, gdyż taka metoda analizy nie była
wcześniej stosowana w geologii.
Zastosowanie wyników tych prac może mieć duże
znaczenie przy analizach odkształceń w efekcie
wszelkiego rodzaju działalności podziemnej, gdyż
poza ewaporatami, czynnik lepkiej relaksacji jest systematycznie zaniedbywany w analizach geomechanicznych skał osadowych nie tylko w Polsce, ale i na
świecie.
Kierownik projektu: dr Maciej Trzeciak
Źródło finansowania: MNiSW
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Trójwymiarowy, cyfrowy model
pokrywy osadowej bloku Gorzowa
Model 3D pokrywy osadowej bloku Gorzowa zawiera sieć głównych dyslokacji mających znaczenie dla
geologii regionu oraz główne granice stratygraficzne
od powierzchni terenu do waryscyjskiego podłoża
basenu, w zakresie głębokościowym wiarygodnych
danych geologicznych. Model zawiera również siatkę (grid) 3D wypełnioną parametrami przedstawiającymi litologię, facje oraz własności petrofizyczne
i zbiornikowe skał. Na efekt rzeczowy składa się również opracowanie końcowe opisujące model oraz wizualizacje modelu w przeglądarkach Geo3D – internetowej i desktopowej.
Model został skonstruowany na podstawie interpretacji dostępnych danych kartograficznych, grawimetrycznych, sejsmicznych i otworowych – w tym
pozyskanych od PGNiG cyfrowych wersji profilowań
geofizyki otworowej oraz cyfrowych wersji zdjęć sejsmicznych udostępnionych za zgodą PGNiG przez
Geofizykę Toruń. Zebrane dane zostały zintegrowane
i zinterpretowane w systemie modelowania 3D. Dostępne zdjęcia sejsmiczne zostały scalone i zinterpretowane w czasie a następnie przeliczone do domeny
głębokości za pomocą jednego modelu prędkości,
stworzonego dla całego bloku Gorzowa. Projekt został zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: dr Ewa Szynkaruk
Źródło finansowania: NFOŚiGW

WYBRANE
PROJEKTY


Wsparcie działań Głównego Geologa
Kraju w zakresie prowadzenia Polityki
Surowcowej Państwa
W ramach projektu zostanie przeprowadzona ocena
krajowego potencjału w zakresie pokrycia obecnych
i przyszłych potrzeb surowcowych Polski. Realizacja projektu obejmuje 7 zadań merytorycznych oraz
jedno zadanie o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
Źródło finansowania wszystkich zadań: NFOŚiGW

ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH PROJEKTU:
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - Ochrona złóż kopalin i gospodarka nimi
w kontekście systemu planowania przestrzennego i innych uwarunkowań prawnych
Celem zadania jest przeprowadzenie waloryzacji złóż
i zabezpieczenie ich dostępności dla gospodarczego
wykorzystania teraz i w przyszłości. Wytypowane
w procesie waloryzacji złoża o istotnym znaczeniu
zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej powinny
być objęte szczególną ochroną. Prace prowadzone
w 2019 r. dotyczyły rozpoznania zasad ochrony złóż
w innych krajach (benchmark). Sporządzono przegląd dokumentów rządowych, ogólnokrajowych
i regionalnych, w zakresie zapisów (i ich stosowania)
w ramach ochrony złóż kopalin w kraju. Przeprowadzono także prace koncepcyjne i metodologiczne dotyczące baz danych, surowców deficytowych
i złóż strategicznych.
Kierownik zadania: dr Sławomir Mazurek
Uporządkowanie wiedzy na temat obszarów prognostycznych i perspektywicznych oraz ich statusu (+ Aktualizacja obszarów perspektywicznych
i prognostycznych na MGśP w skali 1:50 000)
W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona aktualizacja warstwy danych obszarów perspektywicznych i prognostycznych występowania kopalin
w Polsce – Perspektywy i prognozy surowcowe kopalin
w integracji z bazą Mapy Geośrodowiskowej Polski II
(MGśP II) zgodnie z wytycznymi CBDG.
W 2019 r. opracowano charakterystyki części obszarów prognostycznego i perspektywicznego występowania poszczególnych rodzajów kopalin. Przygotowano także dokumenty do przeprowadzenia
procedury przetargowej dotyczącej asysty informatycznej w zakresie rozbudowy bazy danych i aplikacji
Kopaliny w Platformie Integracyjnej MGśP oraz rozbudowy i modernizacji modułu raportowego.
Kierownik zadania: mgr Anna Gabryś-Godlewska
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż
kopalin – dokumentowanie
Planowanym finalnym efektem rzeczowym zadania jest sporządzenie dokumentacji geologicznych
w kategorii rozpoznania geologicznego D dla surowców kluczowych dla gospodarki narodowej.
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W 2019 r. do tematu włączono zadanie powierzone
z MŚ pn. Określenie surowców kluczowych, strategicznych i krytycznych dla polskiej gospodarki wraz z
opracowaniem docelowej metodyki ich wyznaczania.
Ponadto uzupełniono bazę danych dla kopalin, służących pozyskaniu kluczowych surowców dla gospodarki narodowej. Podpisano również umowę
kooperacji pomiędzy PIG-PIB a IGSMiE PAN w zakresie wykonania opracowania: Wytypowanie kopalin
służących do pozyskiwania surowców kluczowych dla
gospodarki narodowej.
Kierownik zadania: mgr Maciej Młynarczyk
Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego
kraju
Celem zadania jest opracowanie pięcioletniego
planu rewaluacji stanu rozpoznania geologicznego kraju z wykorzystaniem nowoczesnych technik
eksploracyjnych, pod kątem poszukiwań i wydobycia węglowodorów oraz rud metali z uwzględnieniem istniejącego kompleksowego stanu wiedzy
oraz zgromadzonej informacji geologicznej do tej
pory nieprzetworzonej lub niezbadanej w stopniu
koniecznym. W 2019 r. określono i rozpoczęto wyznaczanie obszarów dla poszukiwań najbardziej
perspektywicznych wystąpień rud metali w różnych
formacjach metalogenicznych w Polsce. Wykonano
także kwerendy prac archiwalnych i nowej literatury,
skompletowano dane, które będą podstawą do analiz, wykonania opracowania końcowego oraz zaproponowania planu pięcioletnich badań w celu większego rozpoznania potencjału węglowodorowego
poszczególnych systemów naftowych Polski
Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Z. Mikulski,
prof. instytutu; dr Anna Feldman–Olszewska
Ocena występowania REE i niektórych pierwiastków śladowych
Realizowane w 2019 r. prace obejmowały opróbowanie i profilowanie rdzeni (także z pomiarami składu
chemicznego przy użyciu pXRF) z ponad 20 otworów wiertniczych, wykonanie preparatów do badań
mikroskopowych, przygotowanie próbek i wykonanie analiz geochemicznych (ICP-MS, XRF, GFAAS)
oraz badania mikroskopowe w zakresie jakościowo-ilościowym składów chemicznych dla minerałów
nośników pierwiastków śladowych (w tym REE) na
mikrosondzie rentgenowskiej. Kontynuowano prace w zakresie interpretacji tektoniczno-geologicznej
wybranych stref z mineralizacjami rudnymi w Sudetach. Przeprowadzono także wstępną analizę

wyników zawartości wybranych pierwiastków śladowych (290 próbek) oraz bromu i jodu (255 próbek) w
przebadanych próbkach soli K-Mg. W celu lokalizacji
planowanych wierceń przeprowadzono kwerendę
danych, badania terenowe, wizję lokalną oraz analizę
strukturalną obszaru perspektywicznego Au i innych
pierwiastków śladowych (w tym REE) m.in. w rejonie
Klecza-Radomice w Górach Kaczawskich, Szklarskiej
Poręby w Karkonoszach oraz Markocic w Górach Izerskich.
Kierownik zadania: dr hab. Stanisław Z. Mikulski,
prof. instytutu
Ocena możliwości reeksploatacji zaniechanych
złóż cennych surowców
Dostęp do nowych technologii wydobycia kopalin
stwarza możliwość wznowienia ekploatacji złóż, których wydobycia w przeszłości zaniechano z różnych
powodów, także tych wynikających z trudności natury technicznej. Szczegółowa analiza materiałów archiwalnych pozwoliła na obszarze Gór Świętokrzyskich,
Karpat, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Dolnego Śląska wytypować wyrobiska, dla których zostanie przeprowadzona inwentaryzacja złóż. W 2019 r.
w oparciu o opracowaną kartę inwentaryzacyjną oraz
listę weryfikowanych złóż prowadzono weryfikację
stanu wyrobisk. Efektem realizacji projektu będzie
katalog złóż, w przypadku których istnieje możliwość
podjęcia reeksploatacji. W katalogu zostaną szczególnie uwzględnione kamienie bloczne, w tym także na
potrzeby konserwacji zabytków.
Kierownik zadania: dr Sylwester Salwa
Wstępna ocena możliwości pozyskiwania metali
i pierwiastków z wód podziemnych
Przedmiotem badań jest określenie zawartości pierwiastków, głównie metali i pierwiastków ziem rzadkich, w wodach złożowych kopalń gazu i ropy oraz
kopalń podziemnych i odkrywkowych, w celu oceny możliwości ich pozyskiwania. Badaniami zostały też objęte wybrane wody podziemne zaliczone
do kopalin (wody termalne, mineralne i lecznicze).
W 2019 r. przeprowadzono analizę warunków geologiczno-górniczych i hydrogeologicznych oraz mineralizacji wód pompowanych w procesie eksploatacji
w złożach wytypowanych do poboru próbek wody.
W 70 próbkach wód podziemnych, pobranych z wytypowanych zakładów górniczych i otworów wiertniczych, wykonano analizy fizyko-chemiczne wód
i oznaczono wybrane pierwiastki śladowe (REE, Cs, Tl,
U). W wyselekcjonowanych próbkach oznaczono do14

datkowe pierwiastki śladowe tj. Au, Ag, Be, Ir, Mo, Sb,
Sn, Pd, Pt; utworzono bazę GIS w programie Geomedia i wprowadzono do niej wszystkie punkty, w których zostały pobrane próbki wody.
Kierownik zadania: dr Lidia Razowska-Jaworek



Weryfikacja i ocena perspektyw
wystąpień rud metali (Cu, Zn, Pb i in.)
na obszarze Gór Świętokrzyskich
i ich obrzeżenia
W celu oceny możliwości występowania mineralizacji kruszcowej przeprowadzono szczegółową analizę
materiałów archiwalnych, wykonano dwa badawcze otwory wiertnicze Miedzianka PIG 1 i Krajno
PIG 1 (o łącznym metrażu 1200 m) oraz pobrano liczne próbki z naturalnych i sztucznych odsłonięć z obszaru Gór Świętokrzyskich oraz ich obrzeżenia. Rdzenie oraz próbki poddano szczegółowym badaniom
geochemicznym, mineralogicznym, petrograficznym,
badaniom chemicznym w mikroobszarze oraz badaniom izotopowym. Pobrano także próbki glebowe, w których przy pomocy ręcznego spektrometru
XRF przeprowadzono jakościową analizę chemiczną.
Wyniki badań wskazują na możliwość występowania
w rejonie świętokrzyskim niewielkich (o zasobach
do 1-2 mln t metalu) złóż rud polimetalicznych (Cu,
Zn-Pb) kontrolowanych tektonicznie, występujących
w obrębie utworów dewońskich lub permsko-mezozoicznych. Wykazano także duże prawdopodobieństwo występowania złóż rud siarkowych, podobnych
do historycznego złoża w Rudkach. Wykonane badania wykazały, że rozprzestrzenienie mineralizacji
siarczkami żelaza jest znacznie większe niż do tej pory
przyjmowano, zwłaszcza w osadach kambryjskich.
Wskazano także kierunku dalszych badań nad rozmieszczeniem mineralizacji polimetalicznej w cokole
paleozoicznym Gór Świętokrzyskich, jak i w ich najbliższym otoczeniu. Dalsze prace powinny mieć także
aspekt genetyczny, wyjaśniający zagadnienia metalogenii tego obszaru oraz prognozy rozwoju procesów
mineralizujących w głębszych partiach obrzeżenia,
zwłaszcza w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Projekt został zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: dr inż. Piotr Lenik
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Rozpoznanie potencjału surowcowego
anomalii magnetycznej w rejonie
Przerzeczyna Zdroju przy pomocy
badań geofizycznych i prac wiertniczych
Celem projektu jest szczegółowe rozpoznanie geologicznych przyczyn występowania anomalii magnetycznej Przerzeczyna Zdroju i określenie perspektyw
występowania surowców nieenergetycznych w obrębie anomalii, które mogą być związane ze skałami
magnetycznie czynnymi. W oparciu o analizę materiałów archiwalnych oraz analizę wyników pomiarów
geofizycznych wykonanych w rejonie Przerzeczyna
Zdroju w 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych opracowano projekt robót geologicznych
(zatwierdzony przez MŚ 22.08.2019 r.), który obejmie
wykonanie dwóch otworów badawczych o głębokości do 250 m. Będą to otwory pełnordzeniowane
z odpowiednim zakresem geofizycznych badań
otworowych. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Adam Ihnatowicz
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie
i analiza w kontekście bezpieczeństwa
energetycznego
Przedsięwzięcie obejmuje zebranie i ujednolicenie
danych stratygraficznych, sedymentologicznych, petrofizycznych, geofizycznych, sejsmicznych, geochemicznych i złożowych dla obszaru obejmującego
wschodnią część woj. zachodniopomorskiego oraz
północno-zachodnią część woj. wielkopolskiego,
będących w posiadaniu PIG-PIB i innych instytucji
(PGNiG S.A., INiG-PIB), a także przygotowanie wspólnej platformy interpretacyjnej zapewniającej efektywny dostęp do tych danych.
Dotychczas informacje geologiczno-złożowe na
wskazanym obszarze miały charakter rozproszony
i niejednorodny (dane graficzne, numeryczne zapisane w sposób ciągły, punktowy, dane dwuwymiarowe i trójwymiarowe) i nigdy nie były poddane
kompleksowej analizie i integracji na potrzeby oceny
perspektywiczności występowania węglowodorów.
W 2019 r. pozyskano znaczną część brakujących cyfrowych danych geofizycznych z głębokich otworów
oraz z powierzchniowych badań sejsmicznych 2D.
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W ramach analizy danych już zintegrowanych wykonywano osnowę strukturalną i tektoniczną będąca podstawą geometryczną do konstrukcji modelu
strukturalnego i modeli parametrycznych. Równocześnie prowadzono prace interpretacyjne pomiarów otworowych w wybranych, najbardziej reprezentatywnych głębokich otworach, zmierzające
do wyznaczenia na podstawie wyników pomiarów
krzywych karotażowych współczynników zailenia,
porowatości i TOC. Wyniki tych interpretacji będą
podstawą do kalibracji trójwymiarowych modeli parametrycznych. Wykonane prace przyczyniły się do
wzrostu dokładności odwzorowania geometrii zalegania takich powierzchni jak strop utworów dolomitu głównego (Ca2) i strop utworów czerwonego spągowca (Psc), należących do kluczowych pod względem perspektywiczności dla węglowodorów. Projekt
zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: mgr Rafał Laskowicz
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Charakterystyka petrologiczna
i geochemiczna materii organicznej
rozproszonej w skałach karbonu strefy
morawsko-śląskiej w aspekcie
możliwości generacji węglowodorów
Realizując projekt wykonano analizy: petrologiczne
i geochemiczne typu Rock-Eval materii organicznej
rozproszonej w skałach karbońskich strefy morawsko-śląskiej z próbek pobranych z odkrywek terenowych i rdzenia otworu wiertniczego Fosowskie
IG 2. Wyniki badań wskazują, że występująca w skałach karbonu materia organiczna składa się wyłącznie z witrynitu i inertynitu, a pomierzone wartości
refleksyjności witrynitu zawierają się w przedziale
1,70-4,59%. Wyznaczone w toku analiz pirolitycznych parametry geochemiczne wskazują na wysokie zaawansowanie termiczne materii organicznej
korespondujące z wyznaczonym przedziałem refleksyjności witrynitu oraz określenie jej materiału
wyjściowego jako humusowego odpowiadającego
III typowi kerogenu, który odpowiada oznaczonemu
składowi mikroskopowemu materii organicznej.
Uzyskane wyniki badań petrograficznych i geochemicznych posłużą do charakterystyki materii organicznej rozproszonej w skałach karbonu strefy morawsko-śląskiej w celu interpretacji możliwości generacji węglowodorów. Projekt zostanie zakończony
w 2020 r.

Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Nowak,
prof. instytutu
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Integracja regionalnych danych
geologiczno-górniczych w Górnośląskim
Zagłębiu Węglowym (GZW) na potrzeby
przestrzennego modelowania zasobów
złóż surowców naturalnych
Celem projektu jest stworzenie jednolitego, wielowarstwowego formatu gromadzenia i zarządzania
wgłębnymi danymi z regionu GZW – strategicznymi
dla gospodarki zasobami naturalnymi. Format danych będzie ściśle dopasowany do już istniejących
centralnych rozwiązań bazodanowych stosowanych
w PIG-PIB. Do bazy zostaną wprowadzone zdygitalizowane i zintegrowane do jednego odwzorowania
wgłębne dane geologiczno-górnicze, które w przyszłości mogą być wykorzystane do przestrzennego
modelowania zasobów złóż surowców naturalnych.
W 2019 r. wykonano kwerendę rozproszonych zasobów archiwalnych w celu zgromadzenia danych
i oceny ich jakości przed przystąpieniem do digitalizacji. W zintegrowanej bazie zgromadzono zeskanowane dokumentacje geologiczne złóż (117) i dodatki do dokumentacji (120) dla większości czynnych
i zlikwidowanych kopalń w obszarze GZW. Następnie
z tych zasobów wykonano indeksację 11617 zeskanowanych kart otworowych dla 5493 otworów z powierzchni i 3398 otworów dołowych, po wyłączeniu
kart otworów powtarzających się. Rozpoczęto weryfikację i integrację stratygrafii profili otworów, danych
hydrogeologicznych, geofizycznych, analitycznych
i biostratygraficznych. Przeprowadzono inwentaryzację rozproszonych danych archiwalnych. Nawiązano współpracę z firmami górniczymi w zakresie pozyskiwania danych z rozpoznania i eksploatacji złóż
w celu aktualizowania bazy najnowszymi informacjami. Dla ujednolicenia układu odniesienia gromadzonych danych geologiczno-górniczych wykonano opracowanie transformacji wszystkich lokalnych
układów górniczych stosowanych w kopalniach
GZW do państwowych układów współrzędnych 1992
i 2000. Projekt zostanie zakończony w 2022 r.
Kierownik projektu: dr Zbigniew Małolepszy
Źródło finansowania: NFOŚiGW
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Rozpoznanie potencjału węglowodorowego łupków jurajskich i dolnokredowych na obszarze najbardziej perspektywicznych stref Polski pozakarpackiej
Przedmiotem badań są kompleksy łupkowe mezozoicznego basenu sedymentacyjnego na Niżu Polskim.
Jako najbardziej perspektywiczne obszary dla generowania węglowodorów ciekłych i gazowych wskazano – wał śródpolski, nieckę szczecińską, nieckę łódzką, nieckę pomorską oraz nieckę płocką. W 2019 r. na
podstawie kwerendy dostępności materiału rdzeniowego z formacji łupkowych jury i dolnej kredy na Niżu
Polskim wytypowano 20 otworów do dalszych analiz
i badań z obszaru wału śródpolskiego, niecki łódzkiej
i niecki płockiej. Rozpoczęto kwerendę objawów węglowodorów, kwerendę danych petrofizycznych oraz
danych dotyczących biomarkerów. W celu wykonania
analizy występowania ilości materii organicznej (TOC)
oraz własności petrofizycznych w ciągłym profilu jury
i dolnej kredy, wytypowano 17otworów wiertniczych
i rozpoczęto kompletowanie danych geofizycznych
oraz ładowanie ich do programu komputerowego
Interactive Petrophysics. Rozpoczęto także prace
przygotowawcze do wykonania modelowania wieku
i skali pogrążania osadów w otworze Brześć Kujawski IG 2. W celu wykonania badań materii organicznej
w próbkach skalnych aparatem Rock-Eval wybrano
pierwszych 50 próbek z dostępnego materiału rdzeniowego. Projekt zostanie zakończony w 2022 r.
Kierownik projektu: dr Anna Feldman-Olszewska
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Forecasting and Assessing Europe’s
Strategic Raw Materials needs (FRAME)
Celem projektu jest zebranie nowych danych i wytypowanie obiektów dawnych obszarów kopalnictwa
rud metali, w których mogą występować pierwiastki
strategiczne dla UE. W ramach zadania nr WP7 Historyczne obszary eksploatacji górniczej, pod kątem identyfikacji ich potencjału w zakresie występowania pierwiastków strategicznych kontynuowano gromadzenie
danych geologiczno-surowcowych o zarzuconych
złożach rud metali w różnych formacjach geologicznych w Polsce.
Wybrano obszary do dalszych badań i dla nich opracowano w wersji angielskiej karty informacyjne
w formie kwestionariusza, jednolitego dla wszystkich

europejskich partnerów projektu. Wybrano obszary
pogórnicze z Dolnego i Górnego Śląska, ze względu
na ich wielowiekową tradycję eksploatacji rud metali podstawowych, które mogą zawierać również
pierwiastki uważane obecnie za strategiczne dla
Unii Europejskiej. Do dalszych badań zaproponowano kilkanaście zarzuconych złóż. Są to m.in.: obszar
dawnych kopalń cyny w rejonie Krobicy, rud polimetalicznych ze złotem w rejonie Radzimowic oraz
obszar z galmanami na Górnym Śląsku. Zebrane informacje zawierają oprócz lokalizacji geograficznej
również dane o kopalinach głównych i towarzyszących będących przedmiotem wydobycia ze złóż, jakościowe określenie potencjału wystąpień pierwiastków strategicznych oraz rodzaj danych źródłowych
i stan zagospodarowania i dostępności złoża lub
hałd. Zebrano dane i wykonano badania mikroskopowe uzupełniające dla mineralizacji Sn. Opracowano wyniki o dystrybucji pierwiastków śladowych
i REE w zarzuconych złożach w Sudetach. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: dr hab. Stanisław Z. Mikulski,
prof. instytutu
Źródło finansowania: UE



Parametry izotopowe suwalskiego
masywu anortozytowego – próba
wyjaśnienia wieloetapowości generowania intruzji z rudami Fe-Ti-V
za pomocą geochronometrów
– tytanitu i apatytu metodą SHRIMP IIe
Głównym celem projektu było opracowanie pełnej chronologii przestrzennej suwalskiego masywu
anortozytowego wraz ze skałami osłony: norytami,
diorytoidami i granitami oraz wyjaśnienie etapów
i faz generowania batolitu z rudami Fe-Ti-V za pomocą - potencjalnie obiecujących, ale technicznie
trudnych geochronometrów – tytanitu i apatytu.
W ramach tematu zastosowano w 2019 r. alternatywny geochronometr – minerał baddeleyit ZrO2
i jego izotopowe parametry, w celu wyjaśnienie
etapów generowania batolitu AMCG z rudami FeTi
i masywu suwalskiego. Baddeleyit jako faza śladowa
występująca głównie w maficznych skałach, w tym
w anortozytach, w których cyrkony są rzadkością lub
nie występują wcale. ZrO2 włącza do swojej struktury krystalicznej uran, produkując radiogeniczny Pb,
podobnie jak cyrkon. Ponadto baddeleyit w bardziej
frakcjonowanych chemicznie stopach (magmach)
stanowi późny etap krystalizacji w połączeniu z apa17

tytem, ilmenitem, cyrkonem i występuje w postaci
cienkich płatów czy kryształów euhedralnych w połączeniu z cyrkonem. Główne osiągnięcia tego etapu
badań to wykrycie i separacja baddeleyitu w skałach
suwalskich. Podjęta próba wykonania oznaczeń wieku na tym minerale zakończyła się sukcesem. Uzyskane wyniki będą mogły być wykorzystane do datowań
innych kompleksów skał zasadowych nie zawierających minerału cyrkonu. Projekt został zakończony
w 2019 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janina Wiszniewska
Źródło finansowania: MNiSW



Uwarunkowania depozycyjne rozwoju
i rozkładu facji zbiornikowych dolomitu
głównego północnej części bloku
Gorzowa w świetle analizy budowy
platformy siarczanowej PZ1
Wyniki analiz wykonanych w 2018 r. wskazywały, że
depozycja siarczanowa anhydrytu dolnego rozpoczęła się najpierw w rejonie raf wapienia cechsztyńskiego, a dopiero później objęła strefę, w której powstawały profile skondensowane. W celu rozstrzygnięcia tej kwestii szczegółowej analizie sedymentologicznej i petrologicznej poddano wytypowany
obszar (rafa Jabłonna). Wyniki badań potwierdziły
istnienie wyraźnej cykliczności sedymentacji dolomitu głównego, przy czym jest ona możliwa do
prześledzenia przede wszystkim na podstawie analizy zmian diagenetycznych utworów ooidowych.
Stwierdzono powszechność rozpuszczania ooidów
w strefie wadycznej, co najprawdopodobniej jest pokłosiem wynurzeń, jakie następowały pod koniec wyróżnionych cykli depozycyjnych, przy czym zarówno
intensywność tego procesu, jak i jego skutki na tekstury skał wykazują olbrzymią zmienność. Ponadto
w kilku profilach stwierdzono powszechność innych
tekstur przemawiających za istnieniem epizodów
ekspozycji subaeralnej na początku sedymentacji
dolomitu głównego. Charakter przejścia sedymentacji węglanowej w siarczanową i rozpoczęcie wzrostu
platformy siarczanowej PZ1 świadczy o tym, że depozycja siarczanowa anhydrytu dolnego rozpoczęła
się najpierw w strefie powstawania profili skondensowanych wapienia cechsztyńskiego. Projekt został
zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Peryt
Źródło finansowania: MNiSW



Oprogramowanie do konstrukcji sieci
spękań i oceny możliwości wykorzystania sieci neuronowych w badaniach
geomechanicznych
Głównym celem badań było dopracowanie oprogramowania do konstrukcji sieci spękań oraz przeprowadzenie ostatecznych testów kodu wykorzystującego
metody uczenia maszynowego służącego do automatycznego wyznaczania jednostek jednorodnych
mechanicznie i rozpoznawania formacji skalnych na
podstawie danych otworowych z basenu bałtyckiego.

W 2019 r. zostały opracowane i zaimplementowane
ostateczne wersje kodu do analizy systemu spękań
na podstawie danych otworowych, pozwalające na
obliczenia intensywności zeszczelinowania w jednostkach m2/m3 (tzw. P32) w dwóch językach programowania: Python (wersja 3) oraz MatLab (R2017a).
Stworzone oprogramowanie pozwala na bardziej
realistyczne uwzględnienie spękań ciosowych ograniczonych powierzchniami warstw niż ma to miejsce
w obecnie wykorzystywanych w przemyśle naftowym kodach.
W części zadania odnoszącej się do automatycznego rozpoznawania jednostek litologicznych basenu
bałtyckiego zaimplementowano kod służący do zaawansowanych analiz statystycznych zbioru danych,
przeprowadzono symulację w celu dobrania optymalnych hiperparametów sieci neuronowych z wykorzystaniem algorytmu genetycznego, wykonano
testy modeli sieci neuronowych na dostępnym zbiorze danych oraz przygotowano „extended abstract”
i poster opisujące prowadzone prace i wyniki na konferencję EAGE Conference on Petroleum Geostatistics.
Wyniki udoskonalonych modeli systemów spękań
znajdą zastosowanie w przemyśle naftowym do analizy kolektorów niekonwencjonalnych i szczelinowych oraz w geotermii i magazynowaniu substancji
płynnych w naturalnych strukturach geologicznych.
Modele sieci neuronowych mogą zostać wykorzystywane do automatycznego wydzielania jednostek jednorodnych mechanicznie, skracając i obiektywizując
proces ich wyznaczania w danym basenie oraz mogą
posłużyć do uzupełniania informacji geologicznej,
w miejscach, gdzie nie jest możliwa weryfikacja danych geofizycznych z danymi pochodzącymi z rdzeni
wiertniczych. Projekt został zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: mgr inż. Kinga Bobek
Źródło finansowania: MNiSW
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Procesy mineralizacyjne w środowisku
piaskowców uranonośnych triasu syneklizy perybałtyckiej

Na podstawie wyników szczegółowych badań petrologicznych (mikroskopie polaryzacyjnym, w mikroskopie elektronowym, w mikrosondzie elektronowej,
w katodoluminescencji i na stoliku wymrażająco-grzewczym) zestawiono sukcesję mineralną i ustalono warunki powstawania mineralizacji w piaskowcach
uranonośnych triasu syneklizy perybałtyckiej. Stwierdzono, że występowanie bezpostaciowego uraninitu
jest związana z przewarstwieniami bogatymi w materię organiczną, gdzie występuje on w asocjacji z pirytem, galeną i selenkami różnych metali, wśród których stwierdzono selenek kobaltu. Kolejnym etapem
rozwoju skały była częściowa dolomityzacja zarówno
cementu, jak i litoklastów węglanowych. Ostatni etap
stanowi krystalizacja agresywnego coffinitu, niszczącego wszystkie wcześniejsze minerały i powodującego rozkruszenie pewnych partii skały. Zakres zarejestrowanych wartości temperatury homogenizacji
fluidu w inkluzjach w cementach kalcytowych zawiera się w trzech przedziałach: 163-187oC, 194-220oC
i 240-241oC. W składzie tych inkluzji stwierdzono słabo zasoloną solankę zawierającą CaCl2, a także metan,
siarkowodór i ślad CO2. W kalcycie zaobserwowano
też inkluzje niskotemperaturowe o wartościach Th
bliskich 130oC. Ich geneza jest najprawdopodobniej
wtórna. Projekt został zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: dr Krystyna Wołkowicz
Źródło finansowania: MNiSW

GEOTERMIA
MGR INŻ. GRZEGORZ RYŻYŃSKI
DR MARIUSZ SOCHA

" PRACE PROWADZONE W PIG-PIB W OBSZARZE GEOTERMII

WPISUJĄ SIĘ W PODSTAWOWE KIERUNKI POLSKIEJ POLITYKI
ENERGETYCZNEJ ORAZ EKOLOGICZNEJ.
ICH CELEM JEST ROZPOZNANIE WARUNKÓW I MOŻLIWOŚCI
ZWIĘKSZENIA KRAJOWEJ PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ
ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.
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Projekty z zakresu geotermii realizowali przede wszystkim pracownicy programów: Geologia Złożowa i Gospodarcza, Centrum Geozagrożeń, a także Zakładu
Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej oraz Oddziału
Dolnośląskiego.

Kluczowym w tej dziedzinie jest realizowany
– w ramach PSG – projekt Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia
zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej.

W ostatnich latach w Polsce, podobnie jak w wielu
innych krajach Europy, nastąpił wzrost zainteresowania geotermią niskotemperaturową, gdyż korzystanie
z użyciem technologii gruntowych pomp ciepła
może poprawić wydajność ogrzewania i chłodzenia
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów i pyłów do atmosfery. Trend ten ma swoje odbicie także
w pracach prowadzonych w Instytucie. W 2019 r. kontynuowano realizację projektów mających zwiększyć
efektywność energetyczną systemów geotermalnych
oraz wspomóc ich inwestorów i projektantów.

W 2019 r. zakończono projekt GeoPLASMA-CE, dofinansowany z programu Interreg Europa Środkowa,
poświęcony strategii rozwoju, zarządzania i wykorzystania zasobów niskotemperaturowej energii geotermalnej. Projekt był realizowany przez jedenastu
partnerów z sześciu państw Unii Europejskiej i koordynowany przez austriacką służbę geologiczną. Prace prowadzono w sześciu obszarach pilotażowych
w Europie Środkowej, z których trzy miały charakter
transgraniczny.

W Polsce badania na terenach o znacznym zanieczyszczeniu powietrza spowodowanym głównie niską emisją, w tym tzw. emisją kominową, wykonał
PIG-PIB we współpracy z czeską służbą geologiczną w rejonie transgranicznym Wałbrzych–Broumov
i Akademia Górniczo-Hutnicza w aglomeracji Krakowa. W konsorcjum złożonym z szesnastu europejskich
służb geologicznych – członków stowarzyszenia EuroGeoSurveys, realizowano międzynarodowy projekt
badawczy MUSE (Managing Urban Shallow geothermal Energy) w ramach programu GeoERA (Establishing
the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe) współfinansowanego ze środków programu Horyzont 2020. MUSE
dotyczy wykorzystania i zarządzania płytką energią
geotermalną wybranych obszarów miejskich w Europie. Badania prowadzone w Polsce przez ekspertów
z PIG-PIB dotyczą aglomeracji warszawskiej.
Kolejne projekty realizowane przez Instytut dotyczyły rozpoznania wód termalnych na Niżu Polskim
oraz w Polsce południowo-zachodniej. W ramach
projektu Ocena potencjału surowcowego i energetycznego wód termalnych i leczniczych miast i wybranych
obszarów kraju wraz z analizą geośrodowiskowych
i ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania
prowadzono prace, które pozwoliły na wskazanie na
Niżu Polskim miejsc charakteryzujących się wysokim
potencjałem dla przedsięwzięć geotermalnych i dla
których jest rekomendowane wykonanie otworów
rozpoznawczych. Pod kątem możliwości pozyskiwania podziemnych wód termalnych kontynuowano
także badania na obszarze Sudetów i bloku przedsudeckiego. Przy zastosowaniu zróżnicowanych
badań geofizycznych oraz nowoczesnych technik
przetwarzania danych sejsmicznych lokalizowano
i rozpoznawano strefy tektoniczne, aktywne współcześnie lub w niedawnej przeszłości geologicznej,
potencjalnie stanowiące kolektory podziemnych
wód termalnych.
Specjaliści z Instytutu uczestniczyli także w międzynarodowym projekcie dotyczącym pozyskania
energii cieplnej zgromadzonej w suchych gorących
skałach do produkcji energii elektrycznej. Badaniom
geochronologicznym i petrologicznym poddano
neogeńskie skały wulkaniczne kaldery Acoculco oraz
Los Humeros w Meksyku.
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PROJEKTY
KLUCZOWE


Ocena potencjału surowcowego
i energetycznego wód termalnych
i leczniczych miast i wybranych
obszarów kraju wraz z analizą
geośrodowiskowych i ekonomicznych
uwarunkowań ich zagospodarowania
Przeprowadzona wielowariantowa analiza warunków geologicznych, złożowych, środowiskowych
oraz infrastrukturalnych (dostępność sieci ciepłowniczej i gazowej) na terenie 96 gmin Niżu Polskiego
pozwoliła na wytypowanie do dalszych badań 26
gmin o istotnym potencjale geotermalnym. Obszar
każdej z gmin został poddany ponownej, szczegółowej analizie, także pod kątem możliwości wykorzystania do celów eksploatacji wód termalnych istniejących „starych” otworów naftowych i badawczych.
W oparciu o wyniki modelowania hydrochemicznego zidentyfikowano rodzaj zagrożeń, które mogą
pojawić się podczas eksploatacji wód termalnych.
Do najgroźniejszych z nich zaliczono wytrącanie się
minerałów wtórnych (scalingu) i korozję, mogącą
prowadzić do kolmatacji i obniżenia parametrów
filtracyjnych w strefie przyotworowej otworu zatłaczającego, a w konsekwencji – obniżenia ogólnej sprawności dubletu geotermalnego. W oparciu
o powyższe analizy, wykonane dla poszczególnych,
wyróżnionych typów hydrochemicznych wód termalnych stwierdzonych w wytypowanych lokalizacjach, określono skalę wartości temperatur schładzania wód, bezpiecznego dla procesu eksploatacji i optymalizacji ekonomicznej przedsięwzięcia.
Przeprowadzone modelowanie i analiza pozwoliły także na określenie zagrożeń związanych z utylizacją schłodzonych wód i wskazanie optymalnego
sposobu ich zagospodarowania po odzysku ciepła,
przy poszanowaniu walorów środowiska przyrodniczego. Wskazano, czy istnieje możliwość zrzutu
wód do cieków powierzchniowych lub czy zatłaczanie wód do otworu chłonnego będzie lepszym
rozwiązaniem. W efekcie przeprowadzonej analizy
i modelowania wytypowano 11 optymalnych lokalizacji dla geotermalnych projektów pilotowych.
Dla każdej z nich opracowano przewidywane, podstawowe parametry geologiczne, optymalne rozwiązania techniczne oraz wstępną ocenę ekonomiczną.

Wskazane lokalizacje dotyczą najbardziej perspektywicznych zbiorników geotermalnych kredy dolnej
i jury dolnej na Niżu Polskim. Ich rozmieszczenie jest
zgodne z budową strukturalną, gdzie największy
potencjał wód termalnych notuje się w osiowych
częściach struktur synklinalnych (niecka szczecińsko-łódzko-miechowska i niecka brzeżna). Na wstępie realizacji zadania przyjęto założenie, że typowane lokalizacje będą jednostkami samorządu terytorialnego
o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.
Założenie to okazało się jak najbardziej uzasadnione,
ponieważ w wytypowanych lokalizacjach spełniających to kryterium efekt ekologiczny i ekonomiczny
okazał się być najbardziej wyraźny. Wykonana analiza potwierdziła również powszechnie akceptowaną
tezę, że wykorzystanie wód termalnych w pierwszej
kolejności powinno mieć miejsce tam, gdzie istnieje
sieć ciepłownicza. W dziewięciu z jedenastu wytypowanych lokalizacji taka sieć istnieje, a wykonane
analizy ekonomiczne wskazują, jak istotny jest to element dla rentowności całego przedsięwzięcia. Projekt
zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Mariusz Socha
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Ocena potencjału energetycznego
i uwarunkowań środowiskowych
dla wsparcia zrównoważonego
rozwoju geotermii
niskotemperaturowej
W 2019 r. prowadzono prace w ramach wszystkich
czterech zadań projektu:
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•

Opracowanie instrukcji wykonywania map
potencjału i uwarunkowań środowiskowych
geotermii niskotemperaturowej

•

Opracowanie ogólnokrajowej bazy danych GIS
dla geotermii niskotemperaturowej

•

Opracowanie warstw informacyjnych
potencjału geotermicznego i zagrożeń
hydrogeologicznych i środowiskowych
dla sześciu obszarów pilotowych

•

Rozszerzenie internetowego portalu
Centralnej Bazy Danych Geologicznych
o informacje dotyczące geotermii
niskotemperaturowej.

W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas realizacji międzynarodowych projektów: GEOPLASMA-CE,
TransGeoTherm oraz Geothermal4PL opracowano
metodykę wykonywania map potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce. Na jej podstawie
rozpoczęto prace dotyczące warstw informacyjnych
dla czterech z sześciu obszarów pilotażowych – Jelenia Góra, Sucha Beskidzka, Lachowice, Bielsko-Biała.
Z każdego obszaru pilotażowego pobrano próbki
skał i gruntów, dla których określono wartość przewodności cieplnej.
W ramach prac nad ogólnokrajową bazą danych GIS
dla geotermii niskotemperaturowej, która będzie
służyć bieżącej aktualizacji i ewaluacji lokalnych i regionalnych warunków geologiczno-geotermicznych
oraz przyszłemu tworzeniu map potencjału geotermii niskotemperaturowej, wprowadzono do bazy
1795 dokumentacji geologicznych oraz dane dotyczące średniej szacowanej efektywnej przewodności
cieplnej skał i gruntów z 16 652 otworów o głębokości powyżej 100 m.
Rozpoczęto prace nad kodyfikacją litostratygraficzną
zgromadzonych archiwalnych danych otworowych,
opracowując cztery wstępne syntetyczne profile
litostratygraficzne będące podstawą wyznaczenia
serii geotermalnych (SGT) niezbędnych do opracowania modeli parametrycznych 3D. Zgromadzono dane GIS dotyczące uwarunkowań środowiskowych spoza zasobów archiwalnych PIG-PIB
(dane z KZGW dotyczące stref ochronnych ujęć oraz
obszarów zagrożonych powodzią). Opracowano warstwy referencyjne dla wszystkich obszarów pilotażowych (siatki obliczeniowe oraz rastry mastergrid).
W ramach realizacji zadania wykonano także projekty
pięciu otworów badawczo-monitoringowych służących do pomiaru temperatury i wykonywania testów
reakcji termicznej (TRT) do głębokości około 100 m.
Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: mgr inż. Grzegorz Ryżyński
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Opracowanie zasad planowania,
strategii wykorzystania oraz metod
oceny i wykonywania map potencjału
płytkiej geotermii w Europie Środkowej – GeoPLASMA-CE
W 2019 r. zakończono realizację projektu, w którym
podstawowym celem PIG-PIB była ocena potencjału polsko-czeskiego terenu transgranicznego Wałbrzych-Broumov pod kątem możliwości wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej
za pomocą technologii gruntowych pomp ciepła,
a także opracowanie strategii jej rozwoju na badanym terenie.
Zespół PIG-PIB we współpracy z czeską służbą geologiczną opracował trójwymiarowy model geologiczny dla obszaru Wałbrzych-Broumov, a następnie dokonał parametryzacji modelu w oparciu o przypisane
poszczególnym warstwom litologicznym wartości
przewodności cieplnej skał. Tak przetworzony model
posłużył do wykonania map potencjału płytkiej geotermii dla utworów podłoża w przedziałach głębokościowych od 0 do 40, 70, 100 i 130 m p.p.t. Analiza
map wskazuje, że na ponad połowie badanego obszaru występują skały o wartości przewodności cieplnej większej niż 2, a więc dobrej i bardzo dobrej dla
efektywnego działania geotermalnych pomp ciepła.
Z kolei opracowane wynikowe mapy konfliktowości
geośrodowiskowych pozwalają na wstępną ocenę
lokalizacji nieruchomości pod względem możliwości montażu instalacji gruntowych pomp ciepła (wg
kategorii: „dozwolony”, „możliwy pod pewnymi warunkami” i „zabroniony”) oraz bardziej szczegółową
identyfikację czynników ryzyka (np. obszarów ochrony wód, dawnej eksploatacji górniczej itp.). Mapy
tematyczne, wraz ze strategią rozwoju geotermii
niskotemperaturowej w regionie wałbrzyskim, stanowią praktyczne narzędzia w planowaniu lokalizacji
i optymalizacji mocy gruntowych pomp ciepła typu
zamkniętego (solanka/woda). Produkty te mogą
być wykorzystane także do aktualizacji istniejących,
gminnych programów ograniczania niskiej emisji
(tzw. PONE) bądź założeń do planów zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Mapy projektu GeoPLASMA-CE są udostępniane poprzez portal https://portal.geoplasma-ce.eu/webgis/
walbrzych-broumov
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Kierownik projektu: dr Wiesław Kozdrój
Źródło finansowania: 85% – program współpracy
międzynarodowej INTERREG Central Europe, oś priorytetowa nr 2 Współpraca nad strategiami nisko-emisyjnymi dla Europy Środkowej, 15% – środki na badania statutowe PIG-PIB

WYBRANE
PROJEKTY


Młode strefy tektoniczne a warunki
geotermalne w Sudetach w świetle
badań geochronologicznych, strukturalnych i termometrycznych – etap II
Projekt stanowi kolejny, drugi etap badań prowadzonych w celu zlokalizowania i rozpoznania perspektywicznych stref i rejonów występowania zasobów
wód termalnych głębokiego krążenia oraz oszacowania potencjalnych zasobów energii geotermalnej na
obszarze Sudetów i bloku przedsudeckiego, co finalnie pozwoli na opracowanie atlasu geotermalnego
dla tych obszarów.
W ramach prowadzonych badań pomiarami geofizycznymi objęto 12 nowych linii badawczych, wykorzystując metody: sejsmiczną, tomografii elektrooporowej, radiofalową, spektrometryczną i magnetotelluryczną oraz szczegółowe kartowanie strukturalne.
Przy użyciu nowoczesnych technik przetwarzania
danych sejsmicznych rozwiniętych dla potrzeb przemysłu naftowego, przeprowadzono reprocessing
archiwalnych materiałów pomiarowych sejsmiki
poszukiwawczej 2D z obszaru synklinoriów sudeckich dla łącznej długości 620 km bieżących profili
sejsmicznych, a następnie poddano je interpretacji
strukturalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wgłębnej sieci uskoków jako potencjalnych
kolektorów podziemnych wód termalnych. Przeprowadzono także badania petrofizyczne, dotyczące
jednostkowych wielkości generowania ciepła radiogenicznego oraz szeregu parametrów termicznych
dla różnych typów skał sudeckich na 29 próbkach
skalnych. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski
Źródło finansowania: NFOŚiGW



GeMEX – Współpraca w zakresie
badań nad energią geotermalną
pomiędzy Europą a Meksykiem w celu
rozwoju systemów geotermalnych
suchych skał i geotermii
wysokotemperaturowej
Celem projektu jest wykonanie studium geologiczno-geotermicznego dla dwóch obszarów na terenie
Meksyku, gdzie planowana jest budowa elektrowni
wykorzystujących energię geotermalną bardzo wysokich temperatur (pow. 2500C). Przedmiotem badań są
neogeńskie skały wulkaniczne kaldery Acoculco, pod
kątem przyszłej instalacji systemu typu EGS – Enhanced Geothermal Systems oraz kaldery Los Humeros
jako potencjalnego zbiornika wysokotemperaturowych fluidów, tzw. super-hot geothermal systems.
Projekt jest realizowany przez 24 instytucje europejskie oraz partnerów meksykańskich.
W 2019 r. zespół PIG-PIB przeprowadził analizę wyników badań laboratoryjnych skał magmowych
z rejonu kaldery Acoculco, w tym oznaczeń izotopowych U-Pb wykonanych za pomocą mikrosondy
jonowej SHRIMP II-e, badań petrologicznych oraz
paleomagnetycznych. Wyniki badań geochronologicznych skał z obszarów Los Humeros i Acoculco
wskazują na dużą heteorogeniczność i policykliczność krystalizacji magmy obu systemów wulkanicznych. Przejawia się to dużą ilością odziedziczonych
kryształów cyrkonu (inherited zircons) w badanych
próbkach. Szereg skał intruzywnych, wylewnych lub
piroklastycznych zawiera wymieszane populacje cyrkonów pochodzących z wieloetapowego wytapiania
różnych skał macierzystych. Analiza wieku najstarszych populacji cyrkonów odziedziczonych wskazuje
na ich pochodzenie z mezo- i neoproterozoicznych
skał metamorficznych oraz permo-karbońskich skał
magmowych. Rezultat ten wskazuje na obecność
w głębokich warstwach podścielających obie kaldery reliktów pradawnego kontynentu Oaxiaqua (orogen grenwilski) oraz permo-triasowego łuku wulkanicznego. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Wiesław Kozdrój
Źródło finansowania: Program Horyzont 2020, UE
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MUSE – Zarządzanie niskotemperaturową energią geotermalną na terenach
zurbanizowanych / Managing Urban Shallow geothermal Energy
Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie rozwoju
metodyki i koncepcji efektywnego i zrównoważonego wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej w obszarach miejskich w celu ogrzewania,
chłodzenia i magazynowania energii cieplnej w górotworze. Do badań szczegółowych w projekcie wytypowano obszary pilotażowe położone w czternastu
różnych miastach Europy. Wybrane lokalizacje różnią
się nie tylko pod względem budowy geologicznej,
warunków hydrogeologicznych i klimatycznych, ale
także pod względem sposobu i stopnia wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej.
W 2019 r. polski zespół projektu MUSE kontynuował
prace dla obszaru pilotażowego aglomeracji warszawskiej. Prowadzono identyfikację i weryfikację
danych otworowych, a następnie utworzono bazę
danych GIS niezbędną do dalszego przetwarzania
i modelowania danych przestrzennych. Jednocześnie
wykonano badania terenowe i laboratoryjne, w tym
pomiary przewodności termicznej próbek gruntów
oraz testów reakcji termicznej. Ich wyniki posłużą do
parametryzacji modelu geologicznego i map geotermicznych. Jednym z głównych rezultatów projektu
będzie seria map tematycznych ilustrujących potencjał płytkiej energii geotermalnej, budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne i mapy konfliktowości.
W przyszłości posłuży ona do oceny możliwości wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej, jako alternatywnego źródła ciepła i chłodu.
PIG-PIB, wspólnie z hiszpańską służbą geologiczną,
kieruje realizacją pakietu zadań WP3 (Management
strategies and action plans for a sustainable and efficient use of shallow geothermal energy), który dotyczy zrównoważonego wykorzystania oraz strategii
zarządzania niskotemperaturową energią geotermalną w UE. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: dr Maciej Kłonowski.
Źródło finansowania: Program Horyzont 2020,
GeoERA, UE
www: https://geoera.eu/projects/muse3/

KARTOGRAFIA
GEOLOGICZNA
DR JÓZEF MIKOŁAJKÓW

" KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA,

ZARÓWNO PODSTAWOWA, JAK I TEMATYCZNA,
JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH ZADAŃ INSTYTUTU.
Realizacja prac kartograficznych, przygotowanie
i udostępnianie map geologicznych wynika z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a także wpisuje się
w cele określone w licznych krajowych i unijnych
uregulowaniach prawnych, do których należą m.in.:
Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie
Europejskiej (INSPIRE).
Zadania dotyczące kartografii geologicznej realizowali przede wszystkim pracownicy programów: Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna, Geologia
Złożowa i Gospodarcza, Geologiczne Bazy Danych,
Zakładu Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej,
Zespołu Laboratoriów oraz wszystkich oddziałów
regionalnych.
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Badania geologiczne prowadzone w 2019 r. koncentrowały się na rozpoznaniu budowy geologicznej
Polski zarówno w opracowaniach szczegółowych,
jak i regionalnych. Efektem prac są różnotematyczne
i różnoskalowe mapy geologiczne oraz artykuły publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych.
W pracach korzystano z najnowszych wyników badań geologicznych, a także osiągnięć technologicznych usprawniających pracę kartografów. Szczególną
wagę przykładano do rozwoju systemu udostępniania cyfrowego map zarówno przez przeglądarki internetowe ogólnie dostępne i usługi internetowe, jak
i w postaci baz danych GIS, możliwych do pozyskania
w różny sposób z zasobów Instytutu. Prace kartograficzne i badania laboratoryjne prowadzono zgodnie
z obowiązującymi instrukcjami oraz przyjętymi dla
poszczególnych map metodykami, dostosowując je
w miarę możliwości i potrzeb do nowych rozwiązań
technologii informatycznych, zwłaszcza bazodanowych i GIS.

W 2019 r. zakończono drugą, i tym samym ostatnią, edycję Mapy Geośrodowiskowej Polski (II) w skali
1:50 000 (MGśP II). Jest to jedyna w skali kraju kompletna baza danych o wszystkich komponentach
środowiska i jego aktualnym stanie. Efekt rzeczowy
opracowania udostępniany jest zarówno w formie
tradycyjnych map analogowych, jak i rozbudowanych usług sieciowych.
W 2019 r. przystąpiono do ostatniego etapu prac nad
III transzą reambulacji (13 arkuszy) Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:200 000 (MGP), która jest podstawową,
przeglądową mapą geologiczną kraju wykorzystywaną do realizacji regionalnych opracowań geologicznych i hydrogeologicznych. Po uwzględnieniu
uwag Komisji Opracowań Geologicznych arkusze zostały przekazane do cyfrowania i przygotowania do
publikacji w wersji cyfrowej i wydruku.
W celu weryfikacji i dokładniejszego rozpoznania potencjału surowcowego wybranych regionów Sudetów i Gór Świętokrzyskich rozpoczęto opracowanie
map geologicznych tych obszarów w skali 1:25 000.
W Sudetach prace prowadzono w Górach Sowich
(arkusze: Zagórze Śląskie, Pieszyce i Ostroszowice) na
obszarze potencjalnego występowania surowców
mineralnych w skałach krystalicznych, w tym złóż
uranu, polimetalicznych, czy też pierwiastków ziem
rzadkich. Z kolei w oparciu o analizę danych geologicznych, hydrogeologicznych, złożowych oraz geologiczno-inżynierskich zgromadzonych w bazach
PIG-PIB oraz w Narodowym Archiwum Geologicznym, opracowano projekty robót geologicznych dla
wykonania siedmiu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000
(arkusze: Kielce D, Chęciny B i D, Morawica A, B, C i D).
W 2019 r. kontynuowano projekt, w ramach którego jest planowane wykonanie map geologicznych
w skali 1:200 000 dla pogranicza Polski, Słowacji
i Czech (wraz z Ukrainą) oraz w skali 1:500 000 obejmujących cały fragment Karpat wraz z pograniczem
węgierskim. Ponadto planowane jest zestawienie
map geologicznych w skali 1:50 000, w rejonie pasa
przygranicznego, po obu stronach granic. Realizacja
projektu wymaga weryfikacji wieku i stratygrafii poszczególnych profili oraz ich korelacji z profilami na
terenie państw sąsiadujących.

25

Rozszerzono i wydzielono (po 4 latach przerwy) jako
odrębne, samodzielne zadanie, dokumentowanie
profili geologicznych odsłoniętych w wyniku prac
ziemnych na liniowych inwestycjach infrastrukturalnych. Odsłonięcia pozwalają na uszczegółowienie
stanu rozpoznania regionalnej budowy geologicznej w strefie przypowierzchniowej, a uzyskane dane
zasilają bazę danych SMGP. W 2019 r. wykartowano
około 60 km odsłonięć na terenie Małopolski, Opolszczyzny, Lubelszczyzny i Niziny Szczecińskiej. Prace prowadzono przede wszystkim na inwestycjach
Gaz-Systemu i dróg szybkiego ruchu nadzorowanych przez GDDKiA. Ze względu na tempo prac na
tego typu inwestycjach i krótki czas dostępu do odsłonięć, zadanie to wymaga szczególnej mobilności
kartografów i ścisłej współpracy z inwestorami oraz
firmami realizującymi prace.
W ramach szczegółowej kartografii geochemicznej opracowywano kolejne arkusze mapy w skali
1:25 000 dla centralnej części województwa śląskiego (arkusze: Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Bytom, Piekary Śląskie), gdzie eksploatacja i przetwarzanie rud
Zn-Pb, górnictwo węgla kamiennego i przemysł chemiczny spowodowały degradację środowiska. Celem
badań jest szczegółowe rozpoznanie stanu chemicznego gleb, osadów śródlądowych zbiorników wodnych i wód powierzchniowych, uwarunkowanego
budową geologiczną regionu i antropopresją. Efektem końcowym projektu będą mapy geochemiczne
przedstawiające aktualny stan jakości gleb, osadów
i wód powierzchniowych w stosunku do naturalnego
tła regionalnego oraz obowiązujących norm prawnych.
Podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzano comiesięczną aktualizację granic koncesji geologicznych udzielonych przez ministra środowiska
i marszałków województw (koncesje dotyczące
wód leczniczych, termalnych i solanek) oraz obszarów, na których trwa procedura udzielania koncesji,
wraz z aktualizacją granic złóż objętych własnością
górniczą.
W celu podnoszenia poziomu merytorycznego oraz
niezależnej weryfikacji wyników realizowanych prac,
wszystkie opracowania kartograficzne były oceniane
przez Komisję Opracowań Geologicznych. Komisja
opiniowała przedstawione arkusze map seryjnych
i inne opracowania kartograficzne. Wyróżniono opracowania wykonane na bardzo wysokim poziomie
merytorycznym, których autorzy wykazali wnikliwość
oraz rzetelność w zbieraniu i analizie materiałów.

PROJEKTY
KLUCZOWE

Opracowanie nowej edycji trzech Map
Geologicznych Polski w skali 1:500 000
Projekt obejmuje przygotowanie nowych map
geologicznych Polski w skali 1:500 000 – mapy zakrytej, mapy odkrytej bez utworów czwartorzędu
oraz mapy odkrytej bez utworów kenozoiku. Poza
aktualizacją i przygotowaniem do publikacji map
w wersji analogowej, przekrojów geologicznych oraz
opracowaniem obszernych objaśnień, mapy zostaną
opracowane także w technologii GIS, dostosowane
do publikacji w przeglądarkach internetowych oraz
jako bazy danych przestrzennych. Wszystkie mapy
wraz z przekrojami geologicznymi zostaną wykonane na podstawie nowych materiałów kartograficznych (materiały SMGP w skali 1:50 000 i MGP w skali
1:200 000), jak również analizy archiwalnych materiałów geologicznych (wiercenia, regionalne opracowania geofizyczne itp.).
W 2019 r. prace obejmowały zbieranie, weryfikację
i analizę dostępnych materiałów archiwalnych oraz
wstępne przygotowanie legendy mapy opartej na
zgeneralizowanych słownikach. Rozpoczęto prace
merytoryczne związane z generalizacją map w skalach
1:200 000 i 1:50 000 oraz przygotowanie założeń wersji cyfrowej (bazodanowej) mapy, z uwzględnieniem
międzynarodowych standardów map geologicznych
oraz dostosowanie legendy roboczej opartej na zgeneralizowanych słownikach odpowiadających mapie
geologicznej w skali 1:500 000. W trakcie prac jest
przygotowanie modelu powierzchni podczwartorzędowej i podkenozoicznej. W ramach przygotowania
mapy w wersji cyfrowej prowadzono prace związane z opracowaniem założeń technicznych, struktury
bazy danych i założeń standaryzacji danych. Projekt
zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Urszula Stępień
Źródło finansowania: NFOŚiGW
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Reambulacja Mapy Geologicznej Polski
w skali 1:200 000 (MGP)

W 2019 r. 13 arkuszy MGP: Gubin, Słubice, Nysa, Olsztyn, Suwałki, Iława, Bielsko-Biała, Tarnów, Słupsk, Poznań, Piła, Siedlce, Przemyśl było opiniowanych przez
Komisję Opracowań Geologicznych.
Po poprawkach zaleconych przez Komisję arkusze
zostały przekazane do redakcji merytorycznej obejmującej sprawdzenie poprawności sporządzenia poszczególnych map (odkrytej i zakrytej), przekrojów
geologicznych, profili syntetycznych, legendy mapy,
metryczek otworów wiertniczych, znaków konwencjonalnych i petrograficznych, ich wzajemnej zgodności i kompletności. Po zakończeniu prac redakcji
merytorycznej, część opracowań autorskich została
przekazana do kolejnego etapu prac, jakim jest cyfrowanie, redakcja techniczna map i przygotowanie
map do publikacji w wersji cyfrowej i wydruku.
W 2019 r. realizowano również modyfikację aplikacji
wspomagającej cyfrowanie i redakcję MGP. Zakończono również aktualizację aplikacji i bazy danych
MGP200 do wersji ArcGIS 10 i utworzenie aplikacji
umożliwiającej migrację danych w geobazach do
bazy CBDG. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Dariusz Gałązka
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Mapa Geośrodowiskowa Polski (II)
w skali 1:50 000 (MGśP II)
W 2019 r. wykonano autorsko 48 arkuszy planszy A oraz
73 arkusze planszy B z województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Efektem projektu są przede wszystkim:
•

baza danych przestrzennych dla terenu całego
kraju w zakresie kompletu warstw informacyjnych MGśP

•

komplet zaktualizowanych arkuszy map w skali
1:50 000 dla terenu całego kraju: w latach
2016-2019 opracowano 602 arkusze planszy A
i 602 arkusze planszy B (w poprzednim etapie
w latach 2013-2015 zaktualizowano po 467
arkuszy planszy A i planszy B)

•

16 arkuszy przygranicznych

•

teksty objaśnień w ujęciu wojewódzkim

•

zmodernizowane i rozszerzone serwisy i narzędzia internetowe http://emgsp.pgi.gov.pl/
emgsp, http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty

MGśP II jest cyfrową bazą danych, której zasób stanowią dane dotyczące: występowania kopalin, gospodarki złożami, wybranych elementów górnictwa
i przetwórstwa kopalin, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, ochrony przyrody, krajobrazu, zabytków
kultury, stanu geochemicznego ziemi, potencjalnych naturalnych zagrożeń, zinwentaryzowanych
istniejących przedsięwzięć uciążliwych lub potencjalnie uciążliwych dla środowiska oraz możliwości
bezpiecznego lokalizowania takich przedsięwzięć
w przyszłości.
Kierownik projektu: dr Olimpia Kozłowska
Źródło finansowania: NFOŚiGW

WYBRANE
PROJEKTY

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski
w skali 1:50 000 (SMGP)
Prace dotyczące SMGP były realizowane w ramach
trzech zadań:
01.
Aktualizacja 160 arkuszy SMGP (etap I)
W 2019 r. zakończono opracowania autorskie zaktualizowanych 25 arkuszy SMGP. Aktualizacja została
przeprowadzona w oparciu o analizę nowych materiałów archiwalnych nieuwzględnionych w opracowaniach pierwotnych oraz ograniczone prace terenowe i laboratoryjne. Zaktualizowano mapy geologiczne, przekroje, profile, szkice geomorfologiczne
oraz teksty objaśniające.
Rozpoczęto także prace nad aktualizacją kolejnych
28 arkuszy. Przygotowano podkłady topograficzne,
zebrano materiały archiwalne oraz opracowano zakres niezbędnych prac terenowych. Jednocześnie
podczas prac kartograficznych w terenie rozpoznano dostępne aktualnie odsłonięcia i odkrywki oraz
pobrano 60 próbek do badań laboratoryjnych wieku
(analizy OSL). Aktualnie realizowany pierwszy etap
zadania obejmuje łącznie 160 arkuszy SMGP.
Kierownik zadania: dr Bogusław Przybylski
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02.
Redakcja i przygotowanie do udostępniania
arkuszy SMGP (etap VIII, 132 arkusze)
W ramach zadania wykonano:
•

redakcję merytoryczną 38 arkuszy map
i 42 objaśnień tekstowych

•

redakcję techniczną 14 arkuszy map
oraz 11 objaśnień tekstowych

•

cyfrowanie 12 arkuszy map

Ponadto 22 arkusze map wdrożono do bazy danych
oraz przygotowano do udostępnienia.
Kierownik zadania: mgr Magda Derkacz
03.
Baza danych punktów dokumentacyjnych
SMGP (etap IV)
Prace związane z bazą danych punktów dokumentacyjnych SMGP obejmowały wprowadzenie do systemów GIS archiwalnych danych terenowych uzyskanych przy wykonywaniu na przestrzeni ostatnich
50 lat arkuszy, które były realizowane bez wykorzystania systemów GIS. Materiał ten stanowi bardzo
istotne źródło informacji o budowie geologicznej,
do którego dostęp był znacznie utrudniony. Wprowadzenie – po weryfikacji – danych z autorskich notatników i roboczych map terenowych do systemów
GIS pozwala na szeroki dostęp do tych informacji.
W 2019 r. do bazy Geostar6 wprowadzono dane
z 30 arkuszy i opisano ok. 21 tys. profili geologicznych punktów dokumentacyjnych zgromadzonych
w zeszytach terenowych.
Kierownik zadania: inż. Jacek Chełmiński
Żródło finansowania: NFOŚiGW



Szczegółowa Mapa Geologiczna
Sudetów w skali 1:25 000 (SMGS)
W ramach rozpoczętego w 2019 r. projektu prowadzono prace kameralne oraz terenowe na obszarach
trzech arkuszy: Zagórze Śląskie, Pieszyce i Ostroszowice. Opracowano podkłady topograficzne do prac terenowych oraz przeprowadzono analizę numeryczną
modelu terenu. Wykonano około 450 km dokumentacyjnych marszrut terenowych, podczas których
przeprowadzono szczegółowe obserwacje geolo

giczne oraz wykonano pomiary tektoniczne w 155
punktach dokumentacyjnych. Na obszarze każdego
arkusza mapy przeprowadzono po około 13,5 km2
szczegółowych prac dokumentacyjnych. Z 14 lokalizacji w górskich częściach realizowanych arkuszy pobrano 62 próbki skalne. Nadzorowano także oczyszczanie ścian naturalnych odsłonięć w 134 miejscach.
Na terenie metamorficznego kompleksu sowiogórskiego skupiano się na próbie kartograficznego rozdzielenia różnych typów gnejsów od skrajnie zróżnicowanych migmatytów, zarówno metateksytów, jak
i diatekstytów. Uwagę koncentrowano także na charakterze i przebiegu granic skał osadowych missisipu
z metamorficznym kompleksem sowiogórskim oraz
na rozpoznaniu wystąpień skał zasadowych (amfibolity, hiperyty, gabra) i ultrazasadowych (serpentynity)
na terenie trzech arkuszy mapy. Projekt zostanie zakończony w 2022 r.
Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Cymerman,
prof. instytutu
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Międzynarodowa Mapa Czwartorzędu
Europy w skali 1:2 500 000
– część polska
Zadanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu IQUAME2500 (International Quaternary Map of Europe 1:2 500 000), którego celem jest
utworzenie interoperacyjnego systemu informacji
przestrzennej (GIS) dla wszystkich państw europejskich, obejmującego geologię czwartorzędu Europy,
w tym m.in.: powierzchniowe wydzielenia geologiczne, formy rzeźby terenu, zasięgi zlodowaceń, aktywne
uskoki.
Realizując projekt zestawiono dane z 20 arkuszy Mapy
Geologicznej Polski w skali 1:200 000 oraz z map transgranicznych w skali 1:250 000. Przeprowadzono weryfikację treści geologicznej zestawionych danych kartograficznych i dopracowano strukturę bazy danych.
Utworzono kompozycję mapy finalnej oraz przygotowano bibliotekę styli, w tym symbolizacji barwnej
dla opisów wydzieleń geologicznych i form rzeźby.
Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez niemiecką służbę geologiczną mapa jest semantycznie zgodna z dyrektywą INSPIRE oraz z międzynarodowym
językiem wymiany danych geologicznych GeoSciML.
Oficjalnymi patronami projektu są: Komisja Mapy
Geologicznej Świata (CGMW – Commission for the
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Geological Map of the World) i Międzynarodowa Unia
Badań Czwartorzędu (INQUA – International Union
for Quaternary Research).
Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Marks
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Szczegółowa mapa geochemiczna
Górnego Śląska w skali 1:25 000
W 2019 r. kontynuowano opracowywanie kolejnych
arkuszy mapy geochemicznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Badania prowadzono na terenie
arkuszy Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Bytom i Piekary
Śląskie. Pobrano 3 153 próbki gleb (z dwóch zakresów
głębokości – 0,0–0,3 m; 0,8–1,0 m), wykonano analizy
chemiczne 4484 próbek gleb oraz 1270 analiz granulometrycznych. Opracowano wersje robocze map
geochemicznych wód powierzchniowych (arkusze:
Świerklaniec i Tarnowskie Góry) oraz osadów wodnych
(arkusze: Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Bytom i Piekary Śląskie). Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Agnieszka Konon
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Aktualizacja map koncesji z
uwzględnieniem granic złóż objętych
własnością górniczą
W 2019 r. kontynuowano comiesięczną aktualizację
granic koncesji geologicznych udzielonych przez ministra środowiska i marszałków województw (koncesje dotyczące wód leczniczych, termalnych i solanek)
oraz obszarów, na których trwa procedura udzielania
koncesji, wraz z aktualizacją granic złóż objętych własnością górniczą. Raz na miesiąc aktualizowano następujące mapy koncesji geologicznych:
•

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie węglowodorów oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów

•

Mapa koncesji węglowodorowych z podziałem
wg celu poszukiwawczego

•

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie węgla kamiennego i metanu
pokładów węgla na obszarze GZW

•

Mapa otworów poszukiwawczych „Shale gas”
/ Mapa aktualnie prowadzonych prac wiertniczych za gazem ziemnym i ropą naftową

•

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie węgla kamiennego oraz
metanu pokładów węgla na obszarze LZW

•

•

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie węgla kamiennego oraz
metanu pokładów węgla na obszarze DZW

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie wód leczniczych, termalnych
i solanek oraz projektów robót geologicznych
na poszukiwanie, rozpoznawanie wód uznanych
za kopaliny

•

Inne mapy koncesji geologicznych dotyczące
obszarów lub zagadnień, które nie zostały ujęte
na mapach wymienionych powyżej.

•

•
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Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie kopalin chemicznych,
skalnych i metali
Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie węgla brunatnego

Kierownik projektu: dr Marta Hodbod
Źródło finansowania: NFOŚiGW

HYDROGEOLOGIA
I GEOLOGIA
ŚRODOWISKOWA
DR MONIKA KONIECZYŃSKA
DR MAŁGORZATA WOŹNICKA

" TEMATYKA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2019 R.

W DZIEDZINIE HYDROGEOLOGII I GEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
OBEJMOWAŁA SZEROKIE SPEKTRUM ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH
Z ROZPOZNAWANIEM WARUNKÓW WYSTĘPOWANIA WÓD
PODZIEMNYCH, PROGNOZOWANIEM WYSTĘPOWANIA ZJAWISK
EKSTREMALNYCH, IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA
ORAZ METOD OCENY I MINIMALIZOWANIA NEGATYWNEGO
WPŁYWU TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI.

Inicjowano i prowadzono projekty o charakterze
aplikacyjnym, uwzględniające stosowanie nowoczesnych i nowatorskich metod badawczych, w tym
testowanie i walidację nowych metod badania warunków występowania wód podziemnych, identyfikacji i oceny zagrożeń dla wód podziemnych, hydrogeochemii, interakcji pomiędzy wodami podziemnymi
i powierzchniowymi oraz ekosystemami zależnymi
od wód, a także oceny zmian stanu środowiska gruntowo-wodnego wywołanych działalnością człowieka,
w tym długoterminowych obserwacji skutków działalności związanej z poszukiwaniem i eksploatacją
złóż metodą otworową oraz zatłaczania substancji
do głębokich formacji geologicznych.
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Projekty realizowane przez PIG-PIB w obszarze hydrogeologii i geologii środowiskowej wpisują się w cele
i zadania określone w wielu uregulowaniach prawnych, takich jak: Prawo wodne, Prawo geologiczne
i górnicze, Prawo Ochrony Środowiska, Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020
oraz dyrektywach UE (m.in.: Dyrektywa 2006/118/WE
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami i pogorszeniem ich stanu; Dyrektywa w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim;
Dyrektywa 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego;

Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko; Dyrektywa 2006/21/WE
w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi
z przemysłu wydobywczego).
Podstawowe projekty z obszaru hydrogeologii stanowią zadania państwowej służby hydrogeologicznej (PSH), która realizuje zadania państwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód
podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania
przez społeczeństwo i gospodarkę. Zakres działalności PSH został określony w ustawie Prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017 r., implementującej dyrektywy
Unii Europejskiej regulujące zagadnienia związane
z zarządzaniem zasobami wodnymi i ochroną wód
przed zagrożeniami. Duża część efektów rzeczowych
zadań PSH stanowi bezpośredni wkład do dokumentów planistycznych w obszarze gospodarki wodnej,
przekazywanych przez Polskę Komisji Europejskiej
i Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. Podstawą realizacji prac PSH w 2019 r. była umowa zawarta
w dniu 13.02.2019 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (finansujący) a PIG-PIB, obejmująca 41 zadań. Nadzór nad działalnością
PSH sprawował minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej).
W 2019 r. kontynuowano realizację projektów mających na celu ochronę wód podziemnych. Prowadzone prace obejmowały w szczególności wykonywanie
pomiarów i badania hydrogeologiczne w zakresie
oceny stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych oraz gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji hydrogeologicznej. Realizowano prace badawcze i rozwojowe na potrzeby rozpoznawania i bilansowania wód podziemnych, w tym udokumentowano zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w jednostkach bilansowych,
określano stan użytkowania zasobów wód podziemnych, a także wykonywano bieżące oceny sytuacji
hydrogeologicznej i prognozy jej zmian. Zadaniem
stałym PSH jest również utrzymywanie i modernizacja hydrogeologicznych urządzeń pomiarowych oraz
infrastruktury sieci obserwacyjno-badawczej wód
podziemnych (SOBWP).
Realizowano także prace polegające na określeniu
przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych (tzw.
zespół interwencyjny PSH) i wskazaniu metod naprawczych.
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Badania prowadzono w rejonie zanieczyszczenia wód podziemnych w Ostrowi Mazowieckiej
(woj. mazowieckie), na obszarze składowiska fosfogipsów w Wiślince k. Gdańska (woj. pomorskie),
w rejonie nieczynnej eksploatacji złoża kredy jeziornej w Mierzynie (woj. pomorskie) oraz obiektów składowania odpadów, które uległy pożarom
w 2018 r. Opracowano ekspertyzę określającą stopień
zagrożenia ujęć wody w Wołowie i Łososiowicach
w związku z nielegalnym składowaniem odpadów
w Uskorzu Małym (woj. dolnośląskie), a także udzielano szczegółowych wyjaśnień organom administracji samorządowej, prokuraturze i policji w sprawach
toczących się postępowań w związku z procederem
nielegalnego obrotu i składowania odpadów na terenie kraju i możliwym zagrożeniem dla jakości wód
podziemnych.
W 2019 r. w ramach programu międzynarodowego
GeoERA (Utworzenie wspólnej przestrzeni badawczej
krajowych służb geologicznych dla stworzenia Europejskiej Służby Geologicznej) realizowano osiem projektów, z których dwa dotyczyły w sposób szczególny
zagadnień związanych z oceną ryzyka środowiskowego i bezpiecznym, zrównoważonym wykorzystaniem przestrzeni podziemnej. Projekt HIKE (Platforma
wiedzy na temat zagrożeń geologicznych w Europie)
skupia się na wypracowaniu wspólnych metod właściwej oceny zagrożeń geologicznych wynikających
zarówno z samej budowy geologicznej różnych części naszego kontynentu, jak i sposobów oraz technologii korzystania z zasobów geologicznych. Projekt
GeoConnect3d (Nowe podejście metodologiczne do
pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku dla odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią podziemną) ma za zadanie identyfikację potrzeb interesariuszy zaangażowanych
w planowanie i wykorzystanie przestrzeni podziemnej i na podstawie prac w dwóch obszarach pilotowych wytworzenie narzędzi i sposobów komunikacji
w zakresie pozyskania, prezentacji i dostarczania informacji geologicznej.
Tematyką monitorowania wpływu na środowisko
w dłuższym horyzoncie czasowym działań wykonywanych w przestrzeni geologicznej, takich jak poszukiwanie i eksploatacja węglowodorów czy podziemne magazynowanie substancji, zajmowano się
w ramach międzynarodowego projektu SECURe
(Ocena ryzyka na potrzeby podziemnego składowania
CO2 oraz projektów dotyczących niekonwencjonalnych
złóż węglowodorów), realizowanego w ramach międzynarodowego konsorcjum finansowanego ze

środków programu Horyzont 2020. W Polsce w ramach projektu kontynuowane są wcześniejsze prace związane ze stworzeniem szczegółowych modeli
geologicznych w rejonach poszukiwań gazu w formacjach łupkowych oraz oceną potencjalnych dróg
migracji substancji z formacji docelowych do nadległych użytkowych poziomów wód podziemnych i do
powierzchni terenu. Zaplanowano również kolejną
turę obserwacji stanu środowiska w trzech wcześniej
monitorowanych rejonach, na potrzeby których zostanie też opracowana i zwalidowana metoda poboru
próbek i analiz składników gazowych w wodach podziemnych i powietrzu gruntowym.
Podstawą oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska
i jakości wód są analizy chemiczne. Laboratorium Chemiczne wykonywało analizy na potrzeby zadań realizowanych przez Instytut, jak również na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Badano próbki wód, gruntów,
osadów, skał, gleb i materiału biologicznego, farmaceutyków i odczynników chemicznych. W 2019 r. Laboratorium wykonało prawie 60 tys. oznaczeń różnych
parametrów fizykochemicznych w 8,5 tys. próbek.
Laboratorium Chemiczne uzyskało pozytywną ocenę
Polskiego Centrum Akredytacji w ramach akredytacji
Nr AB 283. Przeprowadziło dostosowanie systemu
zarządzania do znowelizowanych wymagań normy
akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących. Akredytacją jest objęty
także pobór próbek wód podziemnych i gruntu.
Realizacja ustawowych zadań PSH oraz innych projektów z zakresu hydrogeologii i geologii środowiskowej
wymagała zaangażowania pracowników komórek
merytorycznych pionu służby geologicznej oraz pionu badań i rozwoju, hydrogeologów ze wszystkich
oddziałów regionalnych, pracowników Laboratorium
Chemicznego, a także współpracy z kilkunastoma
przedsiębiorstwami geologicznymi oraz ośrodkami
akademickimi.

PROJEKTY
KLUCZOWE

Wykonanie programów prac
i dokumentacji hydrogeologicznych
ustalających zasoby dyspozycyjne wód
podziemnych dla potrzeb przeprowadzania bilansów wodno-gospodarczych
oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni
W 2019 r. zakończono projekt, którego efektem jest
40 dokumentacji hydrogeologicznych, ustalających
zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na obszarze
126,8 tys. km2 (40,3% powierzchni kraju). Wielkość
ustalonych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych na obszarze kraju wynosi blisko 34 mln m3/d.
Zasoby ustalono na podstawie wyników prac terenowych: badań geofizycznych i wiertniczych (w celu
rozpoznania przebiegu i zasięgu struktur wodonośnych oraz oceny parametrów hydrogeologicznych
w rejonach o słabym rozpoznaniu), kartowania hydrogeologicznego i sozologicznego oraz badań laboratoryjnych. Kluczowy element każdej dokumentacji
stanowiły badania modelowe, pozwalające na wielowariantowe i wielokryterialne symulacje, służące
ustaleniu wielkości zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych wód podziemnych.
PIG-PIB był generalnym wykonawcą i prowadził nadzór merytoryczny nad realizacją przedsięwzięcia. Wykonawcami 37 dokumentacji (w latach 2013-2019)
było 16 krajowych przedsiębiorstw geologicznych.
Instytut był wykonawcą 25 programów prac geologicznych i 3 dokumentacji hydrogeologicznych.
Wszystkie prace i badania wykonano zgodnie z zakresem projektów prac/robót lub programów prac
geologicznych oraz z uwzględnieniem wskazań
i wytycznych poradnika metodycznego Metodyka
określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb
jednolitych bilansów wodnogospodarczych. Wszystkie
dokumentacje zostały zatwierdzone przez ministra
środowiska (ministra klimatu), po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych.
Kierownik projektu: mgr Elżbieta Przytuła
Źródło finansowania: NFOŚiGW
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Monitoring stanu chemicznego
oraz ocena stanu jednolitych części wód
podziemnych w dorzeczach
Celem projektu, realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jest dostarczanie
informacji o stanie chemicznym jednolitych części
wód podziemnych (JCWPd), obserwowanie jego
zmian oraz identyfikacja zagrożeń dla jakości wód
podziemnych w skali kraju. Zadanie jest realizowane
na potrzeby gospodarowania zasobami wód podziemnych, optymalizacji podejmowanych działań
ochronnych i oceny ich skuteczności.
W 2019 r. w ramach monitoringu diagnostycznego
do badań laboratoryjnych pobrano próbki wód podziemnych z 1289 punktów badawczych. Próbki wód
zostały zbadane pod kątem zawartości elementów
nieorganicznych (40 wskaźników) oraz organicznych
(60 wskaźników). W ramach kontroli jakości prac
przeprowadzono analizę chemiczną 99 próbek dublowanych i 40 próbek zerowych. Na podstawie wyników analiz chemicznych określono stan wód podziemnych na obszarze JCWPd uznanych za zagrożone
nieosiągnięciem celów środowiskowych, co umożliwia monitorowanie określonych presji i oddziaływań
dla wód podziemnych. W 80% badanych punktów
stwierdzono wody dobrej jakości (klasy I-III), a w 20%
punktów wody zaliczono do stanu słabego.
Kierownik projektu: mgr Anna Rojek
Źródło finansowania: NFOŚiGW



GeoConnect3d – Nowe podejście
metodologiczne do pozyskiwania,
przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku dla odpowiedzialnego
zarządzania przestrzenią podziemną
(Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and
data for resource appraisal and policy support)
Projekt dotyczy zarządzania przestrzenią podziemną
i ma dostarczyć narzędzie ułatwiające wykorzystanie
geologicznej wiedzy eksperckiej do podejmowania
odpowiedzialnych i skutecznych decyzji w procesie
efektywnego zagospodarowania przestrzeni podziemnej. Projekt kładzie duży nacisk na zgromadzenie
wiedzy na temat sposobów zarządzania przestrzenią
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podziemną w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, identyfikację negatywnych
zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym
w efekcie takiej działalności oraz zdefiniowanie jakie rodzaje działań w przestrzeni geologicznej stoją
w konflikcie, a jakie można planować razem, jednoczasowo lub w różnym czasie.
W 2019 r. opracowano koncepcję nowego narzędzia
Structural Framework, służącego do prezentowania
warunków geologicznych, przygotowano raport dotyczący identyfikacji interesariuszy zaangażowanych
w poszczególnych krajach w planowanie, prowadzenie i kontrolę inwestycji realizowanych w przestrzeni
podziemnej. Zorganizowane w 2019 r. w Warszawie
warsztaty projektowe były poświęcone głównie zagadnieniom związanym z tzw. geomanifestacjami,
czyli każdym przejawem procesów czy zjawisk zachodzących w przestrzeni geologicznej, a mogących
mieć znaczenie dla prawidłowego wykorzystania
przestrzeni podziemnej. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: dr Monika Konieczyńska
Źródło finansowania: program Horyzont 2020, UE



HIKE – Platforma wiedzy na temat
zagrożeń geologicznych w Europie
(Hazard and Impact Knowledge
for Europe)
Projekt zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa środowiskowego. Główną osią prac jest ogólnoeuropejska
baza danych o uskokach, których geneza, przebieg,
aktywność i inne cechy mają kluczowe znaczenie dla
szacowania geozagrożeń takich jak indukowana aktywność sejsmiczna czy też możliwość migracji substancji lub zanieczyszczeń. Zadaniem projektu jest
też testowanie metodyki oceny różnych wariantów
geozagrożeń wywołanych wykorzystaniem przestrzeni podziemnej do celów związanych z energią
(poszukiwanie i eksploatacja paliw kopalnych, metody intensyfikacji wydobycia, podziemne magazynowanie paliw i energii, podziemne składowanie
dwutlenku węgla). Głównym celem jest tu zdefiniowanie potrzebnych danych wejściowych i metod ich
analiz oraz ewentualna integracja różnych metod
interpretacyjnych wykorzystujących różne dane dla
osiągnięcia lepszych efektów oceny ryzyka wywołania niekorzystnych zmian w środowisku w efekcie
wspomnianej działalności.

W Polsce testowana jest metoda oceny szczelności
nadkładu formacji potencjalnie gazonośnych oraz
możliwość aktywacji stref uskokowych jako dróg niekontrolowanej migracji płynów złożowych (lub technologicznych).
W 2019 r. przygotowano wstępny model 3D przestrzeni podziemnej w rejonie środkowego Pomorza.
Model zawiera główne uskoki i granice litologiczne
wyinterpretowane ze zdjęcia sejsmicznego Wysoka
Kamieńska oraz z 8 otworów wiertniczych. Dalsze
badania będą polegały m.in. na analizie szczelności
wyinterpretowanych uskoków na podstawie danych
z dostępnych otworów i obliczeń tzw. parametru
SGR, zależnego od ilości substancji ilastej w wypełnieniu uskoku, miąższości pakietów łupkowych oraz
zrzutów poszczególnych uskoków. Projekt zostanie
zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: dr Monika Konieczyńska
Źródło finansowania: program Horyzont 2020, UE



RESOURCE – Wykonanie europejskiej
mapy zasobów wód podziemnych
(Pan-European Groundwater
Resources Map)
Projekt powstał z myślą opracowania przez europejskie służby geologiczne zintegrowanego podejścia
do zagadnień transgranicznych w kontekście wód
podziemnych oraz realizacji mapy zasobów słodkich
wód podziemnych dla obszaru Europy. W wyniku
prac projektowych powstanie mapa hydrogeologiczna, zawierająca dane dotyczące głębokości występowania słodkich wód podziemnych, głębokości
występowania granicy między wodami słodkimi i mineralnymi oraz zasobów wód podziemnych. Jednym
z elementów projektu jest opracowanie numerycznego modelu filtracji wód podziemnych obejmującego
obszar pogranicza polsko-litewskiego. Opracowanie
międzynarodowego modelu hydrodynamicznego
pozwoli na porównanie oraz ujednolicenie danych
geologicznych oraz hydrogeologicznych, które zostaną wykorzystane na potrzeby przygotowania warstw
modelu oraz wybór optymalnej metody modelowania. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: mgr Tomasz Gidziński,
mgr Agnieszka Piasecka
Źródło finansowania: program Horyzont 2020, UE
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SECURe – Ocena ryzyka na potrzeby
podziemnego składowania CO2 oraz
projektów dotyczących nikonwencjonalnych złóż węglowodorów (Subsurface
Evaluation of Carbon Capture and Storage
and Unconventional Risk)
Projekt, którego koordynatorem jest brytyjska służba
geologiczna (BGS), dotyczy metod określania bezpieczeństwa środowiskowego oraz szacowania ryzyka
środowiskowego i społecznego podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz poszukiwań i eksploatacji węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem złóż niekonwencjonalnych. W 2019 r. na
potrzeby badań integralności formacji geologicznych
wykonano obliczenia geochemicznych wskaźników
wymiany jonów w obrębie wód złożowych (które
wskazują możliwość migracji wód złożowych w obrębie formacji geologicznych) w składowisku gazu kwaśnego w wyczerpanym złożu gazu Borzęcin.
W oparciu o pozyskiwane od PGNiG dane geofizyki
wiertniczej i dane sejsmiczne wykonano dwa modele 3D ośrodka geologicznego wokół dwóch analizowanych otworów łupkowych. Opracowano finalny
model oparty o zdjęcie sejsmiczne 3D Opalino-Lubocino wokół pierwszego otworu, obejmujący wszystkie ważniejsze horyzonty i uskoki wyinterpretowane
z sejsmiki oraz wstępny model oparty na zdjęciu sejsmicznym 3D Wysin (zawierający niektóre ważniejsze
horyzonty i uskoki) wokół drugiego otworu.
Ponadto zorganizowano i przeprowadzono międzynarodowe warsztaty na temat metodyki opróbowania i badań wskaźników geochemicznych mogących
służyć do oceny stopnia migracji płynów złożowych
i technologicznych w rejonie odwiertów badawczych. Zaprezentowano doświadczenia PIG-PIB
w zakresie walidacji metod poboru próbek środowiskowych oraz dotychczasowe prace związane z poborem i analizą składników gazowych w powietrzu
gruntowym i wodach. W ramach zadań związanych
z oceną stanu środowiska i monitoringiem długookresowym opracowano wstępną koncepcję próbnika powietrza gruntowego do badań zawartości węglowodorów oraz przetestowano go w terenie.
Wykonano analizę aktualnych warunków panujących
w rejonie wybranych zlikwidowanych wiertni poszukiwawczych gazu łupkowego, przygotowano i przeprowadzono serię opróbowania wód podziemnych
oraz powietrza gruntowego w rejonie zlikwidowanych otworów poszukiwawczych Łebień, Wysin i Sy-

czyn. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
_
Kierownik projektu: dr Monika Konieczyńska
Źródło finansowania: program Horyzont 2020, UE

WYBRANE
PROJEKTY


Prowadzenie pomiarów stanu
zwierciadła wód podziemnych lub
wydajności źródeł w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych
Prowadzenie cyklicznych pomiarów, badań i obserwacji hydrogeologicznych w punktach sieci monitoringu wód podziemnych należy do stałych zadań
PSH. W 2019 r. badania monitoringowe kontynuowano w punktach sieci obserwacyjno-badawczej
wód podziemnych, którą tworzą piezometry, studnie, źródła oraz, na potrzeby monitoringu stanu
chemicznego, ujęcia komunalne. W zależności od
rodzaju i zakresu prowadzonych badań i obserwacji, punktom tym przypisuje się funkcje monitoringu
ilościowego lub chemicznego. Ponadto realizowano
prace związane z monitoringiem badawczym, który jest uzupełnieniem sieci monitoringu krajowego
w strefach, wymagających dodatkowego rozpoznania sytuacji hydrogeologicznej – w regionach wielkoobszarowych oddziaływań górnictwa, w strefach
przygranicznych oraz w regionach oddziaływania
aglomeracji miejsko-przemysłowych.
W 1238 punktach SOBWP, w tym w 366 punktach
wyposażonych w automatyczną aparaturę pomiarową wraz z transmisją danych, prowadzono z różną
częstotliwością pomiary stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł. Zgromadzono ponad 100 tys. wyników, które po weryfikacji zapisano
w bazie danych Monitoring Wód Podziemnych.
Przetworzone zgodnie z procedurami standardowymi wyniki badań i pomiarów zostały opublikowane
w czterech Kwartalnych Biuletynach Informacyjnych
Wód Podziemnych oraz w Roczniku hydrogeologicznym.
Kierownik projektu: mgr Sylwia Maciąg,
mgr Wojciech Komorowski
Źródło finansowania: PGW WP
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Oceny bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w kraju, prognozy rozwoju sytuacji
hydrogeologicznej oraz ostrzeżenia
przed niebezpiecznymi zjawiskami
w strefach zasilania lub poboru wód
podziemnych
Bieżąca ocena sytuacji hydrogeologicznej w kraju
oraz prognozowanie jej zmian jest jednym z kluczowych zadań PSH, gdyż wyniki prac stanowią podstawę do prowadzenia zrównoważonej gospodarki
wodnej i umożliwiają podejmowanie działań mających na celu łagodzenie skutków zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie lub susze.
W 2019 r. wydano 8 komunikatów o bieżącej sytuacji
hydrogeologicznej w kraju oraz 11 prognoz sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru
wód podziemnych. Ze względu na wystąpienie na
znacznym obszarze kraju niżówki hydrogeologicznej
w lipcu 2019 r. ogłoszono stan zagrożenia hydrogeologicznego. Na wniosek Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w listopadzie 2019 r. sporządzono Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania
i poboru wód podziemnych na okres od 1 grudnia 2019
r. do 29 lutego 2020 r., która została wykorzystana do
opracowania raportu Stan przygotowania państwa do
sezonu zimowego 2019/2020.
W komunikatach przedstawiano trend zmian położenia zwierciadła i zasobów wód podziemnych oraz
informacje dotyczące występowania zagrożeń dla
wód podziemnych (niżówek hydrogeologicznych).
Komunikaty opracowano na podstawie analiz danych pochodzących z sieci obserwacyjno-badawczej
wód podziemnych, danych uzyskiwanych w trakcie
realizacji procedur dotyczących corocznej aktualizacji zasobów perspektywicznych i eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych oraz danych o poborze
rejestrowanym.
Charakterystykę sytuacji hydrogeologicznej przeprowadzono odrębnie dla systemów wód o zwierciadle swobodnym, wód o zwierciadle napiętym, wód
o zwierciadle napiętym na obszarze występowania
wód o antropogenicznie niezmienionym charakterze oraz stref drenażu wód podziemnych źródłami.
Wykorzystując informacje punktowe o położeniu
zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł
w środowisku GIS wykonywano analizy przestrzenno-atrybutowe. Prognozowano rozwój i zasięg niżówki hydrogeologicznej.

Uwzględniając bieżącą sytuację meteorologiczną
oraz sezonowość występowania zjawisk hydrologicznych prowadzono analizę zagrożeń naturalnych
w kontekście obserwowanych trendów położenia
zwierciadła wód podziemnych. Prognozę zmian stanu wód podziemnych przedstawiano w zależności od
wielkości zasilania, tj. przy założeniu scenariusza korzystnego bądź niekorzystnego dla gospodarki wodnej. Prognoza dla zmian zasobów wód podziemnych
i zagrożenia dla nich została opracowana wyłącznie
dla scenariusza pesymistycznego.
Pod koniec 2019 r. obszar występowania niżówki
hydrogeologicznej koncentrował się głównie w południowo-zachodniej Polsce, obejmując swym zasięgiem woj. dolnośląskie, centralną część woj. opolskiego, południową część woj. lubuskiego oraz południowo-zachodnią część woj. wielkopolskiego.
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Kowalczyk,
mgr Piotr Wesołowski
Źródło finansowania: PGW WP



WATERPROTECT – Innowacyjne techniki
ochrony jakości wód pitnych na obszarach wiejskich i zurbanizowanych
(Innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments)
Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie zarządzania zlewnią intensywnie użytkowaną
rolniczo, na obszarze której stwierdzono zanieczyszczenie wód związkami azotu lub pestycydami. Kluczowym elementem projektu jest wskazanie programu działań zapewniającego poprawę jakości wód na
obszarze zlewni i uwzględniającego potrzeby wszystkich jej użytkowników (rolnicy, producenci żywności,
przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) oraz interesariuszy zewnętrznych (inspekcja ochrony środowiska, zarządcy wód). W realizację projektu jest zaangażowanych 28 podmiotów z 7 krajów UE. W Polsce jako
obszar pilotażowy wytypowano zlewnię Gowienicy
Miedwiańskiej (woj. zachodniopomorskie).

W 2019 r. na podstawie modelowania numerycznego warunków hydrodynamicznych oraz przepływu
ładunków zanieczyszczeń powierzchniowych, a także
monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych
przeprowadzono szczegółową charakterystykę funkcjonowania badanej zlewni. Stwierdzono, że 97%
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ładunku zanieczyszczeń wypływających ze zlewni
do jeziora Miedwie pochodzi z presji rolniczej. Wydzielono trzy strefy wewnątrz obszaru badań istotnie różniące się pod względem hydrodynamicznym,
co warunkuje dobór odpowiednich rozwiązań mających na celu ochronę jakości wód podziemnych
i powierzchniowych. Zidentyfikowano liczne bariery
formalno-prawne i organizacyjne, które hamują skuteczną ochronę oraz poprawę jakości wód. Jako najważniejsze wskazano zbyt obszerne, nieprecyzyjne
przepisy prawne, pokrywanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, ochronę środowiska i rolnictwo, niedofinansowanie sektora gospodarki wodnej i ochrony środowiska, niską
świadomość ekologiczną rolników oraz brak zachęt
do stosowania rozwiązań proekologicznych. Projekt
zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr inż. Anna Kuczyńska
Źródło finansowania: program Horyzont 2020, UE



Ustalenie hydrogeologicznych kryteriów
kwalifikacji siedlisk zależnych od wód
podziemnych oraz szacowanie w ich
obrębie zasięgu podtopień z zastosowaniem metod teledetekcyjnych
Celem projektu było opracowanie hydrogeologicznych wskaźników i kryteriów kwalifikacji siedlisk zależnych od wód podziemnych w oparciu o zasoby baz
danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski i Mapy siedlisk przyrodniczych oraz ustalenie algorytmu i zautomatyzowanej metody kartowania zasięgu podtopień
w ich obrębie z zastosowaniem metod teledetekcyjnych. Przeprowadzone badania wykazały, że rola wód
podziemnych w funkcjonowaniu mokradeł jest silnie
uwarunkowana położeniem i dynamiką zwierciadła
wód podziemnych w odniesieniu do powierzchni
mokradła oraz od ich umiejscowienia w rzeźbie terenu, która decyduje o warunkach zasilania i odpływu
wód.
Najbardziej rozpowszechnionymi mokradłami w Polsce są mokradła dolin rzecznych. Przeprowadzone
badania wykazały, że 90% z nich występuje w strefie
drenażu wód podziemnych i wody te powinny być
brane pod uwagę przy ustaleniu bilansu wodnego
mokradła. Analiza materiałów archiwalnych zakończona badaniami terenowymi może jednoznacznie
odpowiedzieć na pytanie, czy dane mokradło można
zaliczyć do zależnych od wód podziemnych. W tym

aspekcie, używanie powszechnie stosowanego podziału takich obiektów ze względu na typ hydrologicznego zasilania (THZ) znacząco traci sens i może
prowadzić do błędnych wniosków. Klasyfikacja mokradeł wg THZ nie jest do końca miarodajna na obszarach dolin rzecznych, zwłaszcza tarasów zalewowych i niższych nadzalewowych dolin rzek.
W rezultacie prac przeprowadzonych w ramach projektu zaproponowano nową metodę mapowania
podtopień z obrazu Sentinel-2 w kontekście obszarów mokradeł. Eksperyment na podzbiorze Sentinel-2 z obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego
w Polsce pokazuje, że kombinacja wskaźników wodnych MNDWI, NDPI i NDTI jest bardziej skuteczna
w ulepszaniu rozpoznawalności podtopień, szczególnie na mokradłach, niż pojedyncze indeksy wodne. Idea zaproponowanego połączenia polega na
wzajemnym uzupełnianiu się indeksów wodnych
w rozpoznawaniu podtopień. Przy czym wskaźnik
MNDWI najlepiej identyfikuje otwartą wodę, NDPI
– wychwytuje roślinność na obszarach podmokłych
i wodzie, NDTI – redukuje wpływ otwartych gleb prowadzący do pomieszania ich z mętnymi zbiornikami
wodnymi. W rezultacie powstają cechy łatwiejsze
do odróżnienia obszarów potopionych od zbiorników wodnych. Jednakże zastosowane podejście
nie sprawdza się na terenach leśnych oraz wykazuje
gorszą skuteczność w okresach bujnego rozwoju roślinności. Mapy zasięgu podtopień na terenach nieleśnych stworzone na podstawie zaproponowanej metody wykazują optymalną dokładność. Projekt został
zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Solovey,
prof. instytutu
Źródło Finansowania: MNiSW



Podatność wód podziemnych
na zagrożenia antropogeniczne
i geogeniczne w centralnej części
Wysoczyzny Żarnowieckiej
Głównym celem projektu badawczego jest ocena
podatności naturalnej i specyficznej systemów oraz
struktur wodonośnych na zagrożenia antropogeniczne i geogeniczne na obszarze Wysoczyzny Żarnowieckiej oraz przygotowanie założeń do badań
modelowych.
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W 2019 r. opracowano mapy zasięgów występowania
pięter i poziomów wodonośnych: kredowego, paleogeńskiego (oligoceński poziom wodonośny), neogeńskiego (mioceński poziom wodonośny) i czwartorzędowego (górny i dolny poziom wodonośny),
które uzupełniono o parametry hydrogeologiczne.
Dla piętra kredowego, paleogeńskiego oraz czwartorzędowego opracowano mapy hydroizohips wraz
z określeniem stref hydrodynamicznych. W oparciu
o lokalne modele numeryczne testowano ich przydatność do odwzorowania systemów krążenia wód:
•

lokalny model wybrzeża klifowego opracowano
dla rejonu Jastrzębiej Góry; odwzorowano na
nim podmorski drenaż wód podziemnych,
typowy dla klifów nadmorskich; w oparciu
o wyniki badań numerycznych zidentyfikowano
system obiegu wody w otoczeniu klifu; system
obiegu wody w strefie aeracji opracowano na
podstawie archiwalnych wyników wierceń
geologiczno-inżynierskich oraz kartowania
hydrogeologicznego

regionalny model północnej części Wysoczyzny
Żarnowieckiej w skali 1:50 000 objął teren nizin
nadmorskich między Jeziorem Sarbskim
a Władysławowem; wyniki obliczeń matematycznych pozwoliły na pełną identyfikację
nadmorskich systemów krążenia wód wybrzeża
mierzejowego.
Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
•

Kierownik projektu: dr Mirosław Lidzbarski
Źródło finansowania: MNiSW



Aktualizacja Systemu Integracji Danych
o Mogilnikach (SIDoM)
W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono aktualizację danych i rozbudowę zakresu informacji wprowadzonych do Systemu Integracji Danych
o Mogilnikach, prezentowanych zarówno w formie
portalu internetowego, jak i raportów w plikach pdf.
SIDoM integruje wszystkie istotne dane o mogilnikach, zarówno w ujęciu technicznym, jak i środowiskowym. Oprócz danych technicznych (budowa
obiektu, historyczne informacje o ilości zgromadzonych środków ochrony roślin, ilość usuniętych
odpadów w trakcie likwidacji obiektu i sposób jego
rekultywacji) system zawiera dane środowiskowe,
w tym ocenę efektów postępu naturalnej regeneracji
środowiska.

Tak zbudowany system w sposób całościowy przedstawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem
składowisk przeterminowanych środków ochrony
roślin oraz sposobem likwidacji tego typu obiektów
w Polsce. Projekt został zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: dr Wojciech Wołkowicz
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Program monitoringu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z
Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ)
Dębogórze do wód Zatoki Puckiej
W rejonie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z GOŚ Dębogórze do wód Zatoki Puckiej na
odcinku od m. Kazimierz do Zatoki Puckiej w Mechelinkach przeprowadzono monitoring środowiska
gruntowo-wodnego. Odwiercono oraz zafiltrowano
48 piezometrów tymczasowych oraz 113 płytkich
sond badawczych. W 183 otworach hydrogeologicznych wykonano pomiary położenia zwierciadła wód
podziemnych. W 207 punktach badawczych zmierzono parametry fizyczne wód podziemnych i powierzchniowych. Analizy chemiczne – oznaczenia
polowe zawartości siarczanów, chlorków, azotanów,
azotynów i amoniaku – wykonano dla próbek wód ze
124 punktów badawczych, pełny zaś zakres oznaczeń
fizyko-chemicznych i organicznych wykonano dla 15
próbek wód podziemnych, 5 próbek wód powierzchniowych oraz 40 próbek gruntu.
Na podstawie numerycznego modelu przepływu
wód i transportu zanieczyszczeń, obserwacji terenowych oraz wyników analiz chemicznych ustalono lokalne kierunki przepływu wód podziemnych oraz relacje wód powierzchniowych z płytkimi wodami podziemnymi. Wskazano, że w rejonie kanału ściekowego
negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne
mają skażone osady, występujące pod dnem kanału
oraz inne pobliskie ogniska zanieczyszczeń. Zidentyfikowane skażenia ograniczają się do bezpośredniego
sąsiedztwa kanału (ok. 20-50 m) oraz stropu warstwy
wodonośnej. Jednocześnie wskazano, że wody użytkowego poziomu wodonośnego nie są zagrożone.
Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik zadania: mgr Anna Szelewicka
Źródło finansowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
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Ocena stopnia zagrożenia ekologicznego gleb Wyżyny Katowickiej
Na podstawie analiz chemicznych próbek gleb opracowano raport przedstawiający ocenę stopnia zagrożenia ekologicznego powierzchniowej warstwy gleb
z terenu Wyżyny Katowickiej, spowodowanego zanieczyszczeniem wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi (WWA) oraz pierwiastkami (Cd, Cr,
Cu, Ni, Pb, S, Zn). Wskazano, że próbki gleb zawierają
wysoką zawartość badanych pierwiastków oraz podwyższoną zawartość WWA, gdzie dominowały fluoranten, piren, fenantren oraz benzo[a]piren. Wartość
poszczególnych WWA w badanych próbkach wynosiła od 0,002 mg/kg do 78 mg/kg. Zawartość wskazanych pierwiastków była zróżnicowana – od kilku do
kilku tysięcy mg/kg. W wielu próbkach stwierdzono
bardzo wysoką zawartość chromu (do 1200 mg/kg),
miedzi (do 8000 mg/kg), ołowiu (do 3,9%) i cynku
(do 2%). Mobilność badanych pierwiastków określono przy użyciu ekstrakcji pojedynczej i sekwencyjnej.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że
najwyższą mobilność w badanych próbkach gleb
wykazywał cynk, ołów i kadm. Projekt został zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: dr Weronika Bureć-Drewniak
Źródło finansowania: MNiSW

GEOZAGROŻENIA
I GEOLOGIA
INŻYNIERSKA
DR EDYTA MAJER
DR TOMASZ WOJCIECHOWSKI

" W 2019 R. PIG-PIB BYŁ REALIZATOREM PROJEKTÓW

MAJĄCYCH NA CELU REDUKOWANIE RYZYKA ZWIĄZANEGO
Z ZAGROŻENIAMI GEOLOGICZNYMI ORAZ OCENĄ
WARUNKÓW BUDOWLANYCH.

Projekty z zakresu zagrożeń geologicznych i geologii
inżynierskiej realizował zespół Centrum Geozagrożeń
we współpracy z pracownikami kilku innych komórek
organizacyjnych Instytutu. Tematyka projektów była
ściśle związana z zadaniami państwa w zakresie geologii zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i
górnicze. Identyfikowano, rozpoznawano i dokumentowano zagrożenia geologiczne oraz sporządzano
prognozy ich występowania.
Prowadzono intensywne prace dotyczące geologii
miejskiej, racjonalnego gospodarowania przestrzenią
podziemną, inteligentnego korzystania z potencjału
środowiska geologicznego na potrzeby budownictwa oraz oceny przydatności terenów pod inwestycje infrastrukturalne. Pozyskiwane i opracowywane
w ramach tych prac dane były gromadzone, archiwizowane oraz udostępniane poprzez informatyczne
systemy bazodanowe.
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Tematyka realizowanych projektów wpisuje się
w cele określone m.in. w dokumentach, takich jak:
Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, Polityka Ekologiczna Państwa,
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 (KPZK 2030), Krajowa Polityka Miejska (KPM), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Od 2006 r. kluczowym projektem z zakresu geozagrożeń pozostaje ogólnopolski System Osłony
Przeciwosuwiskowej (SOPO), którego podstawowym
celem jest redukcja ryzyka związanego z ruchami masowymi ziemi. W ramach kontynuacji III etapu SOPO,
rozpoczętego w 2016 r., prowadzono terenowe prace
kartograficzne, na podstawie których opracowywano
mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), monitorowano aktywne osuwiska,
a także rozwijano system prognozowania zagrożeń
osuwiskowych.

Do końca 2019 r. w ramach projektu badaniami
objęto 240 gmin karpackich, 3 pozakarpackie oraz
17 powiatów pozakarpackich. Zweryfikowano
ponadto mapy osuwisk dla 41 gmin i 29 powiatów. Łącznie zarejestrowano 66 521 osuwisk i 5906
terenów nimi zagrożonych. Mapy osuwisk i terenów
zagrożonych ruchami masowymi systematycznie
przekazywano administracji samorządowej, która wykorzystuje je w planowaniu przestrzennym.
Jednocześnie przygotowywano raporty dotyczące geozagrożeń, które przekazywano dla organów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.
W związku z sygnalizowanymi wielokrotnie przez administrację samorządową problemami dotyczącymi
planowania przestrzennego na terenach osuwiskowych oraz monitoringu osuwisk, pracownicy PIG-PIB
brali czynny udział w opracowaniu i uzgadnianiu
projektów zmian legislacyjnych w tym zakresie.
Osuwiska rozpoznawano również w trybie interwencyjnym w przypadku zdarzeń powodujących
szkody materialne. Karty rejestracyjne osuwisk wykonywano po zgłoszeniu zdarzenia przez podmioty
publiczne. W 2019 r. wykonano 21 takich dokumentów. Oprócz wykonywania map, kontynuowano
monitoring instrumentalny dla 60 osuwisk, prognozowano zagrożenia osuwiskowe oraz prowadzono
prace metodologiczne.
Realizacja projektu SOPO wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji osób dokumentujących osuwiska,
a także pracowników administracji samorządowej
odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru osuwisk.
W 2019 r. w Szczawnicy zorganizowano ogólnopolską konferencję O!suwisko, która zgromadziła kilkuset naukowców, przedstawicieli samorządów oraz
firm geologicznych. W ramach SOPO zorganizowano
szkolenia dla wykonawców MOTZ oraz 6 szkoleń dla
administracji samorządowej, które były ukierunkowane na podnoszenie świadomości o zagrożeniach
związanych z ruchami masowymi ziemi oraz możliwościach zapobiegania im i ich ograniczania.
Dużym wsparciem merytorycznym zadań dotyczących geozagrożeń i realizowanych w ramach
państwowej służby geologicznej były projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków MNiSW,
w tym: Rozwój charakterystycznych form osuwiskowych w zależności od litologii podłoża; Środowiskowe
uwarunkowania rozwoju osuwisk w dolinach dużych
rzek i ich znaczenie w ocenie podatności osuwiskowej
na przykładzie doliny środkowej i dolnej Wisły;
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Modele czasowo-przestrzenne rozwoju osuwisk
w świetle danych fotogrametrycznych oraz Modelowanie podatności osuwiskowej i analiza ryzyka związanego z ruchami masowymi w obszarach rzeźby
młodoglacjalnej, przeobrażonej antropogenicznie,
Wna przykładzie Gdyni.
W 2019 r. zakończono projekt Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa
wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem
tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D
oraz rozpoczęto III etap monitoringu geodynamicznego Polski, który dostarcza w czasie rzeczywistym
danych o zjawiskach sejsmicznych oraz o zmianach
pola magnetycznego i przyśpieszenia siły ciężkości.
PIG-PIB dołączył do 54. zagranicznych partnerów
i rozpoczął realizację projektu E-SHAPE w ramach
programu HORYZONT 2020. Projekt ma na celu ustanowienie i promowanie zrównoważonej polityki
wykorzystania europejskich zasobów Earth Observation (EO, dane teledetekcyjne) przez użytkowników,
poprzez budowę i rozwój serwisów pilotażowych.
Zadaniem PIG-PIB będzie wyznaczenie, przy zastosowaniu metody krigingu, stref, w których wystąpiło
przemieszczenie na powierzchni ziemi w danym interwale czasowym, które może spowodować zagrożenie dla infrastruktury miejskiej na obszarze Górnego Śląska.
Najważniejszym zadaniem z zakresu geologii inżynierskiej, które kontynuowano w 2019 r., było prowadzenie Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich
(BDGI) zawierającej największy i unikatowy w Polsce
zbiór cyfrowych danych o warunkach budowlanych
na terenie Polski. Weryfikowano i wprowadzano
do bazy dane archiwalne oraz wyniki najnowszych
badań prowadzonych w ramach realizacji atlasów
geologiczno-inżynierskich dla Szczecina oraz Lublina-Świdnika.
W związku z wprowadzeniem przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nowych wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby
budownictwa drogowego opracowanych m.in. przez
PIG-PIB, w 2019 r. przygotowano program szkoleń
dla inwestorów prowadzących działalność w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg krajowych i autostrad. Wydano drukiem także publikację
Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego
na potrzeby budownictwa drogowego.

W 2019 r. wykonano 126 opinii do projektów robót
geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla budowy domów
jedno- i wielorodzinnych, budowy i odbudowy dróg
czy stabilizacji osuwisk. Wykonane opinie są niezbędne dla dalszego procedowania w sprawie przyjęcia
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez organ
administracji geologicznej i wydania decyzji zatwierdzającej oraz są podstawą do wykonania projektu budowlanego, czy też przyznania środków finansowych
z budżetu państwa.
Na zlecenie Skarbu Państwa, reprezentowanego przez
ministra aktywów państwowych (dawniej ministra
energii), opracowano raport bezpieczeństwa dla Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych
(KSOP) w Różanie. Oprócz monitorowania stanu środowiska gruntowo-wodnego wokół składowiska opracowano dokumentację w celu określenia warunków
geologiczno-inżynierskich na potrzeby składowania
odpadów na powierzchni na terenie KSOP.
W badaniach dotyczących geologii inżynierskiej,
zagrożeń geologicznych oraz rozpoznania budowy
geologicznej, poszukiwania złóż, oceny potencjału
geotermalnego i hydrogeologii, wykorzystywano nowoczesną aparaturę do badań geofizycznych. Na potrzeby realizacji zadań służb geologicznych, projektów naukowych oraz prac komercyjnych wykonano
m.in.: 17 linii pomiarowych o sumarycznej długości
około 36 km metodą VLF, 20 linii pomiarowych o łącznej długości ok. 30 km metodą sejsmiki refrakcyjnej
fali S i fali P, 54 profile o łącznej długości ok. 35 km
metodą tomografii elektrooporowej oraz 300 sondowań elektrooporowych. Badania prowadzono m.in.
na terenie przyszłej elektrowni opartej na technologii
gazyfikacji węgla.
Bardzo istotne prace na potrzeby projektów z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, geochemii,
geotermii i ochrony środowiska zrealizowało akredytowane Centrum Badań Gruntów i Skał. Właściwości
mechaniczne (wytrzymałościowe i odkształceniowe)
i termiczne gruntów oraz parametry filtracyjne badano na próbkach gruntów naturalnych o nienaruszonej
strukturze, a także na próbkach gruntów sztucznych
– rekonstytuowanych. Badania wykonywano zgodnie
z normami PN, PN-EN ISO, ASTM, BS i procedurami
badawczymi.
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PROJEKTY
KLUCZOWE


System Osłony Przeciwosuwiskowej
SOPO (etap III) – kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszarów
Karpat polskich (25% powierzchni)
i wybranych obszarów Polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych
osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych
w Karpatach
W 2019 r. kontynuowano realizację III etapu SOPO,
we wszystkich wyróżnionych w projekcie blokach
zadań, w tym:
• Opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ) w skali 1:10 000
i przekazanie do właściwych jednostek administracyjnych
• Monitoring osuwisk
• Prowadzenie i modernizacja bazy SOPO, strony
internetowej projektu SOPO oraz utrzymanie
oprogramowania
• Szkolenia i konsultacje oraz prace interwencyjne
i aktualizacyjne z wykorzystaniem opracowanej
metodyki
• Prognozowanie zagrożeń osuwiskowych
dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jednostek zarządzania kryzysowego
Prowadzono prace przygotowawcze, kameralne oraz
terenowe, analizowano materiały archiwalne, dane
fotogrametryczne, przygotowano podkłady topograficzne, mapy geologiczne i karty rejestracyjne.
W 2019 r. podczas prac na terenie 22. gmin karpackich (20. w woj. podkarpackim i 2. w woj. śląskim)
oraz 7. powiatów pozakarpackich, rozpoznano ponad
4600 osuwisk. Dla skartowanych obszarów wykonano
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 (MOTZ) wraz z objaśnieniami oraz
karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych,
które na bieżąco wprowadzano do bazy SOPO.
Na koniec 2019 r. baza zawierała dane o 66 521 osuwiskach i 5906 terenach zagrożonych ruchami masowymi.

W 2019 r. kontynuowano monitoring instrumentalny
60 osuwisk. Na części osuwisk odbudowano uszkodzoną sieć pomiarową GNSS. Na osuwisku w Słotowej (woj. podkarpackie) zamontowano nowoczesne
reflektory radarowe służące pomiarom interferometrycznym, a dla osuwiska w Międzybrodziu Bialskim
(woj. śląskie), które od 2018 r. jest objęte monitoringiem on-line, wykonano prace kalibracyjne. Obserwacje osuwisk obejmowały monitoring powierzchniowy (pomiary GNSS, interferometryczne i skaning
laserowy), monitoring hydrogeologiczny i hydrometeorologiczny oraz monitoring wgłębny (pomiary
inklinometryczne). Wyniki pomiarów monitoringowych pozwoliły określić dynamikę osuwisk oraz rzeczywistą głębokość i wielkość przemieszczeń. Wyniki
monitoringu wskazują na ciągłą aktywność osuwisk.
W ramach opracowania modelu prognozy osuwiskowej przeprowadzono rejestrację 22. zdarzeń osuwiskowych mających miejsce w 2019 r. w Karpatach.
Opracowano wersję roboczą mapy litologicznej dla
obszaru Karpat pod kątem podatności poszczególnych wydzieleń na osunięcia. Na potrzeby obliczenia
podatności osuwiskowej Karpat zdefiniowano i przygotowano dane dla czynników biernych. W ramach
współpracy z IMiGW – PIB wykonano mapy wilgotności gleby, kalibracje deszczomierzy, opracowano
dane opadowe z okresu 2018-2020 oraz wykonano
mapy wilgotności na głębokości 7-28 cm z maja
2019 r. W ramach opracowania modelu prognozy
osuwiskowej kontynuowano gromadzenie danych
i analizowano historyczne dane zdarzeniowe w celu
określenia progów opadowych powodujących osunięcia. Budowano jednolitą strukturę bazodanową zawierającą dane o incydentach osuwiskowych
i dane monitoringowe, pod kątem badania współzależności zjawisk przyrodniczych i podatności osuwiskowej Karpat. W 2019 r. utworzono nową stronę
projektu SOPO (https://www.pgi.gov.pl/osuwiska/),
gdzie oprócz informacji projektowych umieszczano także ogłoszenia, komunikaty oraz informacje
o wydarzeniach osuwiskowych w Polsce i na świecie. III etap projektu SOPO zostanie zakończony
w 2023 r.
Kierownik projektu: mgr Paweł Marciniec
Źródło finansowania: NFOŚiGW
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Prowadzenie i aktualizacja Bazy
Danych Geologiczno-Inżynierskich
(BDGI) oraz właściwości fizycznych
i mechanicznych gruntów i skał
(BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem
atlasów geologiczno-inżynierskich
wybranych obszarów kraju
w skali 1:10 000
W 2019 r., w oparciu o zaktualizowaną instrukcję
opracowywania atlasów geologiczno-inżynierskich,
kontynuowano prace dotyczące sporządzenia dwóch
nowych atlasów (Szczecina, Lublina – Świdnika) oraz
18 studiów wykonalności atlasów (Białegostoku, Bielsko-Białej, Częstochowy, Gorzowa Wielkopolskiego,
Grudziądza, Kalisza, Kielc, Legnicy, Olsztyna, Opola,
Płocka, Radomia, Rzeszowa, Słupska, Tarnowa, Torunia, Włocławka oraz Zielonej Góry). Dane pozyskane
w wyniku prowadzonych prac oraz dane archiwalne
wprowadzono do BDGI oraz bazy właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM).
Do baz wprowadzono dane dotyczące 27 290 otworów wiertniczych i 64 300 wyników badań gruntów
i skał. Ponadto w bazie CBDG zarejestrowano dane
z ponad 800 dokumentacji pozyskanych z archiwów
zewnętrznych.
BDGI stanowi największy w kraju zbiór cyfrowych
danych o warunkach budowlanych na terenie Polski.
Składa się z bazy wierceń i bazy danych przestrzennych. Z BDGI generowano profile otworów wiertniczych, karty właściwości fizyczno-mechanicznych
gruntów i skał oraz różnotematyczne mapy atlasów
geologiczno-inżynierskich. Dane z bazy zostały udostępnione poprzez portale w formie usług wfs, wms
oraz plików shp. Mając na uwadze upowszechnianie wiedzy o geologii inżynierskiej na bieżąco administrowano i aktualizowano serwis internetowy
atlasy.pgi.gov.pl. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: mgr Izabela Samel
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Aktualizacja mapy geologicznej
m.st. Warszawy
Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
w oparciu o dane z atlasu geologiczno-inżynierskiego Warszawy uzupełnionego o dane z obszaru
dzielnicy Wesoła, dokonano aktualizacji trzech map
geologicznych obejmujących całe miasto. Opracowanie składa się z trzech warstw tematycznych w skali
1: 35 000: utworów powierzchniowych na głębokości
2 m p.p.t., głębokości pierwszego nawierconego poziomu zwierciadła wód gruntowych oraz warunków
budowlanych. Zaktualizowane warstwy informacyjne oraz wprowadzone otwory wiertnicze powiększyły zasoby bazy BDGI. Opracowany zestaw map
i warstw informacyjnych GIS w formie plików shapefile wykonano na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie m.st. Warszawy
w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi
aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP). Projekt został
zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: mgr Izabela Samel
Źródło finansowania: Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy

WYBRANE
PROJEKTY


Monitoring geodynamiczny w zakresie
interferometrii satelitarnej pasa
wysadów solnych w Polsce oraz próba
określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii
elektrooporowej i technik
modelowania 3D
W ramach zakończonego w 2019 r. projektu przetestowano możliwości wykorzystania satelitarnej interferometrii radarowej do badania ruchów powierzchni terenu nad wysadem solnym Inowrocław na Niżu
Polskim. Przeprowadzone badania geofizyczne, wiercenia i badania laboratoryjne umożliwiły stworzenie
modeli 3D dla wybranych wysadów solnych. Bezpośrednim celem wykonania przedsięwzięcia było określenie przydatności wysadów solnych dla lokowania
w nich inwestycji strategicznych dla kraju, takich jak
magazyny ciekłych surowców energetycznych oraz
składowiska niebezpiecznych odpadów.
43

Wykonane modele umożliwiają wstępne szacowanie
ryzyka inwestycyjnego, również dla wysadów solnych,
które nie były przedmiotem badań szczegółowych.
Zgromadzone informacje mogą zostać wykorzystane
w planowaniu strategicznym rozwoju gospodarki
krajowej, a także lokalnej (przez przedsiębiorstwa
prowadzące działalność związaną z eksploatacją pokładów soli).
Wyniki zadania potwierdziły założenia początkowe,
że deformacje towarzyszące wysadom są związane
nie tylko z działalnością lądolodu, ale również z mobilnością samych wysadów. Przyjęta metodyka badań w Wapnie okazała się słuszna, a pomiary interferometryczne oraz geodezyjne wykazały deformacje
obszaru tego wysadu. Stwierdzono ciągłe zagrożenie
w miejscu katastrofy w Wapnie oraz powiększający się
obszar oddziaływania wysadu na powierzchnię terenu.
Kierownik projektu: dr Zbigniew Perski
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Monitoring geodynamiczny Polski
W 2019 r. rozpoczęto III etap projektu. Przedmiotem monitoringu jest geodynamika przejawiająca
się zmianami pola magnetycznego Ziemi, zmianami
przyspieszenia siły ciężkości, zjawiskami sejsmicznymi i poziomymi przesunięciami skorupy Ziemi.
Monitoring jest prowadzony w oparciu o dane sieci
sejsmologicznej państwowej służby geologicznej
„PSG_Sejs_Net” obejmującej 2 stałe szerokopasmowe
stacje i 30 stacji mobilnych, w tym 20 stacji administrowanych przez Instytut Geofizyki PAN oraz 10 stacji psg, zainstalowanych w ramach projektu MoGePL.
W stałych stacjach monitoringu w Dziwiu (woj. wielkopolskie) oraz w Hołownie (woj. lubelskie) w 2019 r.,
we współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, wykonano absolutne pomiary przyspieszenia ziemskiego. Ponadto wykonywano
rejestracje zjawisk sejsmicznych z wykorzystaniem
szerokopasmowego sejsmometru STS-2,5., pomiary
natężenia całkowitego wektora pola magnetycznego
i pomiary przesunięć poziomych z wykorzystaniem
precyzyjnych GPS. Na stacjach zamontowano odbiorniki satelitarne oraz urządzenia zasilające, które
pozwalają na śledzenie oraz zapis obserwacji sygnałów z systemów satelitarnych GPS, GLONASS oraz
GALILEO. Wszystkie zarejestrowane dane sejsmiczne

i dane GPS są transmitowane on-line i zapisywane na
serwerze PIG-PIB. W 2019 r. system automatycznego
alarmowania zanotował 1494 zdarzenia sejsmiczne,
z czego zweryfikowano 472 raporty.
Co miesiąc sporządzano raporty z występowania zjawisk sejsmicznych na terenie Polski, Europy i świata,
które następnie przekazywano do Głównego Geologa Kraju, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz
Służby Ochrony Państwa. W ramach zadania koordynowano współpracę z Głównym Geodetą Kraju,
Instytutem Geofizyki PAN oraz Wydziałem Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ponadto aktualizowano stronę internetową projektu (http://www.
pgi.gov.pl/mogepl-home.html) poprzez opracowywanie komunikatów i analiz na temat trzęsień ziemi
i sejsmiczności wybranych rejonów Polski. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Czerwiński
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Interferometryczny Monitoring
Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP)
– etap I
Ważnym elementem oceny zagrożeń powodowanych czynnikami naturalnymi oraz eksploatacją
kopalin jest obraz deformacji powierzchni terenu
(osiadania i wypiętrzenia). W 2019 r. kontynuowano prace dotyczące przygotowania infrastruktury
technicznej i wdrożenia serwisu informacyjnego,
do którego dane będą pozyskiwane przez interferometryczne przetwarzanie (InSAR) radarowych zobrazowań dostarczanych przez satelity serii Sentinel
(1A i 1B) Europejskiej Agencji Kosmicznej. Deformacje powierzchni terenu zostaną przedstawione
w postaci map rastrowych i usług WMS. Rozdzielczość terenowa map będzie wynosiła 100 m lub
– w szczególnych przypadkach – 20 m. Prowadzona
jest szczegółowa analiza dynamiki zmian powierzchni terenu (z rozdzielczością 50 m) na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW).
W 2019 r. kontynuowano analizę geologicznych
danych archiwalnych, opracowano metodykę wykonywania cyklicznych map deformacji terenu oraz
koncepcję serwisu informacyjnego.
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Wykonano analizę interferometryczną dla par zobrazowań SAR wykonanych przez satelity ERS oraz ENVISAT na obszarze GZW. W celu analizy przemieszczenia
powierzchni Ziemi na tym obszarze zestawiono 114
zobrazowań SAR wykonanych przez satelitę radarowego Sentinel-1 dla ścieżki 175. Ponadto wykonano
analizę zakresu możliwości wykorzystania map koherencji zobrazowań interferometrycznych dla potrzeb
poszukiwania nielegalnej eksploatacji na terenie Polski oraz opracowano wstępny raport dotyczący możliwości wykorzystania map koherencji do wyznaczania
obszarów, gdzie taka nielegalna eksploatacja występuje. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Zbigniew Perski
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Ocena możliwości zastosowania
3D modelowania geologicznego
w analizie procesów osuwiskowych
Głównym celem prac prowadzonych w 2019 r. było
wykonanie modeli strukturalnych wybranych 10
osuwisk, przeprowadzenie testowych dwu- lub trójwymiarowych restoracji geometrycznych oraz sporządzenie szczegółowych map i przekrojów geologicznych podłoża.
Dla osuwisk Kłodne, Łaski i Załuż wykonano modele powierzchni horyzontów (lito)stratygraficznych
podłoża, model sieci uskokowej oraz powierzchni poślizgu osuwiska (2D grid), a następnie model
trójwymiarowy (3D grid). Modele te mogą stanowić
podstawę do dalszych badań – odtworzenia mechanizmów powstania osuwisk i ich ewolucji oraz roli
poszczególnych elementów budowy geologicznej.
Opracowano ponadto schemat przygotowania danych (struktura bazy danych, formaty danych) i ich
przetwarzania (poszczególnych kroków), by w przyszłości mogły być wykonane analogiczne modele dla
pozostałych kilkudziesięciu monitorowanych osuwisk. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: mgr Marta Tomaszczyk
Źródło finansowania: MNiSW

GEOLOGIA MORZA
I WYBRZEŻA
DR WOJCIECH JEGLIŃSKI

" BADANIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWEGO

ROZPOZNANIA BUDOWY GEOLOGICZNEJ DNA BAŁTYKU
ORAZ JEGO STREFY BRZEGOWEJ STANOWIĄ
PRIORYTETOWY KIERUNEK DZIAŁANIA PIG-PIB W ZAKRESIE
GEOLOGII MORZA I WYBRZEŻA.
Badania te mają na celu rozpoznanie nie tylko stanu
obecnego, ale także prognozowanie rozwoju strefy
brzegowej, wynikającego z jej budowy geologicznej, zachodzących procesów geodynamicznych oraz
zmian klimatu. Zdobyta podczas prowadzonych
badań wiedza służy rozwojowi nowoczesnej, wielotematycznej i wysokorozdzielczej morskiej kartografii geologicznej prowadzonej z uwzględnieniem
potrzeb surowcowych kraju, identyfikacji zagrożeń
geologicznych, jak również odpowiadającej wymaganiom planowania przestrzennego, zarządzania
i ochrony obszarów morskich, obronności oraz wsparciu szeroko rozumianych działań ekonomicznych
powiązanych z eksploatacją środowiska morskiego.
Projekty dotyczące geologicznych badań obszarów
morskich oraz strefy brzegowej były realizowane
przede wszystkim przez pracowników Oddziału Geologii Morza w Gdańsku we współpracy z komórkami
organizacyjnymi pionu służby geologicznej oraz ba-
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dań i rozwoju. Ich realizacja wpisuje się w cele określone w wielu krajowych i unijnych uregulowaniach
prawnych, do których należą m.in. :
•

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

•

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego
Program ochrony brzegów morskich

•

Dyrektywa ustanawiająca ramy działań Wspólnoty
w dziedzinie polityki środowiska morskiego
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)

•

Dyrektywa ustanawiająca ramy planowania
przestrzennego obszarów morskich w odniesieniu
do złóż i obszarów perspektywicznych dla występowania surowców mineralnych, struktury dna
dla oceny warunków lokalizacji inwestycji i in.

•

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego

i Rady, Wiedza o morzu 2020: dane morskie
i obserwacje środowiska morskiego na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu
(COM(2010)461) w zakresie gromadzenia
i wymiany informacji w dziedzinach związanych
z badaniami morza.
W 2019 r. prace w zakresie geologii morza i wybrzeża
były realizowane przede wszystkim w ramach trzech
zadań PSG prowadzonych przez Oddział Geologii
Morza – Inwentaryzacja geologiczna dna polskich
obszarów morskich, Kartografia 4D w strefie brzegowej
południowego Bałtyku oraz Baza danych punktów dokumentacyjnych polskich obszarów morskich – weryfikacja i harmonizacja zasobów oraz integracja z Centralną Bazą Danych Geologicznych.
Oprócz wykonywania zadań PSG realizowano również projekty w ramach współpracy międzynarodowej oraz na zlecenie przedsiębiorców.
Od 2019 r. PIG-PIB bierze udział w czwartym etapie
projektu – European Marine Observation and Data
NetworkEMODnet4, realizowanego w ramach konsorcjum złożonego z przedstawicieli 39 europejskich
służb geologicznych oraz instytucji naukowo-badawczych. Jego efektem będzie mapa geologiczna obszarów morskich Europy w skali 1: 100 000 w formie
zbioru warstw informacyjnych umieszczonych w bazie danych GIS i udostępnianych za pośrednictwem
portalu internetowego EMODnet. Zadaniem PIG-PIB
jest zapewnienie informacji geologicznej dotyczącej
polskich obszarów morskich opracowanej zgodnie
ze standardami projektu.
Zadania komercyjne dotyczyły wskazania potencjalnych obszarów do przeprowadzenia badań geologicznych w celu rozpoznania złóż piasku w rejonie
Zatoki Gdańskiej oraz wyznaczenia pól poboru piasków morskich do sztucznego zasilania brzegów
w rejonie Zatoki Pomorskiej. Na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, odpowiedzialnego za realizację
Programu ochrony brzegów morskich, na potrzeby zasilania brzegów w rejonie Dziwnowa, Międzywodzia
i Międzyzdrojów wyznaczono 7 pól poboru piasków
do sztucznego zasilania brzegu o łącznej powierzchni 16,15 km2 i zasobach piasków 46,5 mln m3. Łącznie
powierzchnia dokumentowanego obszaru dna morskiego wyniosła 53 km2.
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PROJEKTY
KLUCZOWE

Inwentaryzacja geologiczna dna
polskich obszarów morskich – etap I
Celem realizacji I etapu zadania było gromadzenie
i zarządzanie dostępnymi danymi geologicznymi
oraz przygotowanie programu badań uzupełniających wraz z wytycznymi dla sporządzania nowej, arkuszowej mapy geologicznej dna polskich obszarów
morskich. W ramach realizacji zadania przygotowano
również koncepcję i opracowano mapę geośrodowiskową obejmującą swoim zasięgiem obszary morskie naszego kraju. Realizację etapu I zakończono
w 2019 r. Prace prowadzono w następujących blokach tematycznych:
01.
Inwentaryzacja źródeł danych wraz z opracowaniem programu wysokorozdzielczego mapowania
geologicznego dna polskich obszarów morskich
Opracowano koncepcję Mapy geologicznej polskich
obszarów morskich w skali 1:100 000 (MgPOM), która
zawiera wytyczne odnośnie do zakresu i metodyki
geologicznego kartowania dna morskiego oraz czynności niezbędnych do sporządzenia mapy w technologii GIS, opartej na geobazie ciągłej, która umożliwi
gromadzenie, przetwarzanie, wizualizację i udostępnianie informacji geologicznej dotyczącej całości lub
dowolnej części dna polskich obszarów morskich.
Natomiast podstawowym sposobem prezentacji
MgPOM będą tematyczne kompozycje mapowe
opracowane w środowisku GIS w cięciu arkuszowym
wraz z tekstem objaśniającym. Według koncepcji
mapa będzie odwzorowywać budowę geologiczną
dna (do podłoża kenozoiku) w skali dwukrotnie większej w stosunku do istniejącej Mapy geologicznej dna
Bałtyku w skali 1:200 000 wydanej drukiem w latach
1989-1995. Będzie również zawierać nowe elementy
(dane, kompozycje mapowe) odpowiadające współczesnym potrzebom, m.in. obronności (dedykowana
klasyfikacja osadów dennych), czy planowaniu infrastruktury podmorskiej (mapa geologiczno-inżynierska). Koncepcja sporządzenia nowej, dokładniejszej
mapy geologicznej dna (z zastosowaniem nowych
narzędzi i technologii) i program jej sporządzania
wychodzą naprzeciw wymogom racjonalnego i zintegrowanego gospodarowania w polskich obszarach
morskich.

02.
Przygotowanie koncepcji i opracowanie mapy
geośrodowiskowej polskich obszarów morskich
w skali 1:250 000 (MgśPOM)
Opracowano MgśPOM wraz z tekstem objaśniającym
i cyfrową bazą danych, która przedstawia stan i zasoby
środowiska morskiego, a jednocześnie jest źródłem
danych o kopalinach oraz stanowi narzędzie do prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami. Poszczególne warstwy informacyjne i tematyczne, zgodne
ze specyfiką obszarów morskich, zakresem dostępnych informacji i skalą mapy, obejmują zagadnienia
dotyczące: kopalin, ochrony brzegu morskiego, rejonizacji geologiczno-inżynierskiej dna, zagrożeń powierzchni dna oraz ochrony przyrody i dziedzictwa
kulturowego.
W celu wizualizacji danych opracowano trzy oddzielne kompozycje mapowe: plansza A – mapa
główna w skali 1:250 000, podzielona na część
wschodnią i zachodnią; plansza B – Węglowodory
– złoża i obszary perspektywiczne; plansza C – Geologiczno-inżynierska rejonizacja dna morskiego.
Plansze B i C opracowano w skali 1:1 000 000. Szczegółowy opis wszystkich warstw, przedstawiony na tle
budowy geologicznej obszaru oraz charakterystyki
geograficznej i gospodarczej, został dodatkowo zilustrowany 14 rycinami (mapkami) zamieszczonymi
w tekście objaśniającym. MgśPOM jest pierwszym
tego typu, wieloaspektowym i syntetycznym opracowaniem obejmującym polskie obszary morskie i ma
stanowić pomoc organom administracyjnym w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu dnem polskich
obszarów morskich. Opracowanie, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostało przyjęte przez Komisję
Opracowań Geologicznych z decyzją o wyróżnieniu
Mapy.
03.
Opracowanie koncepcji i wdrożenie repozytorium
danych geologicznych i geofizycznych z polskich
obszarów morskich
Przygotowane repozytorium danych geologicznych
i geofizycznych z polskich obszarów morskich służy
deponowaniu i zarządzaniu zbiorami danych o dużych rozmiarach (tzw. „ciężkich”), które są efektem
przede wszystkim prowadzenia morskich profilowań
geofizycznych lub skaningu laserowego strefy brzegowej. W repozytorium przechowywane są również
zestawy danych projektowych tworzone w trakcie
przetwarzania „surowych” danych pomiarowych
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania w celu uzyskania produktu końcowego.
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Pozwala to na łatwe odtworzenie projektu archiwalnego oraz umożliwia efektywne wykorzystanie
wytworzonych i zarchiwizowanych danych w kolejnych zadaniach. Aplikacja obsługująca repozytorium
funkcjonuje w środowisku przeglądarki internetowej
(aplikacja napisana w technologii ASP.NET MVC 5).
Zbiory danych gromadzone są fizycznie w obrębie
hierarchicznego systemu pamięci masowych funkcjonującego w PIG-PIB, natomiast tabele z metadanymi
opisującymi zbiory danych repozytorium, przechowywane są w zasobach Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Aplikacja jest dostępna wyłącznie w sieci wewnętrznej PIG-PIB, ściśle współpracuje
z innymi komponentami CBDG i służy potrzebom
państwowej służby geologicznej w zakresie profesjonalnego gromadzenia i zarządzania danymi geologicznymi pochodzącymi z polskich obszarów morskich. Projektu został zakończony w 2019 r.
Kierownik projektu: dr Regina Kramarska
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Kartografia 4D w strefie brzegowej
południowego Bałtyku – etap II
Celem zadania jest rozpoznanie budowy geologicznej, morfologii i warunków hydrogeologicznych
strefy brzegowej Bałtyku pod kątem prognozowania
i modelowania zmian linii brzegowej. Wyniki prac
mają znaczenie dla zagospodarowania wybrzeża i zarządzania strefą brzegową, w tym lokalizacji dużych
inwestycji infrastrukturalnych oraz ochrony brzegu
morskiego przed erozją. Rozpoczęty w 2019 r. etap II
zadania obejmuje realizację badań w strefie brzegowej na odcinku od Ustki do Dąbek. Prowadzono prace
w pięciu blokach tematycznych:
01.
Uzupełnienie uzyskanymi danymi istniejących
podsystemów CBDG – bazy danych Neptun,
GeoEcho, GeoMorze oraz repozytorium plików
Do baz danych wprowadzono informacje pochodzące z monitoringu brzegu – dane batymetryczne
i modele terenu (LIDAR lotniczy) z lat 2012-2013 oraz
ortofotomapy z 2013 r. Ponadto pozyskano z biblioteki miejskiej w Berlinie 5 arkuszy map topograficznych
z końca XIX w. Mapy te stanowią najstarszy, wiarygodny materiał porównawczy zmian linii brzegowej.

02.
Rozpoznanie geologiczne brzegu i zaplecza
lądowego – prace i roboty geologiczne w obrębie
lądowej części obszaru
Przeprowadzono wizję terenową obszaru badań,
w szczególności stanu wybrzeża i umocnień brzegowych w rejonie Jarosławca, Wicia, Dąbek i Ustki.
W ramach wstępnych prac terenowych, przy wykorzystaniu drona, wykonano monitoring wybrzeża od
zachodniego krańca obszaru badań (Kanał Szczuczy)
do m. Darłowo. Wykonano także projekt robót geologicznych dla lądowej części obszaru badań.
03.
Model rzeźby dna i budowy geologicznej podbrzeża – prace w obrębie morskiej części obszaru
W ramach przygotowania do prac badawczych na
morzu na pokładzie jednostki badawczej GeoLog zainstalowano urządzenia pomiarowe i przygotowano
wyposażenie nawigacyjne. Przeprowadzono kalibracyjne i wstępne prace rejsowe – badania sonarowe
i geofizyczne wykonano w zachodniej części obszaru
badań (Darłowo-Dąbki-Kanał Szczuczy). Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia procedury
przetargowej na usługę obejmującą morskie roboty
geologiczne.
04.
Modelowanie warunków hydrostrukturalnych
i procesów hydrogeologicznych
Przeprowadzono kwerendę i analizę materiałów archiwalnych. Opracowano cyfrową bazę danych przestrzennych obejmujących podstawowe dane i parametry hydrogeologiczne. W oparciu o dane archiwalne wykonano autorską wersję mapy hydrogeologicznej w obrębie arkuszy: Ustka, Modlinek, Wicko,
Jarosławiec, Palczewice, Palczewice W, Darłowo, Dąbki. Opracowano także projekt robót geologicznych
w zakresie zagadnień hydrogeologicznych.
05.
Modelowanie procesów geomechanicznych oraz
konstrukcja modeli prognostycznych
Zapoznano się z problematyką procesów geodynamicznych w rejonie wybrzeża klifowego koło Jarosławca oraz przeprowadzono wizję terenową.
II etap projektu zostanie zakończony w 2022 r.
Kierownik projektu: dr Grzegorz Uścinowicz
Źródło finansowania: NFOŚiGW
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Baza danych punktów dokumentacyjnych polskich obszarów morskich
– weryfikacja i harmonizacja zasobów
oraz integracja z Centralną Bazą
Danych Geologicznych (CBDG)
Rosnące zapotrzebowanie na dane geologiczne
z obszarów morskich stworzyło konieczność poszerzenia zakresu ich gromadzenia, poprawy jakości
oraz wdrożenia nowych mechanizmów udostępniania. Gromadzone dane pochodzą z realizacji przez
PIG-PIB zadań obejmujących swym zasięgiem polskie
obszary morskie. Zasadnicze cele realizacji zadania
to: poprawa jakości gromadzonych danych, dopasowanie zakresu merytorycznego danych do specyfiki realizowanych i planowanych do realizacji zadań
PSG, modernizacja struktur przechowywania danych
oraz opracowanie nowych mechanizmów raportowania i udostępniania danych. Prace wykonywane
są z zachowaniem standardów przyjętych dla Centralnej Bazy Danych Geologicznych, w szczególności
w zakresie utrzymania spójności i bezpieczeństwa
danych.

W 2019 r. zaprojektowano i utworzono nowe struktury (tabele) dla przechowywania, zarządzania i
udostępniania wyników datowań (14C, OSL/TL, 210Pb)
oraz oznaczeń zawartości cezu (137Cs). W tabelach
umieszczono dane archiwalne oraz przygotowano
dokumentację nowego zasobu. Sporządzono także projekt rozbudowy podsystemu CBDG Neptun
w celu przystosowania jego struktury do przechowywania informacji dotyczącej wydzieleń określonych
na podstawie opisu makroskopowego rdzeni w celu
umożliwienia dynamicznego generowania raportów
w postaci kart punktów dokumentacyjnych (otworów). Zgodnie z projektem utworzono nowe tabele
danych. Opracowano program narzędziowy w celu
wspomagania, weryfikacji i edycji makroskopowych
opisów rdzeni oraz ich klasyfikacji i normalizacji.
W 2019 r. część archiwalnych opisów makroskopowych została zweryfikowana i uzupełniona. Projekt
zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: dr Wojciech Jegliński
Źródło finansowania: NFOŚiGW

BADANIA
DLA REKONSTRUKCJI
ZMIAN KLIMATU
DR HAB. BARBARA SŁODKOWSKA, PROF. INSTYTUTU

" SZEROKIE ZAINTERESOWANIE I ZAPOTRZEBOWANIE

NA WIEDZĘ O ZMIANACH KLIMATU ZACHODZĄCYCH
WSPÓŁCZEŚNIE SKŁANIA DO PRZEDSTAWIANIA
TYCH ZJAWISK W ROZLEGŁYM PRZEDZIALE CZASOWYM.
W TYM KONTEKŚCIE WAŻNĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ
BADANIA PALEOKLIMATU.
Prowadzone w 2019 r. badania rekonstrukcji klimatu
były zróżnicowane pod względem stosowanych metod badawczych. Korzystano z rozległego spektrum
badań – bio-, chemo-, magneto- i klimatostratygaficznych, sedymentologicznych, paleontologicznych,
w tym palinologicznych, mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych. Prowadzono analizy
paleofacjalne, paleośrodowiskowe, badania izotopowe, spektrometryczne i inne. Wyniki tych badań
były popularyzowane podczas konferencji krajowych
i zagranicznych oraz w licznych publikacjach, głównie
w czasopismach wysokopunktowanych.
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Projekty z zakresu rekonstrukcji zmian klimatu były
realizowane przede wszystkim przez Zakład Geologii Regionalnej, Zespół Laboratoriów oraz oddziały
regionalne, a finansowane ze środków MNiSW, NCN
i NFOŚiGW. Jednocześnie w PIG-PIB prowadzono projekt, który jako jedyny w Polsce był finansowany przez
National Geographic Society z Waszyngtonu, a jego
efekty przyczynią się do lepszego poznania procesu
kolonizacji lądów przez organizmy żywe.

PROJEKTY
KLUCZOWE


Rejestr zmian klimatycznych o wysokiej
rozdzielczości w ostatnich tysiącleciach
w świetle analiz osadów biogenicznych,
badań dendrochronologicznych i izotopowych

wniosków dotyczących zarówno wpływu czynników
naturalnych, jak i działalności człowieka (np. zmiany
sposobu użytkowania ziemi) na zmiany klimatyczne.
Efektem końcowym projektu będzie baza danych
paleoklimatycznych zawierająca wyniki analiz i interpretację zmian klimatycznych obszaru Polski dla
ostatnich tysiącleci, jak również strona internetowa
prezentująca wyniki prac. Projekt zostanie zakończony w 2022 r.

Realizacja projektu obejmuje trzy zadania:
1. Wysokorozdzielcze analizy i bazy danych
paleoklimatycznych
2. Prace podwykonawców niezbędne
do realizacji przedsięwzięcia
3. Wysokorozdzielcze analizy i bazy danych
paleoklimatycznych – nakłady inwestycyjne.
Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie szczegółowego wykazu zmian klimatycznych w holocenie, zapisanego w osadach torfowisk oraz w sekwencjach
przyrostów rocznych drzew pogrzebanych w torfach
i aluwiach rzek. Szczegółowej analizie poddawane
są osady deponowane w ciągu ostatnich 7-8 tys. lat.
Pierwsze stanowiska reperowe ustalono w Gołdapi
i Józefowie (woj. warmińsko-mazurskie) oraz w Grądach i Parsęcku (woj. zachodniopomorskie). W tych
stanowiskach nawiercono rdzenie torfowe i torfowo-jeziorne do badań paleoekologicznych oraz próbki
drewien subfosylnych. Pobrane osady poddano m.in.
badaniom palinologicznym oraz analizie izotopów
trwałych 13C i 15N, a drewna pomiarom sekwencji
dendrochronologicznych.
Podczas kontynuacji prac szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany klimatyczne, które miały
miejsce w ostatnim tysiącleciu, w którym znaczne
fluktuacje klimatyczne są jednoznacznie wiązane
z cyklami aktywności słonecznej. W trakcie trwania
fazy atlantyckiej, podczas tzw. optimum klimatycznego holocenu, miało miejsce ocieplenie klimatu
o większej skali i intensywności, niż współczesne,
wiązane z oddziaływaniem emisji gazów cieplarnianych. Uszczegółowienie badań do okresu ostatnich
7-8 tys. lat umożliwi nie tylko szczegółową rekonstrukcję zmian klimatycznych, powodowanych przez
czynniki naturalne, ale pozwoli też na ich zestawienie
z postępującą już wówczas antropopresją. Rozpoznanie tych zjawisk z wysoką rozdzielczością (kilka do
kilkunastu lat) w skali lokalnej i regionalnej, uwzględniające antropopresję stopniowo narastającą już od
czasów prehistorycznych, pozwoli na sformułowanie
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Kierownik projektu: dr Wojciech Granoszewski
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Wdrożenie nowych wzorców wraz
z rozszerzeniem zakresu analitycznego
izotopów lekkich z wykorzystaniem
mikrosondy jonowej SHRIMP II
Analizy izotopów stabilnych, istotnych dla środowiska pierwiastków lekkich takich jak węgiel, tlen czy
siarka, mają duże znaczenie w badaniach dla rekonstrukcji zmian klimatu. Szerokie spektrum zastosowań i niewielkie ilości próbki wymagane do analizy
mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MC, skutkują ciągłym wzrostem zainteresowania pomiarami stosunków izotopowych pierwiastków węgla, tlenu czy siarki w różnorodnych związkach chemicznych. Technika
spektrometrii mas jonów wtórnych jest w szczególny
sposób uzależniona od zastosowania prawidłowo
dobranych i przenalizowanych wzorców zewnętrznych, które stosuje się w sposób ciągły w toku każdej indywidualnej sesji analitycznej – to od nich zależy jakość uzyskanych wyników badanych próbek.
W związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na
nowe wzorce izotopowe w matrycach węglanowych,
siarczkowych czy fosforanowych.
W ramach realizacji projektu przeprowadzono serię
pomiarów wyselekcjonowanych materiałów oraz
testy homogeniczoności standardów kalcytowych.
Efektem prac jest zoptymalizowanie parametrów
pracy mikrosondy SHRIMP IIe/MC, wprowadzenie nowej metody analitycznej umożliwiającej pomiar δ13C
oraz usprawnianie metody pomiaru δ18O w minerałach węglanowych. Wytypowano najbardziej jednorodne izotopowo wzorce kalibracyjne i pomocnicze
zarówno do pomiarów δ18O, jak i δ13C. Zoptymalizowane wzorce i ustawienia zostały przetestowane na
naturalnym materiale w trakcie analiz skamieniałości
kalcytowych.

Opracowana metoda pomiaru dla kalcytu będzie miała w znacznym stopniu zastosowanie również w przypadku innych węglanów. Projekt został zakończony.
Kierownik projektu: mgr Zbigniew Czupyt
Źródło finansowania: MNiSW



Stratygrafia magnetyczna i wahania
dopływu materiału terygenicznego
w głębokomorskich utworach jury
górnej (kimeryd – tyton) oraz najniższej
kredy (berias) w domenie alpejsko-karpackiej: Tatry (Polska), północne
Alpy wapienne (Austria) i góry Mecsek
(pd. Węgry) – implikacje paleoklimatyczne i względne zmiany poziomu
morza
Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego schematu bio- i magnetostratygraficznego
górnego kimerydu, tytonu i beriasu w głębokowodnych sukcesjach osadowych zachodnich Karpat (Polska), wschodnich Alp (Austria) oraz jednostki Cisy
(Węgry) i jego wykorzystanie do datowania zmian
paleośrodowiskowych: względnych zmian poziomu morza oraz wydarzeń klimatycznych. Zmiany są
identyfikowane przede wszystkim w oparciu o wahania dostawy materiału klastycznego oraz natlenienia
wód dennych. Głównymi narzędziami badawczymi są
stratygrafia podatności magnetycznej (MS) oraz profilowanie spektrometryczne gamma (SGR), wykonane
w bardzo dużej rozdzielczości. Scenariusz zmian paleośrodowiskowych zostanie porównany z sekwencją
wydarzeń w innych rejonach zachodniej Tetydy: Bałkanach, średniogórzu naddunajskim (pn. Węgry) oraz
basenie wokontyjskim (pd.-wsch. Francja).
W 2019 r. ustalono szczegółową bio- i magnetostratygrafię dla trzech profili: Dolina Lejowa (Tatry – seria
reglowa), Harsekut oraz Lokut (pn. Węgry, Góry Bakońskie). W profilu Doliny Lejowej dokończono opróbowanie dolnej części profilu, wykonano badania izotopów stabilnych δ13C i δ18O, pomiary naturalnej pozostałości magnetycznej, podatności magnetycznej
oraz rozmagnesowanie termiczne próbek. W ramach
prac terenowych w Górach Bakońskich wykonano
dodatkowy profil na wzgórzu Lokut oraz pobrano dodatkowe opróbowanie profilu Harskut. Ponadto wykonano dodatkowe badania dla profili wyznaczonych
w 2018 r. W profilach Giewont (Tatry Zachodnie – seria wierchowa) oraz Leube (Alpy Austriackie) wykona51

no badania geochemiczne próbek oraz analizę mikrofacjalną i biostratygraficzną, w profilu zaś Lipse-Teto
(pd. Węgry, jednostka Cisy) dokończono profilowanie
gamma najwyższej części profilu. Dokonano również
uzupełniających pomiarów położenia warstw profilu
Meszkemence. Efektem końcowym datowania profili będzie ustalenie prawidłowej kalibracji wiekowej
wskaźników paleośrodowiskowych. Projekt zostanie
zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr hab. Jacek Grabowski,
prof. instytutu
Źródło finansowania: NCN



Stratygrafia izotopowa, zmiany
środowiska i natlenienia wód dennych
u schyłku wczesnej jury w basenach
karpackich
Celem prac prowadzonych w 2019 r. było określenie
następstwa litologicznego oraz datowanie stratygraficzne i opróbowanie profili dolnej jury (pliensbach-toark) Tatr i Pienin do badań geochemicznych i mikrofacjalnych, głównymi zaś problemami badawczymi wymagającymi wyjaśnienia były zasięg zjawisk zaliczanych do tzw. toarckiego wydarzenia anoksycznego w basenach reglowych Tatr oraz ewolucja Pienin
i sukcesji czertezickiej we wczesnej jurze. Szczegółowo opróbowano trzy profile dolnej jury Tatr (profil
Świniarskiego Potoku w Kopach Sołtysich i dwa profile sztolni w rejonie Hucisk) oraz jeden z Pienin (profil
Wielkiej Pustelnicy w dolinie Pienińskiego Potoku).
Z uzyskanego materiału wykonano analizy składu
izotopowego tlenu i węgla skał wapiennych. Wykonano również wstępne badania sygnału gamma. Pobrano ponadto próbki do badań dinocyst, które powinny
umożliwić szczegółowe datowanie profilu Wielkiej
Pustelnicy w Pieninach.
Prowadzone prace umożliwiły uszczegółowienie profilu litologicznego osadów pliensbachu i toarku Kop
Sołtysich (Tatry) i datowanie części profilu (dolny
i środkowy toark) w oparciu o faunę amonitów. Zaobserwowano spadek wartości δ13C skał wapiennych
w skondensowanym fragmencie profilu Hucisk odpowiadającym toarckiemu wydarzeniu anoksycznemu
i następujący wyżej powolny ich wzrost. W ramach
prac prowadzonych na Wielkiej Pustelnicy (Pieniny)
odkopano i pomierzono szczegółowo profil litologiczny wapieni plamistych pliensbachu i krynoidowych dolnego bajosu.

Potwierdziło to istnienie luki sedymentacyjno-tektonicznej obejmującej toark i zapewne część aalenu.
Stwierdzono ponadto występowanie ponad luką,
nieznanych wcześniej, czarnych wapieni krynoidowych. Uzyskane wyniki umożliwiają rekonstrukcję
zmian paleośrodowiskowych i rozpoznanie szczegółowego następstwa litologiczno-stratygraficznego
osadów karpackich u schyłku wczesnej jury. Mają
one istotne znaczenie dla rekonstrukcji ewolucji
tektonicznej Pienin i momentu powstania grzbietu
czorsztyńskiego oraz określenia charakteru zjawisk
występujących w okresie toarckiego wydarzenia
anoksycznego w basenach reglowych Tatr. Projekt
zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr hab. Hubert Wierzbowski,
prof. instytutu
Źródło finansowania: MNiSW

WYBRANE
PROJEKTY


Rozwój wybrzeża mierzejowego
we wschodniej części Zatoki Pomorskiej
Na podstawie przeprowadzonych badań rozpoznano budowę geologiczną oraz odtworzono rozwój
wybrzeża mierzejowego we wschodniej części Zatoki Pomorskiej między miejscowościami Niechorze
i Kołobrzeg. Analiza zebranych danych pozwoliła
na wydzielenie trzech podstawowych grup osadów
występujących na obszarze badań: osady bezpośredniego podłoża mierzei, osady budujące mierzeję
oraz osady stożka ujściowego Regi.
W celu odtworzenia etapów rozwoju wybrzeża mierzejowego było konieczne odtworzenie historii zmian
poziomu morza dla rejonu wschodniej części Zatoki
Pomorskiej. W tym celu skonstruowano krzywą dokumentującą zmiany poziomu morza dla ostatnich
8,5 tys. lat. W okresie 8,5-7 tys. lat b2k poziom morza
wzrósł z 17 m do 5 m poniżej współczesnego poziomu morza. W okresie 7-6 tys. lat b2k poziom morza
podniósł się z 5 m do 3,5 poniżej współczesnego poziomu morza. W ciągu ostatnich 6 tys. lat poziom morza podniósł się o około 3,5 m.
Około 8 tys. lat temu większość obszaru badań była
lądem. Brzeg morza znajdował się od 2,3 km do 12
km na północ od współczesnego brzegu. W pierwszej połowie northgrippianu, około 7,5 tys. lat b2k,
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linia brzegowa znajdowała się 1,0-1,5 km na północ od współczesnego brzegu. Około 6 tys. lat b2k
w rejonie Niechorza i Pogorzelicy wybrzeże mierzejowe znajdowało się w miejscu dzisiejszego brzegu.
Na odcinkach wybrzeży klifowych ówczesny brzeg
znajdował się od 250 do 500 m na północ od współczesnego. W ostatnich 2 tys. lat wybrzeże przybrało
dzisiejszy kształt. Głównymi czynnikami mającymi
wpływ na rozwój wybrzeża na obszarze badań były
zmiany klimatu, zmiany poziomu morza oraz ukształtowanie paleopowierzchni podłoża mierzei. Projekt,
który został zakończony w 2019 r., posłużył do przygotowania rozprawy doktorskiej o tym samym tytule.
Kierownik projektu: mgr Paweł Sydor
Źródło finansowania: MNiSW



Klimatyczne uwarunkowania różnic
pomiędzy przebiegiem interglacjału
eemskiego (MIS 5e) w północnej Polsce
i północnych Niemczech na podstawie
interdyscyplinarnych badań
paleośrodowiskowych
W celu odtworzenia paleoklimatu i paleośrodowiska obszaru północnej Polski i północnych Niemiec
w czasie formowania i funkcjonowania eemskich
zbiorników jeziornych, pobrano próbki osadów
z trzech stanowisk – Beckentin (Meklemburgia-Pomorze Przednie, NE Niemcy), Gorzów Wielkopolski
(Równina Gorzowska, NW Polska) i Łęczyce (Pobrzeże Kaszubskie, N Polska).
Osady stanowiska Beckentin przeanalizowano palinologicznie, makroszczątkowo i wykonano analizę
Cladocera. Profil podzielono na 13 L PAZ. Prezentuje on dość typowy dla interglacjału eemskiego centralnej Europy przebieg sukcesji roślinnej. Wyraźnym
odstępstwem jest zaznaczające się załamanie drzewostanów Carpinus i ekspansja Pinus w fazie grabowej (E5) optimum klimatycznego, które wskazuje na
nagłą i krótkotrwałą oscylację klimatyczną o bardzo
podobnym przebiegu do OHO (Older Holsteinian
Oscilation) w MIS 11c i zdarzenia 8.2 ky w holocenie.
Jednakże nie jest to analogiczna oscylacja, ponieważ
zaczęła się znacznie później – ~5860 po ustąpieniu
lasów borealnych.
Osady stanowiska Gorzów Wielkopolski przeanalizowano palinologicznie oraz poddano analizie Chironomidae.

Profil podzielono na 12 L PAZ z typowym dla interglacjału eemskiego przebiegiem sukcesji roślinności.
Wartości paleotemperatur określone dzięki wynikom
analizy Chironomidae we wczesnoglacjalnej części
profilu różnią się od wartości określonych dzięki analizie palinologicznej. W fazie grabowej (E5) również
stwierdzono odstępstwo wskazujące na występowanie na tym terenie oscylacji klimatycznej.
Osady stanowiska Łęczyce, najdalej na północ położonego stanowiska eemskiego w Polsce, przeanalizowano palinologicznie, sedymentologicznie, geochemicznie oraz poddano analizie Cladocera. Profil
wstępnie podzielono na 12 L PAZ. Prezentuje typowy
dla interglacjału eemskiego przebieg sukcesji roślinności. Odstępstwem jest brak początkowej fazy E2,
co prawdopodobnie jest spowodowane szybką reakcją drzewostanów na wycofanie się lodowca. Nie
występuje w profilu Abies prawdopodobnie ze względu na usytuowanie stanowiska poza strefą zasięgu
tego drzewa w interglacjale eemskim. Ponadto we
wczesnym glacjale zaobserwowano wzrost krzywych
drzew termofilnych, które jest rozpatrywane jako ciepłe wahnięcie interstadialne. Projekt zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Anna Hrynowiecka
Źródło finansowania: MNiSW



Stratygrafia magnetyczna i analiza paleośrodowiskowa utworów najwyższej
jury i najniższej kredy Niżu Polskiego
Głównym celem projektu była korelacja utworów
z pogranicza jury i kredy Niżu Polskiego z równowiekowymi utworami w domenie tetydzkiej (Karpaty) oraz z globalną skalą polarności magnetycznej
i z globalnymi zmianami poziomu morza, przy zastosowaniu metody bio-, chemo- i magnetostratygraficznej. Dodatkowym celem była rekonstrukcja zmian
paleośrodowiskowych (zmiany potencjału redoks
i dopływu materiału klastycznego oraz zmiany paleoklimatyczne) przeprowadzona przez zastosowanie
metod podatności magnetycznej, mineralogii ilastej
i geochemii. Przedmiotem badań było słynne odsłonięcie utworów tytonu w rejonie Sławna (polskie Solnhofen) oraz jedno z referencyjnych wierceń z pełnym
profilem utworów najwyższej jury i najniższej kredy
na Niżu Polskim (Kcynia IG 2). Badanie sukcesji osadowych z pogranicza jury i kredy w centralnej Polsce
wiąże się także z rozpoznaniem zasięgu i skali zdarzeń
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związanych z impaktem meteorytu (tzw. wydarzenie
Mjolnir), które zostało dobrze udokumentowane na
Morzu Barentsa i w profilach pn. Syberii.
Zbadany fragment otworu Kcynia IG 2 (ok. 330 m
miąższości) obejmuje interwał stratygraficzny od górnej części dolnego wołgu (zona amonitowa Puschi)
do dolnego walanżynu (zona amonitowa Platylenticeras). Szczegółowe badania stratygraficzne amonitów borealnych w obrębie formacji pałuckiej (wołg)
pozwoliły na identyfikację granicy między dolnym
i środkowym wołgiem (pomiędzy poziomami Puschi
i Scythicus) oraz utworów najniższego środkowego
wołgu (podzona Scythicus). Górna część profilu (fm
z Rogoźna) jest datowana na riazań i obejmuje zony
amonitowe Rjasanensis oraz Tzwikinianus – Spasskensis. Środkowa część profilu, osady facji purbeckich
(formacja z Kcyni oraz ogniwo z Kajetanowa) może
być datowana tylko za pomocą małżoraczków (zony
F-A) na środkowy i górny wołg oraz najniższy riazań.
Badania podatności magnetycznej i chemostratygraficzne wykazały spadek zawartości materiału terygenicznego od dolnego do górnego wołgu oraz stopniowy wzrost terygeniczności osadów poprzez riazań
i dolny walanżyn. Podatność magnetyczna doskonale
koreluje się ze wskaźnikami terygenicznymi. Wskaźniki geochemiczne (Ti/K, Zr/Rb oraz Ca/Ti) pozwoliły na
identyfikację dwóch interwałów o podwyższonej klastyczności i wilgotnym klimacie (pogranicze dolnego
i środkowego wołgu oraz riazań – dolny walanżyn)
przedzielonych interwałem węglanowo–ewaporatowym (klimat suchy) wieku środkowego i górnego
wołgu. Rytm zmian klimatycznych, wyrażony następstwem okresów wilgotnych i suchych, koreluje się
bardzo dobrze ze wskaźnikami paleoklimatycznymi
opublikowanymi dla tytonu i beriasu (wołgu i riazania) platformy rosyjskiej, basenu dolnej Saksonii (pn.
Niemcy), pd. Anglii, basenu wokontyjskiego (pd.-wsch. Francja) oraz gór Jura (pogranicze Szwajcarii
i Francji). Transgresję riazańską w basenie polskim
można korelować z transgresją Cinder Beds w pd.
Anglii oraz granicą formacji Munder i Isterberg w pn.
Niemczech. Transgresja ta miała miejsce najprawdopodobniej w górnej części dolnego beriasu. Projekt
został zakończony.
Kierownik projektu: dr hab. Jacek Grabowski,
prof. instytutu
Źródło finansowania: MNiSW



Rekonstrukcja zmian paleoklimatu,
paleośrodowiska i proweniencji
osadów pliensbachu i toarku w świetle
zintegrowanych badań geochemicznych
i mineralogicznych skał
drobnoziarnistych w basenie polskim
W 2019 r. kontynuowano aktualizację danych stratygraficznych i sedymentologicznych oraz przeprowadzaną analizę wskaźników mineralogicznych
i geochemicznych obliczonych na podstawie dotychczasowych badań laboratoryjnych. Różnice geochemiczne i mineralogiczne zbadanych skał ilastych
zostały przeanalizowane na tle różnych aspektów
zmienności paleogeograficznej i paleoklimatycznej, a wyniki skonfrontowano z danymi zawartymi
w najnowszych pozycjach literatury światowej oraz
z wynikami innych, nowych i wcześniejszych badań
geochemicznych (głównie izotopowych δ13C), wykonanych w ramach innych tematów. Rozpoczęto
też staranną analizę wpływu czynników innych niż
klimat na badane wskaźniki.
Analizowane dotychczas wskaźniki wietrzenia sugerują zmiany niższego rzędu, czyli występowanie krótszych okresów ciepłych i wilgotnych oraz chłodnych
i bardziej suchych. Zaobserwowano wyraźny wpływ
silnej erozji i wzmożonego recyklingu skał starszych
podczas wczesnotoarckiego efektu cieplarnianego
(jednego z najsilniejszych w historii Ziemi), które
spowodowały, że zdarzenie to jest dość słabo i niekonsekwentnie zapisane we wskaźnikach wietrzenia.
Prace przeprowadzone w 2019 r. umożliwiły wstępną, ogólną rekonstrukcję zmian paleoklimatu i paleośrodowiska w interwale pliensbach-toark. Projekt
zostanie zakończony w 2020 r.
Kierownik projektu: dr Paweł Brański
Źródło finansowania: MNiSW



Wykonanie analiz składu izotopowego
aptychów kredowych z wykorzystaniem mikrosondy jonowej SHRIMP II
Zadanie ma charakter eksperymentalny i metodyczny. W ramach realizacji projektu po raz pierwszy
przeprowadzono analizy geochemiczne i izotopowe
in situ wapiennych okryw szczęk (aptychów) z grupy
amonitów (skafity, rodzina Scaphitidae), odróżniających się od typowych amonitów częściowym rozwi54

nięciem muszli. Aptychy zbudowane z niskomagnezowego kalcytu, które w zapisie kopalnym zachowały się w dużo lepszym stanie aniżeli same muszle,
posłużyły do przeprowadzenia analiz izotopów tlenu
w warstwach przyrostowych. Pozwoliło to na uzyskanie danych paleotemperaturowych oraz określenie
głębokości bytowania i ewentualnych migracji skafitów w zbiornikach wodnych.
Kierownik projektu:
dr Magdalena Pańczyk-Nawrocka



Zapis paleośrodowiskowy i przyczyny
globalnego epizodu Kačák w późnym
eiflu (dewon środkowy)
W celu udokumentowania w osadach dewonu zdarzenia Kačak – jednego z ważniejszych a zarazem najsłabiej rozpoznanych zdarzeń globalnych w fanerozoiku
– przeprowadzono badania terenowe na obszarze
Czech (basen praski) oraz Niemiec (Reńskie Góry Łupkowe, Góry Eifel). Badania objęły dokumentację fotograficzną odsłonięć, obserwacje sedymentologiczne,
profilowanie geologiczne i geofizyczne (podatność
magnetyczna, analiza spektralna promieniowania naturalnego gamma). Wyniki badań geofizycznych (profile podatności magnetycznej i promieniowania gamma) zostały zestawione i wstępnie skorelowane na tle
profili litofacjalnych. Pobrano także liczne próbki skalne do badań magnetycznych, biostratygraficznych
i sedymentologicznych – łącznie około 750 próbek.
Projekt zostanie zakończony w 2022 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Narkiewicz
Źródło finansowania: NCN

INFORMACJA
GEOLOGICZNA
MGR PIOTR GAŁKOWSKI
MGR MICHAŁ SOKOŁOWSKI
MGR MARCIN SZUFLICKI

" PIG-PIB JAKO GŁÓWNY DEPOZYTARIUSZ INFORMACJI

GEOLOGICZNEJ W POLSCE, GROMADZI JĄ, ARCHIWIZUJE,
ZABEZPIECZA, PRZETWARZA I UDOSTĘPNIA.
Program Geologiczne Bazy Danych koordynował
i nadzorował działania w zakresie prowadzenia, od
strony informatycznej i technicznej, geologicznych
baz danych oraz dziedzinowych aplikacji PSG
i PSH, natomiast Narodowe Archiwum Geologiczne
(NAG) oraz komórki merytoryczne i oddziały regionalne realizujące zadania obu służb wprowadzały
informacje do baz danych.
Zadania realizowane w PIG-PIB w obszarze informacji geologicznej wpisują się w cele określone
w wielu dokumentach krajowych i unijnych, w tym
m.in. takich jak: Prawo geologiczne i górnicze; Prawo wodne; Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej; Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);
Uchwała nr 107/2016 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”;
Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
W NAG, którego podstawowym zakresem działalności jest prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG), co jest ustawowym obowiązkiem
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PSG, gromadzono, zabezpieczano i udostępniano
dokumenty oraz próbki geologiczne. W 2019 r. udostępniono prawie 20 tys. dokumentów archiwalnych.
W 2019 r. kontynuowano gromadzenie danych dotyczące udokumentowanych złóż kopalin w Polsce,
obszarów górniczych oraz wyznaczonych wraz z nimi
terenów górniczych, a także danych o uprawnieniach
do korzystania z informacji geologicznej zawartej
w dokumentacjach geologicznych złóż kopalin oraz
dokumentacjach hydrogeologicznych.
W ramach licznych zadań PSG jest realizowana aktualizacja i weryfikacja danych, archiwizowanie, przetwarzanie informacji/danych za pomocą aplikacji
i baz danych dedykowanych dla poszczególnych zagadnień. Głównymi systemami gromadzenia metadanych i danych jest Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) i wchodzące w jej skład podsystemy
(m.in. Otwory, Dokumenty, Rdzenie) oraz System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS.

Szereg dedykowanych dla poszczególnych zagadnień aplikacji dziedzinowych umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych, a nawet bezpośredni dostęp do tych, które nie wymagają składania wniosku
o dostęp do informacji geologicznej. W CBDG są dostępne zasoby obejmujące łącznie ponad 7,3 miliona
metadanych i danych, a serwisy internetowe PIG-PIB
zrealizowały w 2019 r. ponad 3 miliony odsłon. Dla
wszystkich danych i map wytwarzanych przez PIG-PIB jest prowadzony także dostępny on-line katalog
metadanych.
Najczęściej wykorzystywaną aplikacją, poprzez którą
użytkownicy korzystali z danych geologicznych, był
portal danych przestrzennych www.geologia.pgi.
gov.pl (w 2019 r. blisko milion analiz). Najczęściej wykorzystywanymi usługami danych przestrzennych
były granice udokumentowanych złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych udostępniane ze źródłowego Systemu MIDAS – ponowne wykorzystanie
na portalach mapowych sięgało miesięcznie około
miliona wywołań.
Metadane i dane są wprowadzane do CBDG i pozostałych systemów dziedzinowych systematycznie
w ramach licznych zadań PSG – z punktu widzenia
informacji geologicznej najistotniejsze są te z nich
(projekty kluczowe wymienione niżej), które zwiększają ich zasób w formie cyfrowej, co umożliwia jej
późniejsze przetwarzanie i udostępnianie w formie
usług.
W 2019 r. w ramach realizacji projektu Przetwarzanie
podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża, zwiększono
(poprzez wprowadzenie informacji o 8 665 otworach
wiertniczych – tj. 4% dotychczas zgromadzonych
w systemie danych) zasób podsystemu CBDG Otwory o podstawowe dane przestrzenne i opisowe
o wierceniach z przekazywanych do NAG zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji
niekończących się udokumentowaniem złoża kopaliny. Wprowadzone dane udostępniono w postaci serwisów internetowych i plików SHP na stronie
internetowej Instytutu.
W ramach rozpoczętego w drugiej połowie 2019 r.
projektu Zwiększanie zasobu cyfrowego CBDG wprowadzono metadane oraz podstawowe dane przestrzenne i opisowe m.in. o wierceniach, badaniach
geofizycznych i analizach w otworach wiertniczych,
badaniach sejsmicznych oraz badaniach grawimetrycznych z przekazanych do NAG dokumentacji.
Do podsystemu Otwory wprowadzono 28 nowych
otworów wiertniczych, dla 83 poprawiono współrzędne lub uzupełniono daty rozpoczęcia, zakończenia i likwidacji otworu. Do podsystemu Analizy zaim56

portowano 28 277 nowych wyników, a do podsystemu Kolekcje geologiczne wprowadzono informacje
o 641 okazach geologicznych. Wprowadzone informacje są udostępniane w postaci internetowych serwisów – aplikacji udostępniających metadane oraz
dane w postaci m.in. SHP i mapowych usług sieciowych, i są dostępne publicznie na stronie internetowej Instytutu.
W drugiej połowie 2019 r. rozpoczęto także realizację
projektu PSG Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej – wieloletniego zadania mającego
na celu zwiększenie cyfrowego zasobu informacji
geologicznej, jaką stanowią mapy geologiczne, opracowanie nowoczesnego repozytorium i bazy danych
produktów kartograficznych dla ich udostępniania
za pomocą aplikacji internetowej.
Dla zapewnienia możliwości gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji geologicznej i innych danych Instytutu, w 2019 r. prowadzono także
dwa ciągłe projekty PSG. Utrzymanie i rozwój baz
danych i aplikacji są realizowane w ramach przedsięwzięcia Prowadzenie baz danych geologicznych
w systemie przetwarzania danych służby geologicznej,
natomiast cała infrastruktura informatyczna wykorzystywana do zadań PSG jest utrzymywana w ramach projektu Wsparcie informatyczne zadań służby
geologicznej.

PROJEKTY
KLUCZOWE


Prowadzenie centralnego archiwum
geologicznego (CAG) w zakresie
gromadzenia i udostępniania
informacji geologicznej
Realizacja projektu obejmuje gromadzenie i katalogowanie dokumentów przekazywanych do CAG
w postaci analogowej i cyfrowej, tworzenie kopii bezpieczeństwa i skanowanie dokumentów źródłowych,
konserwację i ochronę zbiorów, i wreszcie udostępnianie informacji geologicznej.
W zakresie obsługi zbioru dokumentów skatalogowano 10 822 dokumenty archiwalne. Zarejestrowano 7479 nowych dokumentacji oraz uzupełniono
dane katalogowe 3343 dokumentów. Poprzez digitalizację materiałów źródłowych utworzono kopie
bezpieczeństwa – prawie 1,2 mln skanów (w przeliczeniu na format A4) z dokumentacji geologicznych.
Jednocześnie w ramach relokacji przewieziono do
Biblioteki Oryginałów Dokumentów Geologicznych

w Halinowie prawie 260 mb dokumentów archiwalnych.
Do archiwów próbek geologicznych przyjęto i skatalogowano 6887 skrzynek z próbkami geologicznymi
z 89 otworów wiertniczych. Przyjęte próbki stanowiły
częściowo próbki okruchowe z otworów koncesyjnych, a częściowo próbki pełnordzeniowe z otworów
odwierconych na obszarach rozpoznania złóż węglowodorów, węgla, rud miedzi, niklu, soli kamiennej, jak
również z otworów badawczych i hydrogeologicznych. Zlikwidowano 795 skrzynek z próbkami geologicznymi z otworów kartograficznych niezakwalifikowanych do stałego przechowywania. W ramach
bieżących prac naprawiano i odnawiano napisy na
skrzynkach oraz oklejano je etykietami z kodem kreskowym.
W 2019 r. rozpatrzono 3186 wniosków o korzystanie
z informacji geologicznej i hydrogeologicznej, w tym
2401 o udostępnienie informacji, 658 o wgląd oraz
127 o profilowanie próbek geologicznych. W ramach
udostępniania próbek geologicznych rozłożono do
profilowania lub opróbowania prawie 21 tys. skrzynek z próbkami z 311 otworów.
Kierownik projektu: mgr Anna Dąbrowska
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Prowadzenie baz danych geologicznych
w systemie przetwarzania danych
służby geologicznej
Zakres zadania obejmuje realizację niezbędnych prac
utrzymaniowo-modernizacyjnych w ramach prac
własnych oraz niezbędnych prac modernizacyjnych
w ramach prac kooperacyjnych na rzecz geologicznych baz danych oraz aplikacji je obsługujących,
wchodzących w skład Systemu Przetwarzania Danych
Służby Geologicznej. W 2019 r. realizowano prace
związane z utrzymaniem wszystkich elementów Systemu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań PSG
oraz prace modernizacyjne, w tym:
•

Zakończono prace dotyczące budowy prototypu
Repozytorium Plików Ciężkich

•

Prowadzono prace związane z modernizacją
technologiczną aplikacji służących do wprowadzania danych (CBDG Słowniki, CBDG Rdzenie,
CBDG Dokumenty, CBDG Otwory)

•

Modernizowano aplikację
www CBDG DOKUMENTY

•

Modernizowano podsystem CBDG Otwory
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•

Nadzorowano i realizowano prace kooperacyjne
dotyczące elementów Systemu PSG:
•

Modernizacja systemu desktop Platforma
Integracyjna MGśP

•

Usługa wsparcia technicznego i asysty
dla baz danych i aplikacji SMGP, MLP,
MGP2000, BDGI, Antropopresja i innych

Kierownik projektu: mgr Marek Sołowczuk
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Prowadzenie Rejestru
Obszarów Górniczych
W Rejestrze Obszarów Górniczych (ROG) gromadzono dokumenty dotyczące obszarów górniczych
oraz wyznaczonych wraz z nimi terenów górniczych,
a także koncesji i przedsiębiorców eksploatujących
kopaliny ze złóż. W 2019 r. rozpatrzono 1876 spraw.
Dokumenty otrzymane od organów koncesyjnych
zarchiwizowano, wprowadzono wpisy do ksiąg rejestrowych oraz dane do podsystemu ROG. Łącznie
wprowadzono 762 nowe obszary górnicze, w 577
pozycjach wprowadzono zmiany, a 907 obszarów
wykreślono.
Wprowadzono 1851 konturów obszarów i terenów
górniczych oraz zweryfikowano dane opisowe i przestrzenne dotyczące 731 obszarów górniczych.
Dla wszystkich nowo zarejestrowanych obszarów wysłano do adresatów zawiadomienia o wpisie do rejestru (wraz z mapą obszaru górniczego).
Dla wszystkich wykreślonych obszarów również
przygotowano i wysłano odpowiednie zawiadomienia. Łącznie wysłano 6410 zawiadomień. Otrzymano 136 zapytań w sprawie kolizji projektowanych
obszarów górniczych z obszarami zarejestrowanymi
w ROG. Stwierdzono 6 kolizji, ponadto w kilku przypadkach zwrócono uwagę organom koncesyjnym na
błędy w podanych współrzędnych. Dane przestrzenne są udostępniane w serwisie internetowym PIG-PIB
w postaci aktualnego pliku SHP i usługi WMS.
Kierownik projektu: dr Ludwina Jarzynowska
Źródło finansowania: NFOŚiGW

WYBRANE
PROJEKTY

Kierownik projektu: mgr Piotr Gałkowski
Źródło finansowania: MGMiŻŚ





Utrzymanie systemu gromadzenia
i przetwarzania danych państwowej
służby hydrogeologicznej (PSH)

Obsługa systemu informacji
geologicznej INFOGEOSKARB

•

Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych
(CBDH, tzw. Bank HYDRO) wraz ze zbiorem/bazą
danych zasobów eksploatacyjnych ujęć wód
podziemnych

•

Monitoring Wód Podziemnych (MWP)

Baza danych INFOGEOSKARB umożliwia uzyskanie
informacji o lokalizacji złóż kopalin i ujęć wód, o ich
dokumentacjach geologicznych i hydrogeologicznych, koncesjach na wydobywanie, prawach własności do informacji geologicznych i ograniczeniach tych
praw. W 2019 r. wprowadzono do bazy dane o 1348
dokumentach hydrogeologicznych oraz zweryfikowano, przygotowano i wprowadzono dane o 970 dokumentacjach i projektach złożowych przekazanych
do NAG. Ponadto prowadzono harmonizację danych
zawartych w systemie oraz uzupełniono informacje
dotyczące udostępnienia podmiotom gospodarczym praw do informacji geologicznej przynależnej
do Skarbu Państwa. Baza jest dostępna pod adresem
http://geoportal.pgi.gov.pl/igs

•

Baza danych poboru rejestrowanego
wód podziemnych (POBORY)

Kierownik projektu: mgr Marcin Szuflicki
Źródło finansowania: NFOŚiGW

•

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami
(PODTOPIENIA)



•

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

•

Baza danych znaczników środowiskowych
(ZNACZNIKI)

W 2019 r. zrealizowano szereg prac związanych
z utrzymaniem i rozwojem systemu przetwarzania
danych PSH, na który składają się bazy danych oraz
aplikacje do wprowadzania, przetwarzania i udostępniania danych – głównie aplikacje GIS – webowe
oraz desktopowe. Utrzymywano i obszarowo modernizowano system, który obejmuje następujące główne zbiory danych (i aplikacje do ich obsługi):

•

Baza danych obiektów oddziaływujących na
stan ilościowy wód podziemnych
(Baza OB_ST_ILOSC)

•

System analityczno-raportujący PSH oparty
o Oracle BI (BA_PSH)

•

Baza danych GIS zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych (ZASOBY)

•

Mapa Hydrogeologiczna Polski (GIS MhP)

•

Baza danych Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP)

•

Moduły webowe (SPD PSH i e-psh) prezentujące
dane PSH.

Informacje z systemu były udostępniane jako dane
przestrzenne w formatach MDB, SHP, jako usługi
WMS/WFS, a także jako dane alfanumeryczne w formie raportów predefiniowanych i zaawansowanych
w formie Excel, CSV lub PDF, gdzie główne raporty są
usługami SOAP.
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Bank Danych Wód Podziemnych
Zaliczonych do Kopalin (solanki,
wody lecznicze i termalne)
Celem zadania jest przygotowanie rzetelnego źródła informacji o wodach podziemnych zaliczonych
do kopalin oraz prowadzenie prac mających na celu
lepsze rozpoznanie ich występowania. Baza danych
jest wzbogacana o nowe dane pochodzące m.in.
z dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych. W 2019 r. wprowadzono 37 nowych obiektów,
330 bloków i 3 warstwy przestrzenne.
Na podstawie analizy materiałów archiwalnych,
w tym analiz chemicznych i izotopowych, wytypowano do dalszych badań genezy i wieku wód 26
ujęć wód podziemnych, z których pobrano próbki
wód do badań izotopowych.
Prowadząc prace w zakresie opracowania informacji dokumentacyjnych o nieużytkowanych źródłach
wód stanowiących potencjalny surowiec leczniczy
do badań wytypowano 47 źródeł. Wykonano wiosenną serię pomiarów terenowych właściwości
fizycznych wód oraz parametrów hydrogeologicznych, a ich analiza była podstawą do wytypowania
20 z 47 źródeł do dalszych badań.

Kolejną serię pomiarową wykonano jesienią – pobrano 10 próbek do badań laboratoryjnych.
Na podstawie kwerendy materiałów archiwalnych
oraz przeglądu publikacji wstępnie wytypowano
obszary perspektywiczne dla ujmowania i użytkowania wód leczniczych. Opierając się o wytypowane
lokalizacje perspektywiczne przedstawiono wstępną waloryzację na podstawie aktualnego zapotrzebowania na różne typy wód. Waloryzacja bazuje
na ocenie podstawowych cech złoża lub aspektów
związanych z jego zagospodarowaniem.
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W ramach projektu zaktualizowano także Mapę zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do
kopalin w Polsce (stan na 31.12.2018 r.). Uzupełniono
w bazie danych informacje atrybutowe i przestrzenne dotyczące nowo udokumentowanych złóż wód
leczniczych i termalnych oraz zaktualizowano dane
wcześniej udokumentowanych złóż . Mapę wraz z objaśnieniami opublikowano w serwisie internetowym
www.mineralne.pgi.gov.pl.
Kierownik projektu: mgr Izabela Gryszkiewicz
Źródło finansowania: NFOŚiGW

POPULARYZACJA
I EDUKACJA
W ZAKRESIE NAUK
O ZIEMI
MGR ANNA BAGIŃSKA
MGR EWA DĄBROWSKA-JĘDRUSIK
DR MAGDALENA SIDORCZUK

" KLUCZOWĄ ROLĘ W KREOWANIU POZYTYWNEGO

WIZERUNKU PIG-PIB ODGRYWAJĄ WYNIKI PROWADZONYCH
BADAŃ, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, A TAKŻE EFEKTY DZIAŁAŃ
EDUKACYJNYCH I PROMOCYJNYCH.
Działaniom realizowanym w zakresie popularyzacji
nauk o Ziemi i promocji PIG-PIB przyświecały następujące cele: wzrost poziomu wiedzy geologicznej
w społeczeństwie, budowanie pozytywnego wizerunku Instytutu oraz polskiej geologii. Cele te wpisują
się w proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy.
Inicjatywy w zakresie popularyzacji wiedzy geologicznej, edukacji oraz promocji badań i usług PIG-PIB
były realizowane za pomocą różnorodnych narzędzi.
Organizowano wydarzenia naukowe, brano udział
w imprezach popularno-naukowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, a także ogólnopolskim. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach branżowych. Przeprowadzono
liczne lekcje i konkursy wiedzy geologicznej. Biblioteka Geologiczna realizowała zadania mające na celu
poszerzenie dostępu do zasobów literatury naukowej.
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Istotnym elementem popularyzacji geologii była także działalność wydawnicza. Instytut jest wydawcą
czołowych anglojęzycznych czasopism geologicznych ukazujących się w Polsce, oraz polskojęzycznych,
które charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym. Wszystkie artykuły mają identyfikator DOI
(digital object identifier), aby umożliwić im dotarcie
do szerszego grona odbiorców. O wysokim poziomie
czasopism wydawanych przez PIG-PIB świadczy wysoka punktacja w najnowszej ewaluacji czasopism.
Podstawowym narzędziem promocji Instytutu w sieci
była strona internetowa PIG-PIB oraz serwis społecznościowy Facebook (profil ogólny PIG-PIB oraz profil
Muzeum Geologicznego). W 2019 r. na profilu ogólnym PIG-PIB oraz profilu Muzeum Geologicznego zamieszczono ok. 650 postów. Profile były obserwowane przez prawie 5 tys. osób.

W 2019 r. muzealną ekspozycję zwiedziło 31 tys.
osób. Pracownicy Muzeum Geologicznego zorganizowali ponad 100 lekcji i warsztatów, w których
udział wzięło blisko 2,1 tys. osób.
W 2019 R. PIG-PIB OTRZYMAŁ
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE MINISTRA
ŚRODOWISKA GEOLOGIA 2019
ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE POPULARYZACJI WIEDZY
Z OBSZARU GEOLOGII.

•

Konferencja naukowo-szkoleniowa Od podnóża
Tatr po brzeg Karpat, 17-20.09.2019, Kraków/
Szczawnica

•

VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich
i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze,
26-28.09.2019, Chęciny

•

XXVI Meeting of the Petrology Group of the
Mineralogical Society of Poland, 24-27.10.2019,
Chęciny

•

Sesja Ochrona wód na terenach rolniczych
podczas Międzynarodowych Targów Ochrony
Środowiska POL-ECO System, 10.10.2019,
Poznań

•

Forum państwowej służby geologicznej,
14.11.2019, Gdańsk

•

Forum państwowej służby hydrogeologicznej,
14.11.2019, Gdańsk

•

Konferencja Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce:
obszary perspektywiczne i postępowanie koncesyjne w 2019 i 2020 roku, 16.12.2019, Warszawa



Archiwizacja i udostępnianie kolekcji
Muzeum Geologicznego
W 2019 r. zrewidowano i zarchiwizowano 45 kolekcji z działu Surowce mineralne, a 31 kolekcji wpisano
do zasobów Centralnej Bazy Danych Geologicznych.
Muzeum wzbogaciło się o 4 nowe kolekcje (45 pozycji) oraz 90 szlifów. Liczne okazy udostępniono i wypożyczono w celach naukowych, wystawienniczych
i edukacyjnych (86 udostępnień, 435 wypożyczeń).



Kongresy, konferencje, sympozja,
sesje naukowe
W 2019 r. PIG-PIB był organizatorem i współorganizatorem krajowych oraz międzynarodowych wydarzeń:
•

IX Ogólnopolska Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii, 28-29.03.2019,
Warszawa

•

XXV Konferencja naukowa Kamień w złożu,
architekturze i krajobrazie podczas Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa
Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM,
5.04.2019, Kielce

•

Sesja jubileuszowa z okazji 100-lecia PIG-PIB,
7.05.2019, Warszawa

•

Sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia Oddziału
Dolnośląskiego PIG-PIB, 17.05.2019, Wrocław

•

II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa
O!suwisko, 14-17.05.2019, Szczawnica

•

XV ESIR Isotope Workshop, 23-27.06.2019, Lublin

•

XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski,
2-6.09.2019, Pokrzywna

•

XIX Sympozjum Współczesne Problemy
Hydrogeologii, 9-12.09.2019, Toruń
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Ponadto w PIG-PIB (w Warszawie i oddziałach regionalnych) odbyły się posiedzenia naukowe, podczas
których prezentowano wyniki zadań służb geologicznych oraz projektów naukowo-badawczych.



Udział w wydarzeniach branżowych
Podczas 11. wydarzeń branżowych (krajowych i międzynarodowych) zorganizowano stoiska ekspozycyjne, na których eksperci PIG-PIB prezentowali badania
i usługi w zakresie geotermii niskotemperaturowej,
geologii morza, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geozagrożeń, ochrony środowiska i geologii naftowej:
•

XI Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła
i Technologii Grzewczej podczas targów ENEX,
27-28.02.2019, Kielce

•

XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu
i Geoinżynierii, 11-14.03.2019, Karpacz

•

Akademia OFFSHORE, 26.03.2019, Gdańsk

•

Konferencja Budownictwo podziemne,
2-4.04.2019, Kraków

•

II Ogólnopolska Konferencja O!suwisko,
14-17.05.2019, Szczawnica

•

Zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia
Geologów Naftowych (AAPG ACE 2019),
17–22.05.2019, San Antonio, Teksas, USA

•

XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa
Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA,
14-16.05.2019, Kielce

•

Piknik popularno-naukowy na terenie
Muzeum Geologicznego Urodziny dinozaura
Dyzia, 22.09.2019, Warszawa

•

Konkurs Teraz Polska, 25.04.2019, Warszawa

•

Noc Bibliotek w PIG-PIB, 5.10.2019, Warszawa

•

Targi Smart City EXPO, 11-12.06.2019, Łódź

•

Sympozjum Współczesne Problemy
Hydrogeologii, 10-11.09.2019, Toruń

•

III Warsztaty Geologii Inżynierskiej,
19-20.09.2019, Kraków

•

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska



Organizacja wystaw

•

Dzień dinozaura, event Geocachingowy
w Muzeum Geologicznym PIG-PIB, 24.02.2019,
Warszawa

Ważną formą upowszechniania wiedzy z zakresu geologii, a także promocji PIG-PIB, są wielkoformatowe
wystawy prezentowane na terenie Instytutu i poza
jego siedzibą. W 2019 r. dużym zainteresowaniem
cieszyły się wystawy plenerowe: Bałtyk i Pomorze
w geologicznej odsłonie (eksponowana w Gdańsku
na ogrodzeniu Parku Oliwskiego oraz Urzędu Morskiego), Surowce mineralne Polski pod mikroskopem
(prezentowana na ogrodzeniu siedziby PIG-PB w Warszawie), a także wystawa przygotowana z okazji jubileuszu 100-lecia PIG-PIB (w Muzeum Geologicznym).
Przygotowano także wystawy, które były prezentowane podczas wydarzeń takich jak: Europejski Kongres
Gospodarczy w Katowicach (wystawa Geologia dla
dynamicznego rozwoju gospodarki) i targach POL-ECO
System w Poznaniu (wystawa Geologia w trosce o środowisko). Inne wystawy zorganizowane przez PIG-PIB:

•

Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum Geologicznym,
27.04.2019, Warszawa

•

•

Europejska Noc Muzeów w PIG-PIB, 18.05.2019,
Warszawa

Historia odkryć złóż PIG: Węgiel kamienny, Węgiel
brunatny, Złoża żelaza, Krzemionki Opatowskie,
Siarka, Miedź, Sól kamienna

•

Piknik edukacyjny w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów z okazji Dnia Dziecka, 2.06.2019,
Warszawa

•

Nie wszystko złoto, co się świeci

•

Zasoby surowcowe w Polsce

•

Geologia w kadrze. Wystawa fotograficzna z okazji
70-lecia Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB

•

Jubileusz Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB

POL-ECO System, 9-11.10.2019, Poznań



Imprezy popularno-naukowe
W 2019 r. Instytut wziął udział w licznych imprezach
popularno-naukowych o zasięgu ogólnopolskim,
regionalnym i lokalnym. Zaprezentowano atrakcyjne ekspozycje, zorganizowano konkursy, prelekcje,
warsztaty i gry terenowe podczas następujących wydarzeń:

•

Dzień Bioróżnorodności i Sportu, 9.06.2019,
Kamieniołom Lipówka w Rudnikach

•

IV Festiwal Jurajski w Łukowie, 9.06.2019,
Gołaszyn (gm. Łuków)

•

Amonity Jurajskie – klucz do przeszłości Ziemi
Częstochowskiej

•

Międzymuzealna gra 1,2,3 Warszawiakiem jesteś
TY, czerwiec-wrzesień 2019 r., udział w gali
finałowej w dniu 14.09.2019 r., Warszawa

•

Ryby kopalne w zbiorach Muzeum PIG-PIB

•

Jubileusz 5-lecia Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, 12-13.07.2019,
Jaworzno

•

Szkoła letnia w Światowym Geoparku UNESCO
Łuk Mużakowa, 26-30.08.2019

•

Piknik ekologiczno-geologiczny, 8.09.2019,
Bierawa

•

Piknik ekologiczno-geologiczny, 11.09.2019,
Lubaczów

62



Konkurs Nasza Ziemia
– środowisko przyrodnicze wczoraj,
dziś i jutro
W 2019 r. odbyła się XX edycja konkursu Nasza
Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro
pod hasłem Potęga żywiołów Ziemi. Konkurs został
przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych
i miał formę konkursu plastycznego oraz konkursu
wiedzy rozstrzyganego na dwóch poziomach.

Do konkursu nadesłano 4703 prace, w tym 3895 prac
plastycznych i 808 prac teoretycznych.





W ramach działalności wydawniczej publikowano
seryjne i nieseryjne mapy geologiczne, czasopisma
i serie wydawnicze o charakterze ciągłym: Geological
Quarterly, Przegląd Geologiczny, Biuletyn PIG, Volumina Jurassica i inne. Szczegółowy spis wydawnictw
zamieszczono w tabeli (Załącznik nr 2).

Terenowe gry geologiczne
W zakresie opracowania i udostępnienia geologicznych gier terenowych wybrano 45 miejsc, dla których opracowano karty opisu geologicznej skrytki
EarthCache. Skrytki zostaną upublicznione w globalnym serwisie Geocaching.com. Zgromadzono także
materiały do geologicznej gry miejskiej po Warszawie (opracowano 11 stanowisk gry) i Piławie Górnej.



Geoturystyka
W 2019 r. podjęto działania w celu utworzenia na wyspie Wolin Pomorskiego Ośrodka Edukacji Geologicznej. Oprócz przygotowania programu edukacyjnego
oraz koncepcji merytorycznej wystaw, rozpoczęto
prace w celu oszacowania kosztów przystosowania
do celów edukacyjnych budynku w Białej Górze należącego do Wolińskiego Parku Narodowego.
W 2019 r. podpisano porozumienia o współpracy
w zakresie rozwoju i prowadzenia zadań związanych
z geoedukacją, geoturystyką i ochroną georóżnorodności z Parkiem Narodowym Gór Stołowych, Geoparkiem Przedgórze Sudeckie i gminą Pielgrzymka.
W ramach prac nad utworzeniem Geoparku Północnej Jury prowadzono prace terenowe w gminach
Olsztyn, Janów, Poraj, Niegowa, Żarki i Mstów. Wytypowane stanowiska Geoparku oceniono pod kątem
atrakcyjności turystycznej, naukowej i dydaktycznej.
Realizując projekt GECON (Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji), współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska,
organizowano warsztaty i wizyty studyjne na terenie
geoparków: Ralsko, Łuk Mużakowa, Czeski Raj, Železné hory oraz na obszarach o wysokim potencjale dla
rozwoju geoturystyki.
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Działalność wydawnicza

W 2019 r. wydano 4 numery czasopisma Geological Quarterly (876 stron – 56 artykułów i 4 polemiki). Opublikowano 4 kolejne numery Biuletynu
Państwowego Instytutu Geologicznego (474, 475,
476, 477 – 58 artykułów / 612 stron). W Biuletynie
nr 474 zamieszczono artykuły przygotowane w ramach konferencji Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii, w kolejnych dwóch numerach
artykuły uczestników Sympozjum Współczesne
Problemy Hydrogeologii (46 artykułów, 392 strony).
W 2019 r. wydano 12 regularnych numerów Przeglądu Geologicznego. Łącznie opublikowano 108
artykułów (1020 stron), w tym 52 artykuły naukowe
i 56 artykułów informacyjnych. Wydano jeden tom
rocznika Volumina Jurassica (vol XVII / 120 stron),
w którym opublikowano 5 artykułów naukowych
oraz 4 artykuły z cyklu News and Reviews. Opublikowano także kolejny tom Prac Państwowego Instytutu
Geologicznego (nr 206). Jest to opracowanie monograficzne pt. Morza plejstoceńskie elbląskie i z Próchnika na Wzniesieniu Elbląskim (46 stron), w którym
omówiono wyniki ostatnich badań plejstoceńskich
osadów morskich na Wzniesieniu Elbląskim, prowadzonych w czasie realizacji przeglądowych i szczegółowych map geologicznych oraz wykonywanych
wierceń kartograficzno-badawczych.
W związku z obchodzonym jubileuszem 100-lecia
PIG-PIB wydano kalendarz okolicznościowy oraz
polsko-angielski album pt. Państwowy Instytut Geologiczny – 100 lat w służbie Niepodległej / Polish Geological Institute – 100 years at the service for Poland
1919-2019.
W 2019 r. opracowano i wydrukowano także materiały informacyjne i edukacyjne. Pierwsze dotyczyły
wybranych zagadnień tematycznych, jak również
całokształtu działalności PIG-PIB. Opracowano siedem broszur omawiających prekambr oraz wszystkie
okresy ery paleozoicznej, a także uaktualniono foldery dotyczące historii geologicznej Gór Świętokrzyskich, Tatr i Bałtyku.



Biblioteka Geologiczna
Biblioteka Geologiczna w Warszawie gromadzi i udostępnia publikacje naukowe dotyczące nauk o Ziemi
i dziedzin pokrewnych. W 2019 r. zbiór wydawnictw
zwartych wynosił 171 298 woluminów, zbiór wydawnictw ciągłych (czasopisma) 66 801 woluminów,
a liczba pozycji zbiorów specjalnych, które obejmują m.in. starodruki, rękopisy, książki i atlasy wydane
do 1900 r., mapy, dokumenty na nośnikach elektronicznych wyniosła 5 523. Podniesiono poziom usług
informacyjnych ukierunkowanych na użytkowników
biblioteki – osygnowano kodami kreskowymi ponad
9 tys. egzemplarzy książek i czasopism.
Zadania realizowane w 2019 r. obejmowały: tworzenie bazy Bibliografia Geologiczna Polski (BGP), współpracę z American Geosciences Institute (AGI) w zakresie tworzenia bibliografii GeoRef (Bibliography and
Index of Geology), wymianę publikacji, gromadzenie
dubletów oraz ich dystrybucję. Do bazy BGP wprowadzono 1042 rekordy, natomiast w ramach współpracy
z AGI wprowadzono 353 pozycje do bazy GeoRef.
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W ramach bezpłatnej licencji ogólnokrajowej uzyskanej od MNiSW czytelnicy korzystali z dostępu on-line
do 5897 czasopism, a także z dostępu do 41 tys. książek wydawnictw Springer, Elsevier, Wiley. Z bazy Springer pobrano prawie 11 tys. czasopism i rozdziałów
książek, z baz Elsevier i Wiley odpowiednio 12 tys. i 2,3
tys. artykułów.
Jak co roku, prowadzono wymianę publikacji i wydawnictw kartograficznych Instytutu z ponad 80
ośrodkami naukowymi w 25 krajach.

WSPÓŁPRACA
Z ADMINISTRACJĄ
GEOLOGICZNĄ
DR KAMILLA OLEJNICZAK

" ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZARÓWNO

RZĄDOWE, JAK I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ W PODEJMOWANIU
DZIAŁAŃ I DECYZJI NIEZBĘDNYCH DO PRZESTRZEGANIA
I STOSOWANIA PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE.
PIG-PIB aktywnie współpracuje z przedstawicielami
administracji geologicznej zapewniając merytoryczne wsparcie w obszarze geologii, ochrony środowiska i w wybranych aspektach prawnych związanych
z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Realizowane
zadania nawiązują do założeń dokumentów krajowych i unijnych. Nadrzędnym celem tych założeń jest
zapewnienie zrównoważonego rozwoju i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego,
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, podnoszenie jakości usług świadczonych przez
administrację oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego.
W 2019 r. współpraca z administracją geologiczną
polegała przede wszystkim na sporządzaniu opinii,
ekspertyz i analiz, prowadzeniu portalu Geologia
Samorządowa oraz organizacji szkoleń i konferencji.
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REALIZOWANE
PROJEKTY


Wsparcie działań ministra środowiska
jako organu administracji geologicznej
w postaci: ekspertyz, opinii, analiz,
raportów, recenzji, prezentacji i innych
w zakresie geologii
Na zlecenie Ministerstwa Środowiska, w ramach kontynuowanego projektu, eksperci PIG-PIB przygotowali opinie, analizy ekonomiczne, raporty, weryfikacje
i zestawienia do opracowań z zakresu kartografii
geologicznej, geologii środowiskowej, geozagrożeń,
geologii morza, geologii gospodarczej, hydrogeologii, georóżnorodności, geoturystyki.

W 2019 r. wykonano m.in. następujące dokumenty:
•

13 opinii do wniosków o zezwolenie na rejsy
naukowo-badawcze statków bander:
niemieckiej, rosyjskiej i duńskiej

•

analizę klasyfikacji nieruchomości,
które spełniałyby warunki do utworzenia
Centrum Nowych Technologii Geologicznych
wraz z magazynem rdzeni

•

ocenę Atlasu geologicznego wybranych złóż
węgla brunatnego w Polsce: rejony zachodni
i wielkopolski

•

opinię do tekstu i załączników opracowania
pn. Polityka Surowcowa Państwa
(wersja z 25.01.2019)

•

recenzje do Wytycznych wykonywania badań
podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa
drogowego. Część I: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie.

Ponadto Komisja Opracowań Geologicznych wydała
liczne opinie i recenzje prac wykonanych w ramach
państwowej służby geologicznej, w tym m.in.: 535
opinii i 35 recenzji Mapy geośrodowiskowej Polski II
w skali 1:50 000, 28 opinii i 5 recenzji Mapy osuwisk
i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali
1:10 000, 33 opinie i 2 recenzje Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:200 000, recenzje i opinie dotyczące
metodyki wykonania monitoringu odkrywkowej
eksploatacji kopalin (w tym powiatu monieckiego
i grajewskiego) oraz bilansu perspektywicznych
kopalin Polski. Opracowane recenzje i opinie są wykorzystywane przez administrację geologiczną do
zatwierdzania projektów prac i dokumentacji geologicznych. Projekt zostanie zakończony w 2021 r.
Kierownik projektu: mgr Eliza Dziekan-Kamińska
Źródło finansowania: NFOŚiGW



Geologia Samorządowa
– serwis informacyjno-edukacyjny
PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa,
ochrony środowiska, administracji
i przepisów prawa
W 2019 r. kontynuowano prowadzenie serwisu internetowego Geologia Samorządowa (http://geoportal.
pgi.gov.pl/portal/page/portal/geosam), który jest
skierowany przede wszystkim do pracowników tere66

nowej administracji geologicznej, administracji gmin
i przedsiębiorców branży wydobywczej. Opublikowane w nim materiały umożliwiają podnoszenie
kwalifikacji zawodowych użytkowników serwisu.
Istotnym aspektem funkcjonowania witryny internetowej było poruszanie bieżących problemów
i zagadnień z zakresu geologii, ochrony środowiska i przepisów prawa, zarówno z punktu widzenia
terenowej administracji geologicznej, jak i pozostałych użytkowników. Monitorowano zmiany przepisów pakietu ustaw z zakresu ochrony środowiska
oraz na bieżąco informowano o zmianach w aktach
prawnych. W 2019 r. opracowano i udostępniono
użytkownikom serwisu Geologia Samorządowa bazę
danych teleadresowych pracowników administracji geologicznej z 380 powiatów i 16 województw
http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam/administracjageologiczna
Wsparcie merytoryczne dla użytkowników serwisu
Geologia Samorządowa prowadzono na podstronie
Ekspert odpowiada, a także w formie konsultacji telefonicznych i e-mailowych oraz warsztatów. W dniach
5-6.06.2019 r. w Lądku Zdroju 70 osób, reprezentujących zarówno administrację geologiczną, jak również środowisko naukowe i branżowe, wzięło udział
w warsztatach pt. Aspekty administracyjno-prawne
i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi.
Podczas sesji referatowej przedstawiono zagadnienia dotyczące geotermii nisko- i średniotemperaturowej, potencjału i perspektyw wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce oraz aspektów prawnych i środowiskowych związanych z projektowaniem, dokumentowaniem i ochroną wód podziemnych, termalnych i leczniczych. Po zakończeniu sesji
referatowej uczestnicy szkolenia wzięli udział w sesji
terenowej pt. Lądeckie termy na przestrzeni wieków.
Statystyki oglądalności serwisu Geologia Samorządowa w 2019 r. (statystyki wygenerowane na podstawie
Google Analytics): 41 635 odwiedzin (sesji); 90 663
odsłony; z serwisu skorzystało 27 570 użytkowników.
Od początku trwania projektu tj. 1.04.2015 r. odnotowano prawie 236 tys. odwiedzin, 465 tys. odsłon,
a z serwisu skorzystało prawie 156 tys. unikalnych
użytkowników.
Kierownik projektu: dr Kamilla Olejniczak
Źródło finansowania: NFOŚiGW

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
MGR MARTA BANASIEWICZ

" PRIORYTETOWĄ PLATFORMĄ WSPÓŁPRACY

MIĘDZYNARODOWEJ DLA INSTYTUTU W 2019 R.
BYŁO STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH SŁUŻB
GEOLOGICZNYCH EUROGEOSURVEYS (EGS) I JEGO GRUPY
EKSPERCKIE ORAZ ZADANIOWE, W WIĘKSZOŚCI KTÓRYCH
PIG-PIB MA SWOICH PRZEDSTAWICIELI.
PIG-PIB był gospodarzem Warsztatów Strategicznych
Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych.
W spotkaniu, które odbyło się w dniach 10-11.06.2019
r. w Warszawie wzięli udział przedstawiciele służb
geologicznych z ponad 20 krajów europejskich.
Debata dotyczyła kierunków rozwoju strategii EGS
w kontekście obecnych prac legislacyjnych nad nowym programem ramowym UE ds. badań i rozwoju
Horizon Europe oraz przyszłej współpracy z instytucjami europejskimi po ukonstytuowaniu się nowego
składu Komisji Europejskiej. Podczas spotkania opracowano zalecenia dotyczące przyszłego zarządzania
strategią EGS jako całością, a także rozwoju każdego
z trzech filarów tej strategii: wspólnego programu
badań, harmonizacji i wymiany ogólnoeuropejskich
danych geologicznych oraz dzielenia się wiedzą m.in.
poprzez udział w międzynarodowych i wielodyscyplinarnych badaniach naukowych. Warsztaty były częścią obchodów Jubileuszu 100-lecia PIG-PIB.
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W dniu 26.06.2019 r. w Warszawie odbyło się uroczyste
podpisanie porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy PIG-PIB a Chińską
Służbą Geologiczną (CGS). Porozumienie to ma charakter ramowy i odnowiło alians z 2012 r. Określono
w nim główne kierunki współpracy, w szczególności
w zakresie geologii regionalnej, geologii złóż surowców mineralnych, geozagrożeń, hydrogeologii i geologii morza, a także zmian klimatu.
W dniu 2.07.2019 r. odbyła się wizyta delegacji administracji geologicznej prowincji Hunan (Chiny). Celem wizyty było przedstawienie doświadczeń PIG-PIB
w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami podziemnymi oraz redukcji ryzyka osuwiskowego.
Instytut w 2019 r. był partnerem w 25 umowach,
9 porozumieniach i 3 listach intencyjnych dotyczących współpracy międzynarodowej.

Realizowano 14 projektów finansowanych bądź
współfinansowanych ze środków zagranicznych,
w tym ze środków unijnych w oparciu o kontrakty
z Komisją Europejską lub umowy o podwykonawstwie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 30 pełnoprawnych członków EGS oraz przedstawiciele służb
geologicznych z USA, Kanady i RPA. Przeprowadzono
szereg rozmów, które dotyczyły współpracy dwui wielostronnej.

W 2019 r. pracownicy PIG-PIB brali udział w licznych
międzynarodowych konferencjach, warsztatach i wizytach studyjnych, szkoleniach, targach branżowych,
organizowanych poza granicami kraju, których tematyka dotyczyła geologicznych i środowiskowych
aspektów poszukiwania i wydobycia węglowodorów.
Poza granicami kraju pracownicy Instytutu uczestniczyli w 77 konferencjach naukowych, 156 spotkaniach roboczych oraz warsztatach naukowych,
10 szkoleniach i konsultacjach naukowych oraz
w 34 wyjazdach terenowych i badawczych. Podczas
konferencji naukowych wygłoszono 53 prezentacje.

Litwa
W październiku odbyła się 8. narada grupy roboczej
nr 3 ds. ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem. Podczas spotkania omówiono wyniki pomiarów hydrogeologicznych oraz wyniki analiz fizykochemicznych próbek wód, które zostały pobrane
w trakcie badań transgranicznych rejonu pogranicza
w 2018 r. Wyniki pomiarów hydrologicznych zostaną
wykorzystane do opracowania numerycznego modelu hydrodynamicznego obszaru transgranicznego
Polski i Litwy.

W 2019 r. odbyło się 285 delegacji zagranicznych. Prawie 90% wyjazdów miało miejsce na terenie krajów
Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, Belgia, Austria).
Poza UE najwięcej wyjazdów odbyło się do USA, Chin
i Mongolii. Delegacje zagraniczne były finansowane przede wszystkim ze środków NFOŚiGW (41,1%),
NCBiR (37,5%) i MNiSW (14,4%).

EUROPA
KRAJE SĄSIADUJĄCE

Czechy
W maju przedstawiciele PIG-PIB uczestniczyli w 50.
naradzie roboczej wspólnej grupy ekspertów hydrologów i hydrogeologów. Tematem przewodnim
spotkania były zagadnienia dotyczące wód podziemnych i powierzchniowych na obszarach przygranicznych.
W ramach realizacji projektu GECON (Geologiczna
przygraniczna sieć kooperacji) w listopadzie w Narodowym Geoparku Železné hory odbyły się warsztaty
Zarządzanie geoparkami. Podczas spotkania przedstawiciel PIG-PIB przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonowania geoparków w Polsce i ochrony
geostanowisk w Polsce.
W dniach 7-11.10.2019 r. narodowi delegaci do EGS
wzięli udział w walnym zgromadzeniu dyrektorów.
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Niemcy
W 2019 r. odbyły się dwie sesje pomiarowe zwierciadła wód podziemnych w punktach monitoringu transgranicznego na wyspie Uznam. W pracach
uczestniczyli pracownicy niemieckiej firmy wodociągowej, przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu oraz eksperci z PIG-PIB. Cykliczne
pomiary na wyspie Uznam są prowadzone od 2004 r.
w 74 otworach badawczych zlokalizowanych po obu
stronach granicy.
Słowacja
W dniach 10-15.06.2019 r. w Bratysławie odbyła się
XIV Jurassica Conference and Workshop of the ICS Berriasian Working Group, podczas której przedstawiono
zagadnienia dotyczące stratygrafii, paleotektoniki,
paleoklimatu i sedymentacji utworów jury. Konferencji towarzyszyło spotkanie grupy roboczej granicy jura/kreda (ICS Berriasian Group).
We wrześniu podczas prac terenowych w miejscowości Sneznica (płn. Słowacja, pieniński pas skałkowy)
wykonano spektrometryczne pomiary gamma oraz
pomiary podatności magnetycznej w odsłoniętym
profilu utworów tytonu i beriasu.

INNE KRAJE
EUROPEJSKIE

Austria
W dniach 8-12.04.2019 r. w Wiedniu odbyła się konferencja European Geosciences Union General Assembly
2019 (EGU). Podczas konferencji delegacja PIG-PIB
zaprezentowała m.in. wyniki badań skał krystalicznych i podłoża prekambryjskiego platformy wschodnioeuropejskiej, modelowanie danych geofizyczno-geologicznych wgłębnych struktur magmowych
w północno-wschodniej Polsce oraz wyniki badań
osuwisk w Polsce.
Belgia
W marcu, na zaproszenie sekretarza generalnego
EGS, przedstawiciele PIG-PIB wzięli udział w 46. walnym zgromadzeniu dyrektorów EGS. Obrady były poświęcone głównie wdrażaniu strategii EGS, ze szczególnym uwzględnieniem obecnej i przyszłej roli grup
eksperckich i zadaniowych, współpracy z konsorcjum
europejskiej platformy nauk o Ziemi oraz planów grupy ds. komunikacji na lata 2019-2024.
W dniu 17.06.2019 r. w siedzibie głównej EuroGeoSurveys w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie
grupy eksperckiej zajmującej się zagadnieniami geologii obszarów miejskich – Urban Geology Expert
Group (UGEG). Celem spotkania było wyznaczenie
kierunku rozwoju UGEG oraz określenie działalności
formujących się podgrup roboczych.
10.09.2019 r. w Brukseli odbyło się walne zgromadzenie członków Europejskiej Platformy Technologicznej
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (ETP SMR), której PIG-PIB jest pełnoprawnym członkiem. Posiedzenie obejmowało dyskusję
na temat najnowszych działań Komisji Europejskiej
w ramach polityk sektorowych oraz wypracowania
stanowiska ETP SMR w sprawie nowego programu
badawczego i innowacyjnego Komisji Europejskiej na
lata 2021-2027 pod nazwą Horizon Europe. Warsztaty
obejmowały również przegląd najnowszych działań
w sektorze surowcowym, prowadzonych przez główne konsorcja i organizacje europejskie, takie jak: EIT
RawMaterials, ERA-MIN i GeoERA Raw Materials, a także działań prowadzonych w ramach unijnego programu Horizon 2020 Raw Materials.
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Dania
W dniach 19-20.09.2019 r. zespół ekspertów PIG-PIB
odbył wizytę studyjną w siedzibie służby geologicznej Danii w Kopenhadze. Zapoznano się z działaniami służby w zakresie gromadzenia, przechowywania
i udostępniania informacji geologicznej oraz kontroli
poboru próbek.
Francja
W marcu 2019 r. ekspert PIG-PIB wziął udział w warsztatach, podczas których opracowano ostateczną
wersję dokumentu projektowego grantu UNDP/GEF
Project Preparation Grant (PPG) for the Full–Sized Project executed by UNESCO-IHP and UNECE Foresting
multi-country cooperation over conjunctive Surface
and groundwater management in the Bug and Neman
Transboundary River Basins and the underlying aquifer
systems. Projekt ma na celu usprawnienie transgranicznego zarządzania zasobami wodnymi poprzez
łączne zarządzanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi w środkowoeuropejskiej przyległej części
Bugu i dorzecza Niemna, dla poprawy bezpieczeństwa wodnego i zrównoważenie usług ekosystemów
słodkowodnych, zrównoważenie konkurencyjnych
zastosowań wody oraz złagodzenie oczekiwanego
wpływu zmienności i zmian klimatu.
Grecja
Specjaliści PIG-PIB wzięli udział w spotkaniu rozpoczynającym realizację czwartej edycji projektu
międzynarodowego EMODnet4 (European Marine
Observation and Data Network). Podczas spotkania
omówiono zasady realizacji projektu – obowiązki
wykonawców, harmonogram oraz metodykę prac i
sposoby wymiany informacji. Prace w projekcie obejmują następujące zagadnienia: osady powierzchniowe, geologia (bez osadów czwartorzędowych), geodynamika brzegu morskiego, zdarzenia katastrofalne
(trzęsienia ziemi, osuwiska podmorskie) oraz złoża
mineralne.
Hiszpania
W dniach 1-2.10.2019 r. w Madrycie odbyło się nadzwyczajne spotkanie grupy zadaniowej EuroGeoSurveys ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju
(International Cooperation and Development Task
Force, ICDTF EGS). Spotkanie było poświęcone nowemu projektowi współpracy pomiędzy europejskimi
służbami geologicznymi a stowarzyszeniem ibero-latyno-amerykańskich służb geologicznych tworzących ASGMI (Association of Iberoamerican Geological
and Mining Surveys).

Rumunia
W dniach 2-3.10.2019 r. w miejscowości Breb odbyły się warsztaty projektu Waterprotect (Innovative
tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural
and urban environments). Eksperci PIG-PIB przedstawili lokalnym interesariuszom projektu doświadczenia z realizacji badań na obszarze polskiej zlewni
pilotażowej (zlewnia rzeki Gowienica Miedwiańska
w woj. zachodniopomorskim). Zaprezentowano m.in.
wykorzystanie innowacyjnych metod badawczych,
w tym analiz izotopowych oraz technik termowizyjnych w szczegółowym rozpoznaniu hydrogeologicznym zlewni Gowienicy Miedwiańskiej.
Szwajcaria
W dniach 1-05.2019 r. w Genewie odbyła się dziesiąta sesja międzynarodowej grupy ekspertów Expert
Group on Resource Management w ramach UNECE
Resource Management Week 2019. Spotkanie robocze poświęcone było możliwościom stosowania
międzynarodowego systemu klasyfikacji zasobów
kopalin (United Nations Framework Classification for
Resources – UNFC). Udział pracowników PIG-PIB pozwolił na kontynuowanie prac nad dostosowaniem
polskiej klasyfikacji zasobów do UNFC.
Wielka Brytania
W dniach 16-17.10.2019 r. w siedzibie Brytyjskiej Służby Geologicznej w Keyworth (Nottingham) przedstawiciele PIG-PIB uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu szerokiemu spektrum spraw dotyczących
gazu ziemnego z łupków. Przedstawiono stan rozpoznania basenów łupkowych w Wielkiej Brytanii i
w Polsce oraz szacowanie zasobów gazu z łupków
w obu krajach. Dyskutowano także o problemach
społecznych związanych z brakiem akceptacji przez
lokalne społeczności dla prac poszukiwawczych za
gazem z łupków.
Włochy
W dniach 10-13.09.2019 r. w Rzymie odbyła się 34.
konferencja International Association of Sedimentologists. Przedstawiciele PIG-PIB zaprezentowali szerokie spektrum zagadnień związanych z badaniem skał
osadowych powstałych w różnych środowiskach,
z uwzględnieniem obszarów złożowych węglowodorów.
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AFRYKA

W grudniu 2019 r. zakończono realizację sztandarowego programu pomocowego Unii Europejskiej
w zakresie geologii – PanAfGeo – realizowanego
przez EGS wspólnie z Organizacją Afrykańskich Służb
Geologicznych (Organisation of African Geological
Surveys, OAGS), w którym PIG-PIB powierzono rolę
koordynatora technicznego. Program był ukierunkowany na szkolenie i wzmacnianie kadry służb i
administracji geologicznej krajów biorących udział
w programie, a w dalszym planie wspieranie zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi.
W listopadzie 2019 r. podczas misji gospodarczej do
Kinszasy zostało podpisane Memorandum of Understanding, pomiędzy PIG-PIB a kongijskim Centre de
Recherches Géologiques et Minières (CRGM), dotyczące współpracy naukowej i technicznej w dziedzinie nauk o Ziemi. Zakres tematyczny przyszłej współpracy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. kartografię
geologiczną, badania i monitoring wód podziemnych oraz wymianę doświadczeń w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia surowców mineralnych.
Ponadto PIG-PIB kontynuował rozmowy bilateralne
na temat możliwości podpisania nowego Memorandum of Understanding ze służbą geologiczną Nigerii.

AMERYKA PÓŁNOCNA

USA
W dniach 17-22.05.2019 r. w San Antonio, dorocznej
konwencji AAPG, PIG-PIB wspólnie z Ministerstwem
Środowiska był współorganizatorem stoiska wystawienniczego, na którym zaprezentowano ofertę
przetargową na koncesje węglowodorowe w Polsce.
Równie ważnym wydarzeniem była światowa konferencja użytkowników oprogramowania ESRI (ESRI
User Conference 2019), która odbyła się w dniach
8-12.07.2019 r., w San Diego w Kalifornii. Podczas
konferencji przedstawiciele PIG-PIB odebrali nagrodę SAG (Special Achievement in GIS Award).

Wyróżnienie to jest przyznawane instytucjom za wybitne osiągnięcia w pracy z technologią GIS. Instytut
otrzymał nagrodę za realizację Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich.

AMERYKA POŁUDNIOWA

Chile
w lutym i w marcu 2019 r. pracownicy PIG-PIB
uczestniczyli w 43. polskiej wyprawie polarnej na
Antarktydę, prowadząc badania na Stacji Polarnej
im. H. Arctowskiego. Podczas ekspedycji pozyskano materiał skalny zawierający mineralizację
siarczkową z formacji wulkanogenicznych Wyspy Króla Jerzego. Zgromadzony materiał będzie
podstawą wykonania ogólnych i selektywnych
badań mikroskopowych, geochemicznych i izotopowych, umożliwiając dowiązanie mineralizacji do
lokalnych procesów magmowych i do nowej, aktualnej skali stratygraficznej.

AZJA

Chiny
W dniach 25-28.11.2019 r. w Guangzhou, na zaproszenie Chińskiej Służby Geologicznej (China Geological Survey – Guangzhou Marine Geological Survey,
CGS-GMGS), eksperci z PIG-PIB wzięli udział w międzynarodowej konferencji Marine Geology and Deep
Sea Exploration. Podczas spotkania przedstawiciele
PIG-PIB zaprezentowali szerokie spektrum działalności w zakresie badań morskich. Ponadto pracownicy
Instytutu uczestniczyli w spotkaniu Eurasian Marginal Seas – Past and Future (EMS), które odbyło się pod
przewodnictwem prezydenta Międzynarodowej Unii
Nauk Geologicznych, Głównego Geologa Chińskiej
Służby Geologicznej oraz vice-Prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Geonauk Matematycznych.
Udział PIG-PIB w inicjatywie EMS pozwala na realny
wpływ na końcowy kształt i zakres tej międzynarodowej inicjatywy, obejmującej swym zasięgiem także
Morze Bałtyckie. Wizyta delegacji PIG-PIB w Chinach
była również okazją do rozmów z przedstawicielami
GMGS oraz Uniwersytetu w Xiamen na temat możliwości szkoleniowych i udziału kadry PIG-PIB w rejsach
pełnomorskich organizowanych na Morzu Południowochińskim oraz na Pacyfiku.
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Mongolia
Eksperci PIG-PIB wzięli udział w warsztatach Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Mongolii, które odbyły się w dniach 2-3.04.2019 r. w Ułan
Bator. Podczas spotkania z wiceszefem mongolskiej
Agencji Zasobów Mineralnych i Ropy Naftowej (MRPAM) podsumowano dotychczasową współpracę
oraz wskazano kierunki dalszych prac, w tym m.in.
w zakresie poszukiwania i rozpoznania złóż surowców mineralnych na terenie Mongolii.

MIĘDZYNARODOWE
PROGRAMY I PROJEKTY
BADAWCZE
W 2019 R. W PIG-PIB
REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE
PROGRAMY I PROJEKTY
BADAWCZE

PanAfGeo – Wiedza i umiejętności
z zakresu nauk geologicznych
w Afrykańskich Służbach Geologicznych
(Geoscientific knowledge and skills
in African Geological Surveys)
Projekt stowarzyszenia EuroGeoSurveys na temat
oceny potencjału i potrzeb afrykańskich służb geologicznych lub agencji rządowych odpowiedzialnych za geologię i gospodarkę surowcami mineralnymi Afryki, finansowany przez Komisję Europejską.
Główną koordynację powierzono Francuskiej Służbie
Geologicznej (BRGM), a PIG-PIB był odpowiedzialny
za koordynację techniczną. W grudniu 2019 r. pierwsza faza projektu została zakończona.
GeoERA – ERA-NET (H2020 ERA-NET
Cofund Action) – Utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej badań
geologicznych w celu świadczenia usług
geologicznych dla Europy
(Establishing the European Geological Surveys
Research Area to deliver a Geological Service
for Europe)
Projekt międzynarodowy realizowany przez 33 służby
geologiczne państw europejskich zrzeszone w EuroGeoSurveys oraz 15 służb regionalnych w ramach
Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020. Program GeoERA

obejmuje następujące obszary geologii stosowanej:
geoenergia, wody podziemne, surowce mineralne
i platforma informatyczna.
Pracownicy PIG-PIB uczestniczą w 8. projektach program GeoERA: 3DGEO-EU – 3D Geomodeling for Europe; FRAME – Forecasting and Assessing Europe’s
Strategic Raw Materials Needs; GEOCONNECT3D
– Cross-border, Cross-thematic Multiscale Framework for Combining Geological Models and Data for
Resource Appraisal and Policy Support; GIP-P – Information Platform Project; HIKE – Hazard and Impact
Knowledge for Europe; HOVER – Hydrogeological
Processes and Geological Settings over Europe Controlling dissolved Geogenic and Anthropogenic Elements in Groundwater of Relevance to Human Health and the Status of Dependant Ecosystems; MUSE
– Managing Urban Shallow Geothermal Energy;
RESOURCE – Resources of Groundwater, Harmonized
at Cross-border and Pan-European Scale.
WaterProtect – Innowacyjne techniki
ochrony jakości wód pitnych na obszarach wiejskich i zurbanizowanych
(Water farms – improving farming
and supply of drinking water)
Projekt finansowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań w zakresie zarządzania zlewnią
intensywnie użytkowaną rolniczo, na obszarze której
stwierdzono zanieczyszczenie wód związkami azotu
lub pestycydami. Projekt jest realizowany przez 28
podmiotów z 7 krajów UE. W Polsce jako obszar pilotażowy wytypowano zlewnię Gowienicy Miedwiańskiej (woj. zachodniopomorskie).
EMODNet 3 – Działanie, rozwój
i utrzymanie europejskich sieci obserwacji i danych morskich (European
Marine Observation and Data Network III)
Podstawowym celem projektu jest scalenie i ujednolicenie rozproszonej informacji geologicznej o obszarach morskich Europy i opracowanie jednolitej mapy
geologicznej w formie zbioru warstw informacyjnych GIS. Projekt jest realizowany przez 36 instytucji
na rzecz Komisji Europejskiej i jest koordynowany
przez Brytyjską Służbę Geologiczną (BGS). W III kwartale 2019 r. rozpoczęto kolejny etap projektu.
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GEMEX – Współpraca w zakresie badań
nad energią geotermalną pomiędzy
Europą a Meksykiem w celu rozwoju
systemów geotermalnych suchych skał
i geotermii wysokotemperaturowej
(Cooperation in Geothermal energy
research Europe-Mexico for development
of Enhanced Geothermal Systems and Superhot
Geothermal Systems)
Celem projektu jest wykonanie studium geologiczno-geotermicznego dla dwóch obszarów na terenie
Meksyku pod kątem zbudowania siłowni służących
wytwarzaniu prądu elektrycznego. Projekt jest realizowany przez 24 instytucje europejskie oraz partnerów meksykańskich. Prace prowadzone przez PIG-PIB
są ujęte w ramach pakietu Tectonic control on fluid
flow.
GeoPLASMA-CE – Opracowanie zasad
planowania, strategii wykorzystania
oraz metod oceny i wykonywania map
potencjału płytkiej geotermii w Europie
Środkowej (Shallow Geothermal Energy
Planning, Assessment and Mapping Strategies
in Central Europe)
Projekt finansowany w ramach programu Horyzont
2020 Komisji Europejskiej. Jest ukierunkowany m.in.
na wspólne opracowanie ujednoliconych zasad i wytycznych dla sporządzania map potencjału płytkiej
geotermii na bazie trójwymiarowego modelu geologiczno-hydrogeologicznego oraz powiązanych
z nim map tematycznych: konfliktowości i wrażliwości środowiskowej. Mapy wraz z objaśnieniami wykonano dla sześciu obszarów testowych, w tym dla
dwóch na terenie Polski (polsko-czeski teren transgraniczny Wałbrzych-Broumov i miasto Kraków).
W lipcu 2019 r. projekt został zakończony.
SECURe – Subsurface Evaluation
of CCS and Unconventional Risks
Projekt koordynowany przez Brytyjską Służbę Geologiczną, jest realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Horyzont 2020. Dotyczy metod
określania bezpieczeństwa środowiskowego oraz
szacowania ryzyka środowiskowego i społecznego
podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz
poszukiwań i eksploatacji węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem złóż niekonwencjonalnych.

OceanGov – Ocean Governance
for Sustainability – Challenges,
Options and the Role of Science
Projekt ma na celu wypracowanie zintegrowanego
i interaktywnego podejścia do zarządzania europejskimi obszarami morskimi i przybrzeżnymi poprzez
powiązanie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy
i regulacji prawnych w tym zakresie. Specjaliści z Oddziału Geologii Morza są zaangażowani m.in. w pracę
grupy roboczej Land-Sea Interactions, której celem
jest rozpoznanie interakcji morza i obszarów przybrzeżnych w aspekcie warunków naturalnych, społecznych i ekonomicznych. Projekt jest realizowany
przez 58 instytucji z 26. krajów europejskich.
Remix – Inteligentne i zielone regiony
górnicze UE (Smart and Green Mining
Regions of EU)
Celem projektu, współfinansowanego z Programu Interreg Europe 2014-2020, jest opracowanie – w międzynarodowym gronie ekspertów – propozycji dotyczących usprawnienia polityki Komisji Europejskiej w
zakresie surowców mineralnych.
RockStore – Develop, demonstrate and
monitor the next generation BTES (boreholes thermal energy storage) systems
Projekt jest realizowany przez konsorcjum 27 partnerów reprezentujących instytucje naukowe, szkoły
wyższe, jednostki samorządu terytorialnego i przemysł, głównie z krajów skandynawskich. Dotyczy
określania potencjału otworowych wymienników ciepła do magazynowania energii w gruncie oraz integracji takich wymienników ciepła z systemami odnawialnych źródeł energii dla obiektów budowlanych.

Geothermal-DHC Cost Action CA18219
Sieć badawcza mająca na celu włączenie technologii
geotermalnych do dekarbonizowanych sieci grzewczych i chłodniczych. Obejmuje wymianę i transfer
wiedzy, szkolenia w celu zwiększenia udziału OZE w
publicznych sieciach grzewczych i chłodniczych do
co najmniej 30% w 2030 r. i co najmniej 50% w 2050 r.

UDZIAŁ INSTYTUTU
W DZIAŁANIACH NA RZECZ
MIĘDZYNARODOWYCH
ORGANIZACJI, KOMITETÓW,
STOWARZYSZEŃ
NAUKOWYCH


ORGANIZACJA
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Komisja Granic Szelfu Kontynentalnego
ONZ (Commission on the Limits of the
Continental Shelf, CLCS)
Celem komisji jest m.in. ułatwienie wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza
dotyczącej ustanowienia zewnętrznych granic szelfu
kontynentalnego. Członkiem Komisji i przedstawicielem Polski jest pracownik PIG-PIB zgodnie z nominacją zgłoszoną przez Rząd Polski w 2017 r. Bieżąca
kadencja trwa od 2017 r. do 2022 r. W 2019 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyły się trzy posiedzenia
Komisji.

Gecon – Geologiczna przygraniczna
sieć kooperacji
Celem projektu jest rozwój geoparków i geoturystyki
na terenach przygranicznych. Realizatorami projektu
obok PIG-PIB są: Geopark Larsko o.p.s., Czeska Służba
Geologiczna, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Lokalna Grupa Działania Chrudimsko Geopark Podgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w Lubaniu.

Międzynarodowa Organizacja Dna
Morskiego (International Seabed Authority,
ISA)
Organizacja jest agendą ONZ zajmującą się zasobami
znajdującymi się na dnie oceanów na obszarach poza
jurysdykcją państwową. Eksperci PIG-PIB podczas sesji ISA biorą czynny udział w pracach Komitetu Finansowego, Rady oraz Zgromadzenia.

Kamień w architekturze
Celem projektu jest promocja polsko-czeskiego pogranicza w oparciu o wspólne dziedzictwo geologicz
ne – kulturowe, związane z regionalnymi aspektami
wydobycia kamienia naturalnego i jego wykorzystania w obiektach zabytkowych.

Międzynarodowa Grupa Ekspercka
Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE)
ds. Metanu z Kopalń
W dniach 1-3.05.2019 r. w Genewie odbyła się sesja
międzynarodowej grupy ekspertów Expert Group on
Resource Management w ramach UNECE Resource Management Week 2019. Celem spotkania było omówienie stanu prac nad wdrażaniem klasyfikacji zasobów
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– United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) – w skali międzynarodowej.
Eksperci PIG-PIB aktywnie uczestniczyli w negocjacjach klimatycznych w ramach ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC) oraz jej organów pomocniczych. W dniach
17-27.06.2019 r. w Bonn odbyła się 50. sesja organów
pomocniczych ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu (UNFCCC Bonn Climate Change Conference). Delegację rządową z Polski
wspierał przedstawiciel PIG-PIB. Głównym celem spotkania była praca nad programem porozumienia paryskiego (PAWP). Jego efektem będzie opracowywanie zestawu decyzji, które zostaną przyjęte na COP25
w Chile i stworzą procedurę dla realizacji porozumienia paryskiego. Przedstawiciel PIG-PIB bierze udział
w pracach grupy eksperckiej EGS zajmującej się kwestiami społecznymi w aspekcie zmian klimatycznych
i uczestniczył w konsultacjach negocjacyjnych.
Europejska Platforma Technologiczna
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
(ETP-SMR)
Platforma pełni rolę think-tanku w zakresie rozwiązywania problemów przemysłu surowcowego.
Jest ona stowarzyszeniem podmiotów działających
w przemyśle surowców mineralnych, począwszy od
poszukiwań, po wydobycie, przetwarzanie, a kończąc na recyklingu. PIG-PIB posiada przedstawiciela
w ETP-SMR, a dzięki silnemu zaangażowaniu w pracach tej platformy możliwe jest promowanie wizerunku Instytutu na arenie międzynarodowej, uzyskiwanie najnowszych informacji dotyczących polityki
KE w zakresie surowców mineralnych oraz możliwość
udziału Instytutu w projektach unijnych.
Grupa ekspertów ds. zarządzania zasobami
(Expert Group on Resource Management)
Grupa odpowiada za promocję i dalszy rozwój ramowej klasyfikacji zasobów ONZ (UNFC). Udział pracowników Instytutu w Expert Group on Resource
Management umożliwia kontynuowanie prac nad
dostosowaniem polskiej klasyfikacji zasobów do stale modyfikowanej i uzupełnianej międzynarodowej
klasyfikacji UNFC.
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UNIA EUROPEJSKA
Stowarzyszenie Europejskich Służb Geologicznych (EuroGeoSurveys, EGS)
Wraz z grupami eksperckimi oraz zadaniowymi Stowarzyszenie stanowi dla PIG-PIB najważniejszą platformę współpracy międzynarodowej.
EuroGeoSurveys reprezentuje 37 narodowych i regionalnych służb geologicznych. Statutowe walne zgromadzenia dyrektorów oraz fora delegatów
krajowych odbywające się minimum cztery razy
w roku ułatwiają współpracę między kierownictwem poszczególnych narodowych służb. Służby
zrzeszone w EGS, będące reprezentacją ekspertów
28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, współpracują również na rzecz kształtowania polityki UE
oraz wdrażania prawa unijnego w zakresie geologii.
W tym kontekście szczególne znaczenie ma aktywność reprezentacji PIG-PIB w Stowarzyszeniu. Obecnie PIG-PIB ma swoich przedstawicieli w następujących grupach roboczych i eksperckich:
•

Grupa ekspercka EGS GeoEnergy (GEEG)

•

Grupa ekspercka EGS Earth Observation
and Geohazards (EOEG)

•

Grupa robocza EGS Marine Geology (MGEG)

•

Grupa ekspercka EGS Mineral Resources
Expert Group (MREG)

•

Grupa zadaniowa EGS International
Cooperation and Development (ICDTF)

•

Grupa ekspercka EGS Urban Geology (UGEG)

Eksperci PIG-PIB aktywnie uczestniczą w pracach
grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. strategii
wspólnej implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej (Common Implementation Strategy (CIS) for the
Water Framework Directive), WG Groundwater oraz
WG Data and Information Sharing.
Ponadto pracownicy Instytutu w ramach europejskiej sieci badawczo-rozwojowej CO2GeoNet zajmują się zagadnieniami geologicznego składowania CO2 oraz doradztwem dla Komisji Europejskiej
w tym zakresie. Sieć tworzą eksperci z 26 służb geologicznych oraz ośrodków B+R z 19 krajów członkowskich UE.

WSPÓŁPRACA
REGIONALNA

INNE
ORGANIZACJE





Spotkania Dyrektorów Służb Geologicznych Krajów Europy Środkowej (Central European Geological Surveys Directors Meetings, CEGSD).
W spotkaniach mających charakter konsultacji oraz
forum wymiany poglądów uczestniczą dyrektorzy
służb geologicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej
oraz Austrii, Słowenii i Chorwacji. Spotkania stwarzają możliwość wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach kluczowych dla służb tego regionu,
a zwłaszcza do przedyskutowania szeregu spraw
i rozwiązań, jakie mają być przedmiotem obrad i głosowań na walnych zgromadzeniach dyrektorów EGS
i innych forach.
CeteG – Central European Tectonic Group. Organizacja zrzeszająca geologów z Polski, Czech, Słowacji
i Węgier, zajmujących się m.in. problemami z zakresu
tektoniki, geologii strukturalnej i petrologii. Eksperci
PIG-PIB uczestniczą w corocznych konferencjach, które są platformą do prezentacji najnowszych wyników
badań, dyskusji nad zagadnieniami metodycznymi
oraz miejscem nawiązywania współpracy przy nowych transgranicznych projektach.
MKOOpZ – Międzynarodowa Komisja Ochrony
Odry przed Zanieczyszczeniami. Eksperci PIG-PIB
brali udział w pracach podgrup roboczych: DATA
Zarządzanie danymi, GP Planowanie w gospodarowaniu wodami i GM Monitoring.
Komisje ds. Wód Granicznych: Polsko-Słowacka,
Polsko-Czeska, Polsko-Ukraińska i Polsko-Litewska. Eksperci PIG-PIB aktywnie uczestniczą w grupach
roboczych tych komisji międzyrządowych. Pracownicy Instytutu uczestniczą w naradach dotyczących
współpracy w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii
oraz osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych.
Polsko-Niemiecka Grupa Robocza W1 ds. Hydrologii i Hydrogeologii działająca w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Pracownicy PIG-PIB uczestniczą w naradach dotyczących
problematyki wód podziemnych i powierzchniowych
na obszarze przygranicznym.
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CrossRef – Publishers Inetrnational Linking Assocoation – organizacja non-profit, promująca rozwój
i kooperatywne wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii w celu przyśpieszenia i ułatwienia wyszukiwania prac naukowych. Każdego roku
PIG-PIB wykupuje od stowarzyszenia numery DOI
(Digital Object Identifier) - identyfikatory dokumentu elektronicznego dla artykułów publikowanych
w czasopismach: Przegląd Geologiczny, Geological
Quarterly, Biuletyn PIG, Volumina Jurassica.
IAG – International Association of Geoanalysts
– organizacja pełni rolę międzynarodowego forum
dla rozwoju nauk geoanalitycznych i promuje interesy oraz wspiera profesjonalne potrzeby osób zaangażowanych w analizę materiałów geologicznych
i środowiskowych. W ramach współpracy każdego
roku PIG-PIB otrzymuje jedną lub dwie próbki skał,
które zostają poddane analizie. Wyniki są oceniane
na tle innych laboratoriów geoanalitycznych. Ponadto otrzymane próbki są cennym źródłem materiałów
odniesienia.
IAH – International Association of Hydrogeologists – organizacja zrzeszająca naukowców, inżynierów, zarządców wód i innych specjalistów zajmujących się planowaniem, zarządzaniem i ochroną
zasobów wód podziemnych. Misją IAH jest pogłębienie wiedzy na temat zasobów wód podziemnych,
ich zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony.
Przedstawiciele PIG-PIB aktywnie działają we władzach polskiego oddziału stowarzyszenia PKN IAH
promując dorobek polskich hydrogeologów oraz
uczestnicząc w organizacji sympozjów i konferencji
tematycznych.
OGC – Open Geospatial Consortium – organizacja
zajmująca się rozwojem międzynarodowych standardów geoprzestrzennych i ich wdrażania zgodnie
z wymogami INSPIRE. Członkostwo w OGC stwarza
PIG-PIB m.in. możliwość konsultacji bieżących problemów związanych z implementacją międzynarodowych standardów opisu i wymiany danych, co bezpośrednio przekłada się na realizację prowadzonych
projektów.

OneGeology – Inicjatywa międzynarodowa ukierunkowana na popularyzację nauk geologicznych
poprzez utworzenie wspólnego portalu udostępniającego mapy geologiczne w sieci. Eksperci PIG-PIB
aktywnie uczestniczą w pracach i spotkaniach grup
roboczych OneGeology ds. zarządzania operacyjnego i technicznego.
Międzynarodowa Unia Badań Czwartorzędu
(INQUA) – eksperci PIG-PIB brali udział w pracach
grup roboczych ds. stratygrafii, geochronologii, procesów morskich i brzegowych oraz w grupie perybałtyckiej.
European Geoscience Union (EGU) – Europejska
Unia Nauk Geologicznych zrzesza naukowców i specjalistów z całego świata z szeroko pojętych nauk
o Ziemi. Aktywny udział ekspertów PIG-PIB w corocznej konferencji, która skupia naukowców z całego
świata, stwarza możliwość prezentacji wyników badań.
Platforma Dużych Instytutów Geotechnicznych
(ELGIP) – organizacja zrzeszająca europejskie instytucje naukowe zajmujące się geotechniką, geologią
inżynierską i inżynierią środowiska. Instytut wraz
z Instytutem Techniki Budowlanej jest członkiem
Warszawskiej Grupy Laboratoriów Geotechnicznych
(WGLG).
Europejska Platforma Wodna (Water Europe,
dawniej WSsTP) – PIG-PIB przynależy do tej europejskiej platformy technologicznej (ETP) od 2015 r.,
a wynikiem prac było uzyskanie projektu Waterprotect.
Grupa ekspercka ds. adaptacji do zmian klimatu oraz środków wdrożeniowych (EGA) – ekspert
PIG-PIB wspierał negocjacje w ramach konwencji
ramowej ONZ w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych.
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Grupa robocza beriasu (Berriasian Working Group – BWG) – grupa działa w ramach Podkomisji Stratygrafii Kredy Międzynarodowej Komisji Stratygrafii,
a jej głównym zadaniem jest opracowanie wytycznych dla ustalenia światowego wzorca granicy jura/
kreda. Eksperci PIG-PIB aktywnie uczestniczą w cyklicznych spotkaniach w ramach tej grupy. Jeden
z ekspertów PIG-PIB specjalizuje się w dziedzinie
magnetostratygrafii.
Grupa robocza ds. skutków eksploatacji osadów
morskich na ekosystem morski (Working Goup
on the Effects of Extraction of Marine Sediments
on the Marine Ecosystem WGEXT) – grupa działa
w ramach Międzynarodowej Rady Badań Morza
(The International Council for the Exploration of the
SEA ICES). Aktywne uczestnictwo eksperta PIG-PIB
w cyklicznych spotkaniach umożliwia prześledzenie
bieżących tendencji i zmian w aspektach prawnych
i geologiczno-środowiskowych związanych z eksploatacją kruszyw morskich.
The Society for Geology Applied to Mineral
Deposits (SGA) – zadaniem organizacji jest rozwijanie współpracy naukowej w zakresie badań złóż rud
metali. Aktywny dział pracowników PIG-PIB w organizowanych, cyklicznych konferencjach pozwala na wymianę i pozyskanie wiedzy o najnowocześniejszych
metodach i osiągnięciach w zakresie poszukiwań
i eksploracji złóż rud metali na świecie.

