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Geologia samorz¹dowa 2021
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) pe³ni zadania pañstwowej s³u¿by
geologicznej. Formalnie nie jest on czêœci¹ administracji
geologicznej, ale z racji swojego znaczenia w œrodowisku
geologicznym kraju oraz ponad 100-letniej s³u¿by dla
pañstwa i jego obywateli wspiera swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem wszystkie organy administracji geologicznej. Jest
to mo¿liwe dziêki zadaniu realizowanemu ju¿ od 2012 r.,
potocznie okreœlanemu jako Geologia samorz¹dowa, które
zosta³o zlecone przez G³ównego Geologa Kraju. Jego celem jest organizacja cyklicznych szkoleñ i warsztatów dla
pracowników administracji geologicznej, w trakcie których
jest dyskutowana tematyka aktualnie najistotniejsza dla
adresatów, czyli geologów powiatowych i wojewódzkich.
Ka¿dorazowo przygotowanie warsztatów poprzedza³y konsultacje i badania ankietowe potencjalnych uczestników,
a analiza tych materia³ów pozwala³a na wskazanie wiod¹cej tematyki wydarzenia. Podobnie by³o i tym razem.
W badaniu ankietowym wziê³o udzia³ 245 pracowników
samorz¹dowej administracji geologicznej. Odpowiedzi respondentów pozwoli³y wypracowaæ program warsztatów.
Tematem tegorocznego szkolenia by³y Praktyczne aspekty
projektowania prac geologicznych i wynikaj¹cy z nich obowi¹zek przedk³adania informacji geologicznej.
Z uwagi na pandemiê szkolenie przeprowadzono w formie on-line, z wykorzystaniem platformy MS Teams, oddzielnie dla administracji geologicznej szczebla powiatowego (22–23 wrzeœnia 2021 r.) i wojewódzkiego (13–14
paŸdziernika 2021 r.).
Wyk³ady zosta³y przygotowane przez ekspertów z Ministerstwa Klimatu i Œrodowiska, uczelni wy¿szych,
PIG-PIB oraz powiatowej i wojewódzkiej administracji
geologicznej. Moderatorami konferencji byli dr Olimpia
Koz³owska i dr hab. Stanis³aw Wo³kowicz, a s³owa powitalne wyg³asza³ dr hab. Piotr Szrek, zastêpca dyrektora
PIG-PIB ds. badañ i rozwoju.
Pierwszy dzieñ szkolenia by³ poœwiêcony projektowaniu i wykonywaniu prac geologicznych. W trakcie wyk³adów zosta³y poruszone zagadnienia z zakresu prawa geologicznego i planowania przestrzennego. Profesor Aleksander Lipiñski przedstawi³ zagadnienia dotycz¹ce prawnych
przes³anek podejmowania robót geologicznych oraz dokumentowania ich wyników. Dyrektor Departamentu Nadzoru
Geologicznego i Polityki Surowcowej MKiŒ mgr Magdalena Pi¹tkowska obszernie omówi³a problemy dotycz¹ce projektowania i dokumentowania prac geologicznych w zakresie planowania przestrzennego. Nastêpnie przedstawiciele
administracji geologicznej, geolodzy powiatowi i wojewódzcy: dr Marek Kachnic (Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego), mgr Mariusz Dyka
(Starostwo Powiatowe w Gliwicach), mgr Justyna Pacu³a
(Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze) zaprezentowali
praktyczne aspekty zwi¹zane z weryfikacj¹ projektów
robót geologicznych i dokumentacji z punktu widzenia
geologa powiatowego/wojewódzkiego. W drugiej sesji dr
Tomasz Wojciechowski i mgr Pawe³ Marciniec (PIG-PIB)
omówili mo¿liwoœci realizacji i ograniczenia w projektowaniu prac i robót geologicznych na terenach osuwiskowych. Nastêpnie dr Marta Soko³owska i dr Edyta Majer
(PIG-PIB), w imieniu szerszego zespo³u autorów, przedstawi³y zasady projektowania prac i robót geologicznych

728

na potrzeby okreœlania warunków geologiczno-in¿ynierskich. W kolejnych wyst¹pieniu mgr in¿. Grzegorz Ry¿yñski (PIG-PIB) poruszy³ tematykê niezwykle wa¿n¹ z uwagi
na wprowadzany w pañstwach UE tzw. Europejski Zielony
£ad, zwi¹zan¹ z perspektywami rozwoju geotermii niskotemperaturowej oraz Ÿród³ami danych wykorzystywanych
do projektowania otworowych wymienników ciep³a. Na
zakoñczenie mgr in¿. Zbigniew Bêdkowski (PIG-PIB) przybli¿y³ praktyczne aspekty projektowania prac i robót geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿ odkrywkowych z punktu widzenia dokumentatora.
Drugi dzieñ szkolenia by³ poœwiêcony udostêpnianiu
informacji geologicznej. Aspekty administracyjno-prawne
gromadzenia i udostêpniania informacji geologicznej omówi³a mgr M. Pi¹tkowska. Zasady gromadzenia, archiwizowania i udostêpniania informacji geologicznej w Narodowym Archiwum Geologicznym przedstawi³ mgr Micha³
Soko³owski (PIG). Nastêpnie mgr Agata Fuda³a (PIG) zaprezentowa³a zasady prowadzenia archiwów na przyk³adzie
Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB. W kolejnych wyst¹pieniach mgr Wojciech Paciura i mgr Dominik Stañczuk (PIG) zaprezentowali Centraln¹ Bazê Danych
Geologicznych, mgr Martyna Czapigo-Czapla (PIG) przedstawi³a System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS, a mgr Elwira Dr¹¿ek (PIG) omówi³a
System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS – ROG. W drugiej sesji mgr Grzegorz Mordzonek w imieniu zespo³u specjalistów instytutu z zakresu hydrogeologii zaprezentowa³ bazy danych hydrogeologicznych, a dr in¿. Anna Kuczyñska i mgr Anna Miko³ajczyk
(PIG) przedstawi³y zakres i zasady udostêpniania zgromadzonych informacji w Bazie Danych Monitoringu Wód
Podziemnych. Bazê Danych Geologiczno-In¿ynierskich
(BDGI) zawieraj¹c¹ zbiór cyfrowych danych o pod³o¿u
budowlanym przybli¿yli uczestnikom szkolenia mgr Krzysztof Majer oraz dr Edyta Majer (PIG). Na zakoñczenie dr
Olimpia Koz³owska i mgr Barbara Palacz (PIG) omówi³y
szeroki zakres danych geoœrodowiskowych udostêpnianych
na Mapie Geoœrodowiskowej Polski.
W szkoleniach uczestniczy³o 227 osób, w tym 169
przedstawicieli powiatowej administracji geologicznej i 58
pracowników wojewódzkiej administracji geologicznej.
Spotkaniom towarzyszy³y aktywne dyskusje uczestników
prowadzone na czacie. Odpowiedzi na liczne pytania oraz
sporne kwestie zosta³y zgromadzone, zbiorczo opracowane i udostêpnione uczestnikom szkolenia poprzez stronê
Geologii Samorz¹dowej w zak³adce Ekspert odpowiada.
Niniejszy numer Przegl¹du Geologicznego zawiera
6 kluczowych artyku³ów dla poruszanej w trakcie szkolenia tematyki, które poprzedza artyku³ wprowadzaj¹cy autorstwa mgr in¿. Joanny Krasuskiej i dr Kamilli Olejniczak,
informuj¹cy o tym, co ju¿ zrobiono w zakresie wspó³pracy
pomiêdzy PIG a administracj¹ geologiczn¹, a co wydarzy
siê w nadchodz¹cych latach. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym,
¿e te dzia³ania w przysz³oœci w du¿ej mierze zale¿¹ od inicjatyw pochodz¹cych od geologów powiatowych i wojewódzkich, na które zespó³ PIG realizuj¹cy to zadanie jest
bardzo otwarty.
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