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A b s t r a c t. The article presents the cooperation of the Polish Geological Institute – National
Research Institute with the local geological administration. The functioning of the geological
administration in its present form was initiated by the state system reform by the Act of 24 July
1998. The self-governments established at that time received powers and responsibilities in the
field of geology. In retrospect, it should be stated that the process of creating local government
administration was unprepared in legal, organizational, personnel and financial terms. This
resulted in the lack of effective protection and proper management of minerals. It also indicates
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the need to constantly improve the knowledge and professional competences of people who perform geological administration tasks in local governments. In 2007, PGI-NRI started direct
cooperation with representatives of the geological administration. Initially, it was mainly based on consultation and advice. After conducting the survey, the exact problems and needs of geological administration were identified. The reasons for the situation were also
identified, which results mainly from the employment status. In order to meet the need to strengthen local government geological administration, PGI-NRI launched the Local Government Geology website, which is a platform for providing information in the field of
geology, mining, environmental protection, administration and legal regulations. Through consultations and reporting problems faced
by geologists at work, the website is constantly adapted to the current needs of geological administration employees. With the growing
interest, the cooperation developed. PGI-NRI also organizes training courses dedicated to employees of geological administration,
aimed at improving knowledge and skills in the field of broadly understood geology, inviting experts from the PGI-NRI as well as from
other institutions and offices with high competences to cooperate.
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Funkcjonowanie administracji geologicznej w obecnej
formie zapocz¹tkowa³a reforma ustrojowa pañstwa ustaw¹
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreœlaj¹cych kompetencje organów administracji publicznejw zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa (Ustawa, 1998;
Werbanowski, 1999a, Olejniczak, 2010; Starzycka, Kowalska, 2015). Mia³a ona na celu m.in. decentralizacjê
kompetencji organów administracji rz¹dowej (Werbanowski, 1999b). Powo³ane wtedy powiatowe samorz¹dy otrzyma³y szereg kompetencji i obowi¹zków, równie¿ w obszarze geologii. Geolodzy powiatowi dzia³aj¹cy w imieniu
starostów i prezydentów miast, otrzymali zadania z dziedziny administracji rz¹dowej, w tym koncesjonowanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin pospolitych na powierzchni
nieprzekraczaj¹cej 2 ha (Olejniczak, 2010). Natomiast
urzêdy marsza³kowskie od 1 stycznia 2006 r. przejê³y zadania i kompetencje administracji geologicznej, które dotychczas by³y przypisane wojewodzie (po wejœciu w ¿ycie
art. 8 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w podziale zadañ i kompetencji administracji terenowej; Ustawa, 2005).
Z perspektywy czasu nale¿y stwierdziæ, i¿ proces tworzenia samorz¹dowej administracji by³ nieprzygotowany
zarówno pod wzglêdem prawnym, organizacyjnym, kadrowym, jak i finansowym. Dowodz¹ temu m.in. ankietyzacja
przeprowadzona wœród pracowników powiatowej administracji geologicznej w zakresie wykszta³cenia, warunków

finansowania oraz iloœci spraw prowadzonych w poszczególnych organach (Olejniczak, 2007, 2009, 2010; Starzycka, Kowalska, 2015). Przeprowadzone badania wykaza³y,
¿e du¿a czêœæ pracowników nie ma wykszta³cenia geologicznego. Dostêp do szkoleñ z zakresu geologii i przepisów prawa jest ograniczony zarówno z powodu ma³ej
grupy zainteresowanych, jak i niewystarczaj¹cych œrodków finansowych przekazywanych samorz¹dom na realizacje zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, w tym na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Implikuje to problemy w funkcjonowaniu terenowej administracji geologicznej, m.in. nieprawid³ow¹ gospodarkê nieodnawialnymi
bogactwami naturalnym oraz nieprzestrzeganie przepisów
prawa. W celu usuniêcia istniej¹cych nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu administracji geologicznej szczebla powiatowego Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy (PIG-PIB) nawi¹za³ wspó³pracê z powiatow¹ administracj¹ geologiczn¹ w celu wsparcia merytorycznego jej pracowników, a zw³aszcza osób, które nie
s¹ geologami z wykszta³cenia, a maj¹ w swoich kompetencjach zadania z zakresu przepisów Prawa geologicznego
i górniczego. Pocz¹tkowo wspó³praca opiera³a siê na konsultacjach i udzielaniu odpowiedzi na zapytania od pracowników administracji geologicznej, w ramach utworzonej
sekcji Administracji Geologicznej PIG-PIB. W jej sk³adzie
osobowym znaleŸli siê pracownicy, którzy wspó³pracowali z administracj¹ geologiczn¹, posiadaj¹cy uprawnienia
geologiczne oraz maj¹cy d³ugoletnie doœwiadczenie w za-
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kresie geologii surowcowej, in¿ynierskiej, kartografii, ochrony œrodowiska, a tak¿e w pracach zwi¹zanych z organizacj¹
konferencji i szkoleñ. G³ównym zadaniem komórki by³o
wzmocnienie administracji geologicznej, poprzez wsparcie merytoryczne i prawne administracji geologicznej.
Wspó³praca z samorz¹dami (starostwami powiatowymi,
miastami na prawach powiatu i urzêdami marsza³kowskimi) dotyczy³a usprawnienia funkcjonowania terenowej
administracji geologicznej, rewizji kompetencji organów
administracji oraz opracowania koncepcji zmian legislacyjnych maj¹cych na celu usprawnienie dzia³alnoœci administracji geologicznej.
SERWIS INTERNETOWY
GEOLOGIA SAMORZ¥DOWA
Zgodnie z sugestiami nap³ywaj¹cymi do PIG-PIB pojawi³a siê potrzeba wzmocnienia i pog³êbienia wspó³pracy
z pracownikami administracji geologicznej. Wobec ograniczeñ sta³ego, bezpoœredniego kontaktu, uwzglêdniaj¹c jednoczeœnie rosn¹ce znaczenie informacji i us³ug œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹, postawiono na komunikacjê za
pomoc¹ Internetu. W zwi¹zku z tym w 2009 r. instytut
utworzy³ serwis internetowy Geologia Samorz¹dowa
(ryc. 1).
Witryna ta wpisuje siê w ideê tworzenia „spo³eczeñstwa informacyjnego” (Wo³kowicz, 2019), która polega na
wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, administracji publicznej, a tak¿e ¿yciu
codziennym obywateli. Serwis internetowy zawiera materia³y informacyjno-edukacyjne, które s³u¿¹ upowszechnianiu wiedzy z zakresu geologii, górnictwa, ochrony œrodowiska i przepisów prawa. Wraz z rozwojem wspó³pracy
zmienia³a siê zawartoœæ strony, by³a ona dostosowywana
do aktualnych potrzeb u¿ytkowników. Obecnie na stronie
znajduj¹ siê nastêpuj¹ce bloki tematyczne:

– Ekspert odpowiada – zamieszczane s¹ tu odpowiedzi
na zapytania przes³ane przez przedstawicieli administracji
geologicznej. S¹ one udzielane s¹ przez grono ekspertów,
w tym osoby zatrudnione w PIG-PIB, i przypisywane do
jednej z kategorii: geologia z³ó¿, górnictwo, geologia in¿ynierska, hydrogeologia, ochrona œrodowiska, ruchy masowe
ziemi, prawo geologiczne i górnicze, kodeks postêpowania
administracyjnego, informacja geologiczna, uprawnienia
geologiczne, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
– Geologia – w zak³adce prezentowane s¹ ogólne informacje na temat budowy geologicznej Polski i zasobów
kopalin;
– Górnictwo – to blok tematyczny zawieraj¹cy informacje o Rejestrze Obszarów Górniczych (ROG) oraz eksploatacji z³ó¿, w tym nielegalnej eksploatacji z³ó¿;
– Ochrona œrodowiska – zawiera informacje dotycz¹ce
realizacji Systemu Os³ony Przeciwosuwiskowej oraz gospodarki odpadami, w tym odpadami wydobywczymi, monitoringu sk³adowisk odpadów oraz nielegalnego sk³adowania odpadów;
– Administracja geologiczna – baza teleadresowa, która
zawiera dane teleadresowe administracji geologicznej dla
380 powiatów, 16 województw oraz 8 Okrêgowych Urzêdów Górniczych. Informacje zgromadzone w bazie s¹ udostêpniane poprzez interfejs interaktywnej mapy Polski,
sk³adaj¹cej siê z trzech warstw: warstwy zawieraj¹cej dane
kontaktowe geologów wojewódzkich, geologów powiatowych oraz pracowników okrêgowych urzêdów górniczych.
W zak³adce, oprócz informacji teleadresowych (imiê i nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail), znajduj¹ siê informacje dotycz¹ce funkcjonowania archiwów geologicznych.
Ponadto w bazie umieszczono równie¿ godziny urzêdowania administracji geologicznej. Dodatkowo uwzglêdniono
tak¿e informacje w zakresie adresów internetowych g³ównych stron urzêdów marsza³kowskich i starostw powiatowych, u³atwiaj¹cych wyszukiwanie dodatkowych informa-

Ryc. 1. Widok strony g³ównej witryny internetowej Geologia Samorz¹dowa
Fig. 1. Home page view of the website Self-government Geology
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cji tematycznych. Zasady korzystania z bazy teleadresowej
zawiera uproszczona instrukcja u¿ytkowania znajduj¹ca
siê pod adresem http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam/administracjageologiczna/pomoc;
– Publikacje, prezentacje – w tym bloku s¹ zamieszczane prezentacje z warsztatów zorganizowanych w ramach
projektu Geologia Samorz¹dowa oraz innych wydarzeñ,
w których udzia³ wziêli eksperci z PIG-PIB; znajduj¹ siê tu
równie¿ publikacje z zakresu administracji geologicznej,
z³ó¿ kopalin, hydrogeologii, kartografii, odpadów i geologii in¿ynierskiej;
– Prawo – blok tematyczny prezentuj¹cy aktualne ustawy, rozporz¹dzenia, orzeczenia s¹dowe, wyjaœnienia przepisów oraz dyrektywy UE;
– Warsztaty – zak³adka zawieraj¹ca archiwalne materia³y z warsztatów przeprowadzonych przez PIG-PIB dla
samorz¹dowej administracji geologicznej w ramach realizacji projektu Geologia Samorz¹dowa.
Poza wymienionymi wy¿ej blokami tematycznymi, na
stronie znajduje siê zak³adka Aktualnoœci, w której s¹ zamieszczane nowe informacje z monitorowanych stron, m.in.
Ministerstwa Klimatu i Œrodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, G³ównego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska,
Zwi¹zku Powiatów Polskich oraz jednostek naukowo-badawczych, w celu bie¿¹cego informowania u¿ytkowników
serwisu Geologia Samorz¹dowa o podejmowanych przez
wymienione podmioty inicjatywach, realizowanych projektach oraz konsultowanych lub opracowywanych dokumentach strategicznych.
Szczególnie wa¿nym aspektem funkcjonowania witryny jest omawianie bie¿¹cych zagadnieñ z zakresu geologii
i górnictwa w kontekœcie zmian ustawy Prawo geologiczne
i górnicze oraz z zakresu prawa ochrony œrodowiska. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy za pomoc¹ strony internetowej prowadzi bie¿¹ce
konsultacje z przedstawicielami terenowej administracji
geologicznej oraz informuje o wa¿nych inicjatywach, wy-

darzeniach, szkoleniach, konferencjach oraz o publikacjach.
Poœrednio strona internetowa Geologia Samorz¹dowa ma
tak¿e na celu wzrost efektywnoœci dzia³ania pracowników
terenowej administracji geologicznej, poprzez poszerzenie
wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych w zakresie geologii,
górnictwa i przepisów prawa. Zwiêkszenie wiedzy w tym
zakresie wœród lokalnych spo³ecznoœci oraz zwiêkszenie
liczby pracowników administracji znaj¹cych procedury
prawne i umiej¹cych je zastosowaæ w praktyce przyczyni
siê do bardziej efektywnego i zgodnego z prawem korzystania z zasobów naturalnych.
SZKOLENIA
DLA ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
Kolejnym etapem rozwoju wspó³pracy by³o wsparcie
administracji, poprzez szkolenia i warsztaty. Maj¹c na
wzglêdzie potrzebê sta³ego podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych osób realizuj¹cych w samorz¹dach
zadania administracji geologicznej, PIG-PIB zorganizowa³
szkolenia dla tych pracowników. Zestawienie wszystkich
szkoleñ przedstawiono w tabeli 1. W latach 2013–2014
w ramach projektu Geologia Samorz¹dowa serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony œrodowiska odby³y siê cztery jednodniowe spotkania
poœwiêcone tematyce eksploatacji kopalin, gazu ³upkowego, geologii in¿ynierskiej oraz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Prelegentami byli zarówno eksperci
PIG-PIB, jak i przedstawiciele Okrêgowych Urzêdów
Górniczych i innych instytucji oraz urzêdów. W 2015 r.
zosta³y zorganizowane szkolenia w ramach projektu pn.
Wsparcie przez Pañstwow¹ S³u¿bê Geologiczn¹ dzia³añ
administracji samorz¹dowej wykonuj¹cej zadania administracji geologicznej. By³y to dwa 3-dniowe cykle spotkañ,
pogrupowane tematycznie. W ramach pierwszego cyklu
zosta³ poruszony nastêpuj¹cy zakres tematyczny: postêpowanie koncesyjne, planowanie przestrzenne, projekty
robót geologicznych, projekt zagospodarowania z³o¿a, prowadzenie ruchu w zak³adach górniczych, rekultywacja
terenów pogórniczych, informacja geologiczna oraz archi-

Tab. 1. Zestawienie szkoleñ zorganizowanych przez PIG-PIB dla pracowników administracji geologicznej
Table 1. List of trainings organized by PGI-NRI for employees of geological administration
Rok przeprowadzenia warsztatów

2013

Temat, data i miejsce przeprowadzenia warsztatów
Prawno-administracyjne aspekty racjonalnej gospodarki z³o¿ami kopalin i ich ochrony, dzia³alnoœci
wydobywczej prowadzonej bez wymaganej prawem koncesji oraz prowadzenia ruchu w zak³adach
górniczych w warunkach koncesji udzielonej przez starostê (19.11.2013 r., Warszawa)
Prawno-organizacyjne aspekty poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu
z niekonwencjonalnych z³ó¿ w Polsce (16.06.2013 r., Warszawa)

2014

Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii in¿ynierskiej i hydrogeologii (22.10.2014 r.,
Warszawa)
Formalno-prawne aspekty zwi¹zane z zakoñczeniem eksploatacji kopalin ze z³ó¿ (16.09.2014 r., Warszawa)

2015

I cykl szkoleniowy w ramach zadania Wsparcie przez Pañstwow¹ S³u¿bê Geologiczn¹ dzia³añ administracji samorz¹dowej wykonuj¹cej dzia³ania administracji geologicznej (7–9.09.2015 r., Gdañsk;
28–30.09.2015 r., Wroc³aw; 20–22.10.2015 r., Kraków)
II cykl szkoleniowy w ramach zadania Wsparcie przez Pañstwow¹ S³u¿bê Geologiczn¹ dzia³añ administracji samorz¹dowej wykonuj¹cej dzia³ania administracji geologicznej (27–29.10.2015 r., Gdañsk;
3–5.11.2015 r., Kraków; 17–19 listopada 2015 r., Wroc³aw)

2016

Aspekty geologiczno-œrodowiskowe terenów pogórniczych (21–22.09.2016 r., Sosnowiec)

2017

Aspekty prawno-administracyjne i œrodowiskowe terenów objêtych ruchami masowymi ziemi (17.05.2017 r.,
Kraków)

2018

Aspekty administracyjno-prawne i œrodowiskowo-spo³eczne odkrywkowej eksploatacji kopalin (3–4.10.2018 r.,
Bogatynia)

2019

Aspekty administracyjno-prawne i œrodowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciep³a Ziemi (5–6.06.2019 r.,
L¹dek Zdrój)
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wizacja danych geologicznych. Natomiast drugi cykl by³
poœwiêcony zagadnieniom z hydrogeologii, geologii in¿ynierskiej, ruchom masowym, geotermii, zanieczyszczeniom
powierzchni ziemi i odpadom (Sidorczuk, Kowalska, 2015).
W latach 2016–2019 PIG-PIB zorganizowa³ dwudniowe
warsztaty, obejmuj¹ce sesjê referatow¹ oraz terenow¹.
Spotkania odbywa³y siê cyklicznie raz w roku w ró¿nych
czêœciach Polski, w miejscach dostosowanych do tematyki
warsztatów, tak, aby sesja terenowa mog³a stanowiæ praktyczny wk³ad w pog³êbianie wiedzy uczestników, któr¹
nabyli w czêœci referatowej. Szkolenia przeprowadzono
w ramach realizacji projektu pn. Geologia Samorz¹dowa
serwis informacyjno – edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony œrodowiska, administracji i przepisów prawa. £¹cznie PIG-PIB w ramach wymienionych
wczeœniej projektów, finansowanych przez NFOŒiGW,
zorganizowa³ 10 bezp³atnych spotkañ dla pracowników

terenowej administracji geologicznej, w których uczestniczy³o ok. 900 osób. Ka¿dorazowo przygotowanie szkolenia, w tym jego tematyki oraz zakresu, by³o poprzedzone
konsultacjami, w celu rozpoznania potrzeb edukacyjnych.
Wa¿ne jest, aby szkolenia w jak najwiêkszym stopniu odpowiada³y na problemy, z jakimi spotykaj¹ siê pracownicy
administracji geologicznej.
Do wspó³pracy w roli prelegentów zapraszani byli eksperci z ró¿nych dziedzin geologii, prawnicy, przedstawiciele Ministerstwa Œrodowiska i administracji geologicznej,
posiadaj¹cy d³ugoletnie doœwiadczenie zwi¹zane z wydawaniem decyzji administracyjnych. Na rycinie 2 i 3 przedstawiono zdjêcia z warsztatów.
KONTYNUACJA WSPÓ£PRACY
Z ADMINISTRACJ¥ GEOLOGICZN¥

W 2020 r. PIG-PIB rozpocz¹³ kolejny projekt bêd¹cy kontynuacj¹ zadania Geologia Samorz¹dowa serwis informacyjno – edukacyjny
PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony œrodowiska, administracji i przepisów prawa
na lata 2020–2024. Planowane zadania obejmuj¹ prowadzenie serwisu internetowego, organizacjê szkoleñ oraz bie¿¹ce konsultacje i wsparcie merytoryczne pracowników samorz¹dowej
administracji geologicznej. Dziêki kilkuletniej
wspó³pracy z jednostkami samorz¹du terytorialnego, w³adzami lokalnymi czy urzêdami, PIG-PIB ma dobre i wci¹¿ pog³êbiaj¹ce siê relacje
w œrodowisku administracji publicznej oraz
innych instytucji. Zobowi¹zuje to instytut do
podjêcia dzia³añ, które maj¹ na celu dalszy rozwój serwisu i wspó³pracy z jego u¿ytkownikami, m.in. poprzez rozbudowywanie zak³adek
Ryc. 2. Warsztaty pt. Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii tematycznych. Aby zapewniæ wysok¹ jakoœæ
in¿ynierskiej i hydrogeologii (Warszawa, 22.10.2014 r.)
merytoryczn¹ treœci poruszanych na podstroFig. 2. Workshop Selected formal and legal aspects of engineering geology and nach witryny PIG-PIB rozbudowuje zespó³ konhydrogeology (Warsaw, 22.10.2014)
sultantów wspó³pracuj¹cych i tworz¹cych

Ryc. 3. Sesja terenowa podczas warsztatów Aspekty administracyjno-prawne i œrodowiskowo-spo³eczne odkrywkowej eksploatacji
kopalin (Bogatynia, 3–4.10.2018 r.)
Fig. 3. Field session during the workshop Administrative, legal, environmental and social aspects of surface mineral extraction (Bogatynia, 3–4.10.2018 r.)
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poszczególne zak³adki. Wychodz¹c naprzeciw potrzebie
sta³ego kontaktu i wymiany doœwiadczeñ zawodowych,
przewidywane jest utworzenie na stronach Geologii
Samorz¹dowej forum dedykowanego pracownikom administracji geologicznej.
Na lata 2021–2024 zaplanowano organizacjê czterech
cykli szkoleniowych. Za³o¿eniem obecnego projektu jest
organizacja szkoleñ oddzielnie dla pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej. Podejœcie
to uwzglêdnia odmienne zadania i uprawnienia celowe
(Starzycka, Kowalska, 2015) poszczególnych organów
oraz pozwala dostosowaæ zawartoœæ prezentowanych
informacji do zagadnieñ, z którymi urzêdnicy stykaj¹ siê
na co dzieñ w pracy.
W 2021 r. ze wzglêdu na trwaj¹c¹ pandemiê COVID-19,
du¿e utrudnienia dotycz¹ce procedur organizowania szkoleñ, jak równie¿ zmieniaj¹ce siê wytyczne dotycz¹ce takich
spotkañ, organizatorzy zdecydowali, ¿e warsztaty odbêd¹
siê wy³¹cznie formie on-line. Ich przygotowanie zosta³o
poprzedzone konsultacjami oraz sonda¿ami. W badaniu
ankietowym udzia³ wziê³o 245 pracowników samorz¹dowej
administracji geologicznej, w tym 38 pracowników urzêdów marsza³kowskich. Analiza otrzymanych odpowiedzi
pozwoli³a okreœliæ najbardziej po¿¹dany temat szkolenia
oraz da³a mo¿liwoœæ ukierunkowania wyst¹pieñ na najczêœciej pojawi¹j¹ce siê zagadnienia. Wœród tematyki, któr¹
ankietowani wskazywali najczêœciej, by³a hydrogeologia,
geologia z³o¿owa oraz zagadnienia prawne. Z uwagi, i¿
temat dotycz¹cy aspektów z zakresu hydrogeologii by³
poruszany w latach 2014 i 2019, natomiast warsztaty
w 2013 i 2018 r. by³y poœwiêcone zagadnieniom zwi¹zanym z geologi¹ z³ó¿, a zagadnienia prawne s¹ poruszane
w zakresie omawianej tematyki na ka¿dym szkoleniu, zdecydowano, ¿e szkolenie organizowane w 2021 r. bêdzie
poœwiêcone projektowaniu prac geologicznych oraz informacji geologicznej. Zakres odpowiedzi, które respondenci
umieœcili w ankiecie, pozwoli³ wypracowaæ program warsztatów odpowiadaj¹cy zapotrzebowaniu pracowników administracji geologicznej. Tematem tegorocznego szkolenia
by³y Praktyczne aspekty projektowania prac geologicznych i wynikaj¹cy z nich obowi¹zek przedk³adania informacji geologicznej. Do wspó³pracy w gronie ekspertów
zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Œrodowiska, uczelni wy¿szych, PIG-PIB oraz przedstawicieli
powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej.
PODSUMOWANIE
Z informacji zwrotnych otrzymywanych przez PIG-PIB
wynika, ¿e projekt Geologia Samorz¹dowa, w ramach którego jest prowadzona strona internetowa i organizowane
warsztaty cieszy siê szerokim zainteresowaniem i uznaniem, nie tylko wœród pracowników administracji geologicznej, ale równie¿ innych u¿ytkowników, korzystaj¹cych
z bezpoœrednich konsultacji lub z materia³ów informacyjno-edukacyjnych zawartych na witrynie. Marka serwisu

sta³a siê rozpoznawalna nie tylko wœród pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego, ale równie¿ firm górniczych i geologicznych oraz studentów wydzia³ów nauk
o Ziemi.
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy chce rozwijaæ dalsz¹ wspó³pracê zarówno
z samorz¹dami (starostwa powiatowe, miasta na prawach
powiatu i urzêdy marsza³kowskie), jak i Ministerstwem
Klimatu i Œrodowiska w zakresie usprawniania dzia³alnoœci administracji geologicznej szczebla powiatowego i
wojewódzkiego oraz prac zwi¹zanych z nowelizacj¹ przepisów Prawa geologicznego i górniczego bêd¹cych w
kompetencjach terenowej administracji geologicznej.
W publikacji przedstawiono projekty realizowane w ramach
zadañ Pañstwowej S³u¿by Geologicznej pn. Geologia Samorz¹dowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie
geologii, górnictwa, ochrony œrodowiska, administracji i przepisów prawa (lata 2016–2019 i 2020–2024); Geologia Samorz¹dowa serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii,
górnictwa, ochrony œrodowiska (2013–2015); Centralny monitoring i system wspomagania dzia³alnoœci administracji geologicznej na szczeblu województw i powiatów Etap I: Opracowanie
za³o¿eñ programowych, finansowanych sfinansowanych ze œrodków NFOŒiGW. Autorki pragn¹ z³o¿yæ serdeczne podziêkowania
recenzentowi artyku³u Panu dr. hab. Stanis³awowi Wo³kowiczowi
za cenne uwagi i sugestie, które bardzo korzystnie wp³ynê³y za
koñcow¹ treœæ pracy.
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