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A b s t r a c t. Engineering and Geological Database (BDGI) was created in 2013. This is a unique, continuously developed digital collection of borehole logs (currently over 300,000 boreholes) and laboratory test results from different regions of Poland with a special
attention to urban areas. These data are gathered, verified and shared via web browsers according to own, PGI-NRI procedure. The
database is used for spatial analyses and preparation of engineering-geological maps for spatial management and design purposes.
The article presents the most common problems in collecting and gathering archive data, referring to proper location of boreholes,
data interpretation, developed dictionaries and a data input wizard, etc. The article has been prepared as part of a project financed by
the National Fund for Environmental Protection and Water Management, as a task of the Polish Geological Survey.
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Baza Danych Geologiczno-In¿ynierskich (BDGI) zosta³a utworzona w 2013 r., w ramach zadania pañstwowej
s³u¿by geologicznej (psg) pn. Prowadzenie i aktualizacja
Bazy Danych Geologiczno-In¿ynierskich (BDGI) wraz
ze sporz¹dzeniem atlasu geologiczno-in¿ynierskiego
wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000, realizowanego w latach 2013–2018. Prace nad baz¹ s¹ kontynuowane
w ramach projektu pn. Prowadzenie i aktualizacja Bazy
Danych Geologiczno-In¿ynierskich (BDGI) oraz w³aœciwoœci fizycznych i mechanicznych gruntów i ska³ (BDGI-WFM)
wraz ze sporz¹dzeniem atlasów geologiczno-in¿ynierskich
wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000. Prace w ca³oœci s¹ finansowane ze œrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW).
Baza Danych Geologiczno-In¿ynierskich (BDGI) jest
najwiêkszym i unikatowym w skali kraju cyfrowym zbiorem danych, do którego nale¿¹:
 Otworowa Baza Danych Geologiczno-In¿ynierskich
(p-BDGI) – zawieraj¹ca dane z otworów wiertniczych;
 Przestrzenna Baza Danych Geologiczno-In¿ynierskich (m-BDGI) – obejmuj¹ca warstwy informacyjne GIS BDGI;
 Baza Danych W³aœciwoœci Fizycznych i Mechanicznych Gruntów i Ska³ (BDGI-WFM) – w której s¹
gromadzone wyniki badañ gruntów i ska³.
Otworow¹ Bazê Danych Geologiczno-In¿ynierskich
(p-BDGI) utworzono poprzez scalenie baz danych 9 atlasów geologiczno-in¿ynierskich du¿ych polskich aglomeracji miejskich, opracowanych w latach 1998–2012.
Zgromadzono wówczas dane z ponad 259 000 otworów

wiertniczych wykonanych na terenie: Warszawy, Katowic,
Gdañska–Sopotu–Gdyni, Krakowa, Poznania, Wroc³awia,
Rybnika–Jastrzêbia Zdroju–¯or, £odzi oraz Wa³brzycha–Œwiebodzic–Kamiennej Góry. W latach 2013–2017
bazê, jaka powsta³a ze scalenia danych wymienionych atlasów BDGI, zasilono wynikami kolejnych 68 000 wierceñ,
wykonanych w ramach realizacji kolejnych atlasów geologiczno-in¿ynierskich – Bydgoszczy i Koszalina, powiatów
p³ockiego i piaseczyñskiego oraz obszarów polskiej strefy
brzegowej (Cetniewa–Jastrzêbiej Góry, Oksywia–Babich
Do³ów i Or³owa), a tak¿e danymi z dokumentacji geologiczno-in¿ynierskich wykonanych na terenie kraju (poza
obszarami atlasów). Baza ta jest na bie¿¹co zasilana (ryc. 1):
 danymi o otworach archiwalnych na obszarze ca³ego
kraju, zawartymi w dokumentacjach geologiczno-in¿ynierskich wykonanych po 2013 r. i przekazanych
do Narodowego Archiwum Geologicznego;
 danymi o otworach archiwalnych, pochodz¹cymi z dokumentacji geologiczno-in¿ynierskich, hydrogeologicznych, z³o¿owych i innych, przydatnymi do
opracowania nowych atlasów geologiczno-in¿ynierskich wybranych obszarów kraju;
 danymi o nowych otworach wykonanych na potrzeby sporz¹dzania nowych atlasów geologiczno-in¿ynierskich.
Obecnie, w ramach kontynuacji zadania w latach
2018–2022, s¹ wprowadzane dane z ponad 85 000 otworów
wiertniczych, w tym z 43 000 otworów wykonanych na
potrzeby opracowania atlasów geologiczno-in¿ynierskich
Lublina–Œwidnika i Szczecina, oraz z 42 000 otworów
wykonanych w pozosta³ej czêœci kraju. Ponadto w ramach
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zadania do Bazy Danych W³aœciwoœci Fizycznych
i Mechanicznych Gruntów i Ska³ (BDGI-WFM)
w latach 2015–2017 wprowadzono ponad 60 000
wyników badañ laboratoryjnych, a w latach
2018–2022 zostanie wprowadzonych ponad
160 000 nowych wyników tego typu badañ.
Do prowadzenia otworowej bazy danych
wykorzystuje siê oprogramowanie Geostar
BDGI-WFM i procedury opracowane na podstawie zebranych doœwiadczeñ. Manualne wprowadzanie danych do bazy ograniczono poprzez
zastosowanie licznych s³owników (czêœciowo
skorzystano z istniej¹cych w oprogramowaniu
oraz dodano nowe). Dane s¹ wprowadzane do
bazy za pomoc¹ dedykowanych kreatorów,
zgodnie z dokumentem pn. Baza Danych Geologiczno-In¿ynierskich. Instrukcja prowadzenia
otworowej bazy danych (Samel i in., 2017).
Prowadz¹c bazê, korzysta siê miêdzy innymi
z takich s³owników, jak: podstawa lokalizacji,
rodzaj otworu, cel wiercenia, metody wiercenia,
dostêp do otworu, pochodzenie otworu, dokumenty, lokalizacja, instytucje, rodzaj opracowania, litologia, geneza, stratygrafia, serie i inne
pomocnicze. Baza otworowa (p-BDGI) s³u¿y do
tworzenia przestrzennej bazy danych (m-BDGI)
i stanowi punkt wyjœcia do opracowania kolejnych atlasów geologiczno-in¿ynierskich (ryc. 2).
Prowadzenie BDGI zgodnie z instrukcj¹, a w
szczególnoœci zastosowanie kreatorów, zminimalizowa³o liczbê b³êdów powstaj¹cych w toku
wprowadzania danych do bazy.

Ryc. 1. Lokalizacja otworów wiertniczych udokumentowanych w Bazie
Danych Geologiczno-In¿ynierskich – stan w czerwcu 2021 r.
Fig. 1. Location of drillholes documented in the Geological-Engineering Database
– status at June 2021

Ryc. 2. Schemat organizacji prac podczas prowadzenia Bazy Danych Geologiczno-In¿ynierskich
Fig. 2. Organisation chart of Engineering and Geological Database maintenance
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G³ównym Ÿród³em danych otworowych gromadzonych
w bazie BDGI s¹ dokumentacje archiwizowane w Narodowym Archiwum Geologicznym (NAG), które zgodnie
z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze
(Ustawa..., 2021) gromadzi informacjê geologiczn¹.
Korzysta siê przede wszystkim z dokumentacji geologiczno-in¿ynierskich, jednak na potrzeby opracowania atlasów
geologiczno-in¿ynierskich pobiera siê równie¿ inne dane,
m.in. z dokumentacji hydrogeologicznych, geologicznych
z³o¿a kopaliny i innych dokumentacji geologicznych. Do
BDGI nie wprowadza siê na ogó³ danych z dokumentacji
geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania
ciep³a Ziemi, poniewa¿ zazwyczaj zawieraj¹ one zgeneralizowany profil litologiczny, opracowany na podstawie kilku wierceñ. Zgeneralizowany profil zawieraj¹ równie¿
dokumentacje g³êbokich otworów poszukiwawczych lub te¿
badawczych, których celem jest przede wszystkim przedstawienie profilu stratygraficznego, zgeneralizowanej litologii lub poszukiwanie z³ó¿ na du¿ych g³êbokoœciach.
Z punktu widzenia geologiczno-in¿ynierskiego zawieraj¹
one zbyt ogólne lub za ma³o dok³adne informacje, zw³aszcza w czêœci litologicznego opisu gruntów czwartorzêdowych, które odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w rozpoznawaniu
warunków gruntowo-wodnych dla budownictwa, przede
wszystkim na terenie Ni¿u Polskiego.
Autorzy BDGI, gromadz¹c dokumentacjê materia³ów
archiwalnych nadaj¹cych siê do wprowadzenia do tej bazy,
odrzucaj¹ projekty robót geologicznych zawieraj¹ce jedynie dane z otworów archiwalnych, które z du¿ym prawdopodobieñstwem s¹ wprowadzane do BDGI z dokumentacji
Ÿród³owych. Nie korzystaj¹ tak¿e z dokumentacji nieobjêtych ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze (Ustawa..., 2020),
tj. dokumentacji mineralogicznych, petrograficznych i geofizycznych. Wykorzystuj¹ natomiast odpowiednie materia³y archiwalne gromadzone w archiwach urzêdów
miejskich i wojewódzkich lub innych instytucji pañstwowych, np. Miejskich Wodoci¹gów i Kanalizacji.
Trudnoœci w pozyskaniu archiwalnych opracowañ geotechnicznych wynikaj¹ z tego, ¿e dotychczasowe regulacje
prawne nie narzucaj¹ obowi¹zku archiwizacji dokumentów tego typu. Istotny problemem sprawia równie¿ interpretacja przepisów prawa odnoœnie w³asnoœci tej informacji.
Jednak dziêki uprzejmoœci w³aœcicieli prywatnych przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych us³ugi geologiczne i wiertnicze
pozyskuje siê dane geotechniczne z ich archiwów. Dane te
s¹ bardzo cenne i wa¿ne, poniewa¿ znacz¹co uszczegó³awiaj¹
wiedzê o budowie geologicznej i warunkach wodnych na
terenie kraju. Niektóre przedsiêbiorstwa w obliczu likwidacji przekaza³y zasoby swoich archiwów do NAG, dziêki
czemu zasili³y zbiory narodowe oraz uchroni³y dokumenty
i informacjê w nich zawart¹ przed zniszczeniem.
Pozyskane dokumentacje s¹ skanowane, a nastêpnie
rejestrowane w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
(CBDG). Jest to bardzo istotny element prac, poniewa¿
ka¿dy otwór, którego dane wprowadzono do BDGI, musi
mieæ przypisany dokument, z którego te dane pochodz¹,
aby w ³atwy sposób mo¿na by³o powróciæ do dokumentacji
Ÿród³owej.
Wszystkie zgromadzone dokumentacje s¹ poddawane
krytycznej analizie i weryfikacji pod k¹tem mo¿liwoœci
okreœlenia jednoznacznej lokalizacji punktów badawczych,
a nastêpnie opisu profili litologicznych. Brak któregokolwiek z tych elementów oznacza uznanie dokumentacji
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archiwalnej za nieprzydatn¹ do celów tworzenia BDGI.
Autorzy Bazy Danych Geologiczno-In¿ynierskich napotykaj¹ wiele trudnoœci zwi¹zanych z ujednoliceniem i standaryzacj¹ danych, które musz¹ na bie¿¹co rozwi¹zywaæ.
UDOSTÊPNIANIE DANYCH
ZGROMADZONYCH W p-BDGI
W Bazie Danych Geologiczno-In¿ynierskich (BDGI)
s¹ gromadzone dane pochodz¹ce z ostatnich kilkudziesiêciu lat. W tym czasie zmienia³y siê miêdzy innymi:
nomenklatura gruntów, sposób ich opisywania czy podzia³
stratygraficzny. Wraz z kolejnymi nowelizacjami Prawa
geologicznego i górniczego zmianie ulega³o tak¿e prawo do
informacji geologicznej, w tym jej udostêpniania. Ze
wzglêdu na regulacje prawne czêœæ gromadzonych danych
otworowych nie mo¿e byæ udostêpniana jako informacja
publiczna w portalach internetowych Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(tab. 1).
Niejednokrotnie w trakcie spotkañ przedstawicieli psg
z administracj¹ samorz¹dow¹ i administracj¹ pañstwow¹
dyskutowano na temat mo¿liwoœci udostêpniania danych
pochodz¹cych z dokumentacji geotechnicznych, które nie
podlegaj¹ ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Kwestia
ta nadal budzi wiele w¹tpliwoœci. Dane geotechniczne
nieuwzglêdnione w Prawie geologicznym i górniczym
wzbogacaj¹ bazê BDGI o wartoœciowe informacje s³u¿¹ce
wykonywaniu analiz przestrzennych, których efektem s¹
mapy tematyczne oraz warstwy wektorowe, udostêpniane
u¿ytkownikom na portalach PIG-PIB lub na wniosek
(https://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/gromadzenie-i-udostepnianie-informacji-geologicznej.html). Jednak ze wzglêdu na skomplikowany status
prawny nie s¹ one udostêpniane w postaci kart otworów.
PROBLEMY Z LOKALIZACJ¥
OTWORÓW WIERTNICZYCH
Niezbêdnym i podstawowym elementem danych gromadzonych w BDGI jest lokalizacja otworu wiertniczego.
Bez mo¿liwoœci okreœlenia lokalizacji dane dotycz¹ce
otworu wiertniczego s¹ w³aœciwie bezu¿yteczne. Zgodnie
z instrukcj¹ prowadzenia Otworowej Bazy Danych Geologiczno-In¿ynierskich (Samel i in., 2017), ka¿dy punkt
dokumentacyjny musi mieæ wspó³rzêdne okreœlone w
uk³adzie PL-1992. Od maja 2014 r. istnieje obowi¹zek
spisywania na kartach informacyjnych dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej wspó³rzêdnych otworów badawczych wraz z uk³adem odniesienia (Rozporz¹dzenie...,
2014), a od grudnia 2016 r. dodatkowo rzêdnej H (Rozporz¹dzenie..., 2016), co bardzo u³atwi³o prowadzenie
bazy. Jednak w starszych materia³ach archiwalnych stosowano ró¿ne formy lokalizowania otworów wiertniczych.
W dokumentacjach wykonanych przed pierwsz¹ po³ow¹
2014 r. trudno doszukiwaæ siê innych danych o lokalizacji
otworów badawczych ni¿ graficzne przedstawienie na
mapach lokalizacyjnych, sytuacyjnych, dokumentacyjnych lub tylko na szkicach terenowych. Jeœli nawet dane
takie wystêpuj¹, to s¹ niewystarczaj¹ce. Na przyk³ad lokalizacja otworu wyznaczana w dokumentacjach na podstawie map topograficznych w skali 1:100 000 wskazuje
wspó³rzêdne najbli¿szej miejscowoœci. Niejednokrotnie s¹
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to tak¿e wspó³rzêdne nieokreœlonego punktu z poligonu
badawczego, na którym prowadzono wiercenia. Czêsto
zdarzaj¹ siê równie¿ przypadki okreœlania lokalizacji za
pomoc¹ wspó³rzêdnych w uk³adach lokalnych (np. Warszawa 75, Gdañsk 70, Gromnik Wroc³aw i innych).
Jeœli autorzy dokumentacji umieœcili wspó³rzêdne X i Y
otworów, wspó³rzêdne te przyjmuje siê z dokumentacji
i przelicza do uk³adu PL-1992 oraz sprawdza i weryfikuje
ich po³o¿enie. Czêstym b³êdem jest przy tym zamienianie
miejscami wspó³rzêdnej X z Y. W BDGI pionowa oœ
wspó³rzêdnych geodezyjnych zosta³a oznaczona jako X,
a oœ pozioma jako Y. Znaczna czêœæ dokumentacji ma
wspó³rzêdne X i Y oznaczone prawid³owo, czasami s¹
do³¹czone nawet operaty geodezyjne. Jednak do wielu
dokumentacji wspó³rzêdne te zaimportowano bezpoœrednio z programów GIS, w których to X jest osi¹ poziom¹,
a Y pionow¹.
Problemy sprawia równie¿ prawid³owe zidentyfikowanie rzêdnej wysokoœciowej otworu wiertniczego, poniewa¿ parametr ten czêsto wyznaczano w odniesieniu do
najbli¿szych reperów, np. poziomu piwnicy czy studzienki,
które nie stanowi³y poziomu zgodnego z obowi¹zuj¹cym
uk³adem odniesienia. Taka sytuacja dotyczy miêdzy innymi obszaru Warszawy, gdzie regularnie jest u¿ywany system odniesienia wysokoœciowego wzglêdem Wis³y,
okreœlany skrótem m n.p. „0” Wis³y.
Je¿eli autorzy dokumentacji Ÿród³owych nie umieœcili
jednoznacznej informacji o lokalizacji otworów dokumentacyjnych (wspó³rzêdnych XY), to ich po³o¿enie jest ustalane na podstawie mapy dokumentacyjnej. W tym celu mapy
s¹ skanowane i w odpowiednim oprogramowaniu GIS kalibrowane do uk³adu wspó³rzêdnych PL-1992. Nastêpnie

lokalizacja otworów jest wektoryzowana, a ustalone w ten
sposób wspó³rzêdne XY konwertowane do potrzeb BDGI.
S£OWNIKI
Doœwiadczenie z wprowadzania danych do BDGI
wskazuje, ¿e firmy opracowuj¹ce karty otworów do
dokumentacji stosuj¹ ró¿ne programy, formatki, s³owniki
i schematy. Dotyczy to równie¿ opracowañ geologiczno-in¿ynierskich, których s³owniki teoretycznie powinny byæ
zgodne z odpowiednimi normami odnoœnie oznaczania
oraz opisu gruntów i ska³. Poniewa¿ jednym z g³ównych
celów BDGI jest ujednolicenie i standaryzacja danych,
autorzy bazy na etapie opracowywania instrukcji jej prowadzenia podjêli decyzjê, ¿e ka¿da warstwa litologiczna
bêdzie mia³a s³owny opis litologiczny, wprowadzany
wed³ug okreœlonego schematu (kolejnoœæ wprowadzania za
pomoc¹ kreatora sk³adnika g³ównego, jego barwy oraz
pozosta³ych sk³adników warstwy), a ka¿dy symbol gruntu
lub ska³y bêdzie mia³ przypisany kod ze s³ownika (Samel
i in., 2017). S³owniki litologiczne zawieraj¹ symbole i opisy gruntu zgodnie z normami: PN-B-02480:1986, PN-EN
ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-2:2006, PN-EN
ISO 14688-2:2006/Ap2:2012, PN-EN ISO 14688-2:2018-05
oraz ska³ zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 14689:2018-05.
W zwi¹zku z tym wpisywanie punktów dokumentacyjnych
do BDGI polega na u¿ywaniu kreatorów powi¹zanych ze
s³ownikami. Kreatory te ograniczaj¹ manualne wprowadzanie danych, minimalizuj¹c w ten sposób wp³yw czynnika ludzkiego na b³êdy w bazie danych. Zdarzaj¹ siê jednak
przypadki, ¿e nazwa gruntu opisanego w karcie Ÿród³owej
(zw³aszcza g³ównego sk³adnika tego gruntu) nie jest zgod-

Tab. 1. Regulacje prawne dotycz¹ce informacji geologicznej i jej udostêpniania
Table 1. Legal regulations on sharing geological information

Czas wykonania
dokumentacji archiwalnej

Prawo do informacji geologicznej

Podstawa prawna

Mo¿liwoœæ
udostêpnienia
informacji
geologicznej

przed 31.01.1989 r.

Brak regulacji prawnych. Przyjmuje siê, ¿e prawo do
informacji geologicznej przys³uguje podmiotowi, który
doprowadzi³ do jej powstania, chyba, ¿e rozporz¹dzi³
swoim prawem. Najczêœciej prawo przys³uguje
Skarbowi Pañstwa.

ustawa z dnia 16 listopada 1960 r.
– Prawo geologiczne

udostêpniane

1.02.1989–01.09.1994 r.

Prawo przys³uguje podmiotom finansuj¹cym prace
geologiczne, je¿eli nie dosz³o do przejœcia tego prawa na
Skarb Pañstwa zgodnie z art. 26c ust. 6.

ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r.
o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny oraz ustawa z dnia 9
marca 1991 r. o zmianie ustawy
o Prawie geologicznym

nieudostêpniane

02.09.1994–31.12.2001 r.

Prawo do informacji geologicznej przys³uguje
podmiotowi, który sfinansowa³ prace geologiczne,
bez wzglêdu na to, czy jest to podmiot publiczny
czy prywatny.

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
– Prawo geologiczne i górnicze

nieudostêpniane

01.01.2002–31.12.2011 r.

Prawo do informacji geologicznej przys³uguje Skarbowi
Pañstwa, natomiast podmiot, który sfinansowa³ prace
geologiczne, ma prawo do nieodp³atnego i wy³¹cznego
wykorzystywania informacji geologicznych przez okres
5 lat.

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze

udostêpniane

01.01.2012–31.12.2014 r.

Prawo do informacji geologicznej przys³uguje Skarbowi
Pañstwa, natomiast podmiot, który sfinansowa³ prace
geologiczne, ma wy³¹czne prawo do informacji
geologicznej przez okres 5 lat.

ustawa z dnia 9 czerwca 2011
– Prawo geologiczne i górnicze

udostêpniane

01.01.2015 r.–obecnie

Prawo do informacji geologicznej przys³uguje Skarbowi
Pañstwa, natomiast podmiotowi finansuj¹cemu
przys³uguje wy³¹czne prawo do korzystania z informacji
geologicznej przez 3 lata.

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw

udostêpniane
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¬
Ryc. 3. Fragment instrukcji prowadzenia
BDGI z przyk³adowymi problematycznymi oznaczeniami gruntów (Samel i in.,
2017)
Fig. 3. Part of the BDGI database with
examples of problematic soil description
(Samel et al., 2017)

na ze s³ownikami przyjêtymi w oprogramowaniu bazy.
Dopuszcza siê wówczas rêczn¹ edycjê oznaczenia gruntu,
przy czym symbol gruntu zawsze jest dostosowywany do
istniej¹cych s³owników. W celu u³atwienia pracy w instrukcji prowadzenia otworowej bazy danych spisano listê
problematycznych oznaczeñ litologicznych (Samel i in.,
2017) wraz z propozycj¹ ich wprowadzania (ryc. 3). Lista
ta jest na bie¿¹co aktualizowana.
Nomenklatura gruntów, czyli ich nazewnictwo i sposób
oznaczania, jest jednym z fundamentów prowadzenia
otworowej bazy danych. Niestety, czynnoœæ ta nastrêcza
sporych trudnoœci, poniewa¿ w zale¿noœci od okresu, w jakim by³y sporz¹dzane dokumentacje, oraz od ich celu, stosowano odmienne oznaczenia litologii osadów. Ponadto
stratygrafowie, hydrogeolodzy czy geolodzy zajmuj¹cy siê
rozpoznawaniem z³ó¿ oznaczaj¹ grunty i ska³y zgodnie
z innymi zasadami ni¿ stosowane w geologii in¿ynierskiej.
Problemów przysparzaj¹ przede wszystkim opisy warstw
gruntów, na podstawie których nie mo¿na okreœliæ sk³adu
litologicznego osadu, np. glina ciê¿ka, mu³ki, kurzawka,
piasek ró¿noziarnisty, piasek ilasty czy po prostu piasek,
lub dotycz¹ one genezy, a nie stricte sk³adu litologicznego,
np. glina zwa³owa, sto¿ki nap³ywowe. O ile problem ten
mo¿na ³atwo rozwi¹zaæ w przypadku gruntów oznaczanych wg s³ownika zgodnego z norm¹ PN-B-02480:1986, to
wiêkszy k³opot sprawiaj¹ opisy gruntów, których oznaczanie powinno byæ zgodne z norm¹ PN-EN ISO 14688-1.
Niestety, okazuje siê, ¿e autorzy dokumentacji geologiczno-in¿ynierskich (sporz¹dzanych po 2013 r.) powo³uj¹ siê
na normy PN-EN ISO 14688-1:2006 oraz PN-EN ISO
14688-2:2006, jednak stosuj¹ ich nieaktualn¹ wersjê, przez
co nie dostosowuj¹ nazw gruntów do wymagañ okreœlonych w za³¹czniku nr 2 z 2012 r. do tych norm, który zawiera tabelê pn. Tworzenie polskich nazw gruntów. S³owniki
zgodne z PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO
14688-2:2006 oraz PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2 nie
zawieraj¹ takich pojêæ, jak: glina pylasta, glina ilasta, py³
ilasty, ¿wir ilasty itd. czy symboli gruntów, jak np.: CCl,
FCl, COr i CaOr. Dokumentatorzy tworz¹ te¿ niekiedy
w³asne symbole gruntów, zw³aszcza gruntów antropogenicznych, których nie ma w normach i tym samym w
s³ownikach BDGI, co istotnie utrudnia wprowadzanie
danych do bazy. Ponadto zamiast wyników analiz makroskopowych wg normy PN-EN ISO 14688-1 na kartach
otworów nagminnie s¹ umieszczane informacje o stanie
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gruntu i liczbie wa³eczków, które s¹ zgodne z norm¹
PN-B-04481:1988.
Wymienione nieprawid³owoœci w oznaczaniu, opisie
i klasyfikowaniu gruntów i ska³ w dokumentacjach sporz¹dzonych wg norm PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN
ISO 14688-2 utrudniaj¹ poprawne wprowadzanie informacji do ujednoliconego systemu BDGI. Jest to znacz¹cy
problem, który stawia przed autorami bazy codzienne
wyzwania, nad którymi ci¹gle pracuj¹, staraj¹c siê wypracowaæ optymalny schemat dzia³ania.
Kolejnym b³êdem, znacznie utrudniaj¹cym wprowadzanie danych do bazy, s¹ przypadki stosowania w dokumentacjach niejednoznacznych, podwójnych nazw gruntów,
np. namu³ gliniasty (torf). S³ownik zawiera zarówno pojêcie namu³ gliniasty, jak i torf. Pojawia siê pytanie, jaki grunt
mia³ na myœli autor dokumentacji? I choæ w takim przypadku do bazy zostaje zawsze wprowadzony opis oryginalny,
to symbol gruntu powinien byæ okreœlony jednoznacznie,
co umo¿liwia wprowadzenie do bazy kod sk³adnika
g³ównego, który mo¿e byæ tylko jeden.
Istotnym elementem opisu gruntów jest prawid³owe
okreœlenie ich stratygrafii oraz genezy. Od obu tych informacji, wraz z litologi¹, zale¿y przyporz¹dkowanie warstwy
gruntu do odpowiedniej serii geologiczno-in¿ynierskiej
wydzielonej w BDGI oraz dalsze przetwarzanie tych
danych w analizach przestrzennych. W dokumentacjach
archiwalnych geneza gruntu i jego stratygrafia, tj. czas sedymentacji, s¹ przewa¿nie generalizowane, na ogó³ s¹ zawê¿ane jedynie do okresu, a nie do epoki. Prawid³owe
odtworzenie historii geologicznej terenu i jej weryfikacja
s¹ jedn¹ z najbardziej czasoch³onnych czynnoœci. Do okreœlenia tej historii jest wykorzystywana charakterystyka
geologiczna i geomorfologiczna danego obszaru, literatura,
mapy archiwalne, w tym Szczegó³owa mapa geologiczna
Polski w skali 1:50 000 oraz cyfrowy model terenu (NMT).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z Rozporz¹dzeniem ministra œrodowiska w sprawie dokumentacji hydrogeolo
gicznej i dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej (2016),
wydzielanie serii litologiczno-genetycznych i okreœlanie
genezy wydzielonych serii lub warstw powinno byæ obligatoryjne.
Ponadto w dokumentacjach archiwalnych niejednokrotnie pojawia siê b³¹d polegaj¹cy przyporz¹dkowaniu
jednego gruntu do dwóch ró¿nych wydzieleñ stratygraficznych, czego dobrym przyk³adem s¹ np. zwietrzeliny margli
na LubelszczyŸnie, które dokumentatorzy okreœlaj¹ jako
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Ryc. 4. Przyk³ady generalizacji w dokumentach archiwalnych genezy gruntów
Fig. 4. Examples of generalisation in archive documents of soil genesis

kredowe b¹dŸ czwartorzêdowe. Podobne
rozbie¿noœci dotycz¹ równie¿ genezy
gruntów o rozprzestrzenieniu regionalnym. Przyk³adem mo¿e byæ œrodowisko
sedymentacji i³ów facji poznañskiej,
które na tym samym obszarze jedni
dokumentatorzy okreœlaj¹ jako jeziorne,
inni natomiast jako morskie. Na podstawie wniosków z licznych prac naukowych na potrzeby projektu BDGI przyjêto,
¿e obszar Ni¿u Polskiego w okresie miocenu i pliocenu by³ œrodowiskiem sedymentacji limnicznej (Frankowski, 2004),
z jedynie okresowymi dostawami materia³u rzecznego i morskiego na skutek
transgresji i ingresji z obszarów Morza
Pó³nocnego (Dyjor, 1970).
Wspomniany brak opisu genezy grun- Ryc. 5. Przyk³ad oznaczenia w dokumentacji zwierciad³a swobodnego w gruntach
tów w dokumentacjach lub jej generaliza- spoistych
cja, zw³aszcza w przypadku gruntów Fig. 5. Example of how an unconfined groundwater table in cohesive soils is marked in
a documentation
niespoistych, w których nie udokumentowano wyraŸnych granic miêdzy kompleksami warstw, prowadzi w konsekwencji do stosowania ceñskie grunty rzeczne, plejstoceñskie grunty rzeczne oraz
przez dokumentatorów ogólnego opisu: grunty nieroz- wodnolodowcowe, a postawienie granicy pomiêdzy nimi bez
dzielone genetycznie (ryc. 4) albo do przyporz¹dkowania zaawansowanych badañ i szczegó³owych analiz palinolowydzielonej warstwy litologiczno-stratygraficznej do trzech gicznych jest prawie niemo¿liwe.
Trudnoœci w transmisji danych do BDGI przysparza
ró¿nych genez: np. eolicznej, rzecznej i wodnolodowcowej
równie¿
sposób oznaczania w starszych dokumentacjach
(ryc. 4) oraz zakwalifikowania jej do nierozdzielonego
archiwalnych poziomów wodonoœnych w profilu litoloczwartorzêdu. W wiêkszoœci tego typu przypadków autogicznym. Najczêstszym b³êdem jest wprowadzanie
rzy bazy musz¹ przyporz¹dkowaæ takie wydzielenia do
oznaczeñ zwierciad³a swobodnego w gruntach spoistych
konkretnej genezy, na podstawie analizy historii geologicz- (ryc. 5). Wówczas autorom bazy danych nasuwaj¹ siê dwa
nej danego obszaru badañ. Oczywiœcie s¹ wyj¹tki od tej pytania: czy to mog³o byæ s¹czenie, czy mo¿e w rozpoznaregu³y i równie¿ w bazie BDGI wystêpuj¹ serie litologicz- nej warstwie by³o nieodnotowane w profilu litologicznym
no-genetyczne nierozdzielone, jak np. czwartorzêdowe, przewarstwienie gruntem niespoistym, w którym móg³
rzeczno-wodnolodowcowe, które rozpoznano w Bydgosz- wystêpowaæ poziom wodonoœny?
czy i okolicach. Zaliczono do nich grunty wype³niaj¹ce
W dokumentacjach archiwalnych oznaczano te¿ niePradolinê Toruñsko-Eberswaldzk¹, do których nale¿¹ holo- kiedy s¹czenie w warstwie gruntów niespoistych, a grunty
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poni¿ej tego poziomu okreœlano jako nawodnione, co
sugeruje raczej wystêpowanie zwierciad³a swobodnego.
Jednoczeœnie autorzy w tekœcie dokumentacji wyraŸnie
opisuj¹ s¹czenie oraz brak stwierdzonego wystêpowania
poziomu wodonoœnego. Z jednej strony jest to cenna informacja o przejawie wody, z drugiej strony nasuwa siê pytanie: czy jest to warstwa wodonoœna czy tylko przejaw wód
zawieszonych na niezidentyfikowanej warstwie gruntów
spoistych? Dokumentator powinien to jednoznacznie
opisaæ.
Woda odgrywa du¿¹ rolê w okreœlaniu warunków
pod³o¿a budowlanego. Szczegó³owe rozpoznanie warunków jej wystêpowania umo¿liwia przyjêcie przez projektantów odpowiednich rozwi¹zañ. W zwi¹zku z tym nale¿y
zwróciæ uwagê na bardzo istotne zagadnienie, jakim jest
dok³adnoœæ danych w bazie BDGI na temat g³êbokoœci
wystêpowania wód podziemnych. Jak wspomniano,
dane otworowe BDGI pochodz¹ z kilkudziesiêciu lat
(w kartach otworów przewa¿nie jest wskazana data lub
rok wiercenia). Przez ca³y ten czas po³o¿enie zwierciad³a wody podziemnej podlega³o zmianom, zarówno
z przyczyn naturalnych, wynikaj¹cych ze zmian klimatycznych, jak i z przyczyn antropogenicznych, bêd¹cych
np. skutkiem odwadniania terenów kopalnianych czy du¿ych inwestycji budowlanych. W zwi¹zku z tym osoby
korzystaj¹ce z BDGI musz¹ byæ œwiadome, ¿e informacje
o poziomie zwierciad³a wód podziemnych mog¹ siê ró¿niæ
od stanu obecnego.
PODSUMOWANIE
Prowadzenie Bazy Danych Geologiczno-In¿ynierskich
(BDGI) wymaga wykonania wielu czasoch³onnych czynnoœci. W realizacjê projektu jest zaanga¿owanych ponad
50 osób, a liczba prac jest ogromna – pocz¹wszy od zbierania dokumentacji z wielu ró¿nych archiwów oraz skanowania ich i rejestrowania w CBDG, poprzez okreœlanie
lokalizacji otworów i wprowadzanie danych z tych otworów
do bazy BDGI, po etap weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji danych wprowadzonych do bazy. Otworom wykorzystywanym do tworzenia atlasów geologiczno-in¿ynierskich
przypisuje siê tak¿e serie geologiczno-in¿ynierskie BDGI.
Wypracowany schemat dzia³ania, zastosowane s³owniki,
kreatory i instrukcja (Samel i in., 2017) pomagaj¹ w tym,
aby dane by³y ujednolicone i zestandaryzowane, co niweluje liczbê b³êdów spowodowanych czynnikiem ludzkim.
Jakoœæ danych jest kluczowa, poniewa¿ z otworowej bazy
danych p-BDGI s¹ one importowane do przestrzennej
bazy m-BDGI i wykorzystywane do opracowañ kartograficznych. Prawid³owo przygotowana baza BDGI umo¿liwia dalsze przetwarzanie danych i przeprowadzanie
ró¿nego rodzaju analiz przestrzennych, a nastêpnie wizualizacjê w postaci map i przekrojów. Autorzy bazy, borykaj¹c siê na co dzieñ z zawi³oœciami i niejasnoœciami
uwiecznionymi w archiwalnych dokumentach, wszystkie
problemy rozwi¹zuj¹ na bie¿¹co, maj¹c na wzglêdzie, ¿e
dane upubliczniane na portalach PIG-PIB powinny byæ
jak najlepszej jakoœci i s³u¿yæ jak najwiêkszej liczbie
odbiorców.
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Wyniki otrzymane w ramach realizacji przedsiêwziêcia
mog¹ byæ wykorzystane m.in. przez jednostki administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, instytucje naukowo-badawcze,
przedsiêbiorstwa geologiczne, a tak¿e osoby prywatne.
Dane geologiczno-in¿ynierskie s¹ publikowane na kilku
portalach PIG-PIB: atlasy.pgi.gov.pl (http://geoportal.pgi.gov.pl/atlasy_gi), https://geolog.pgi.gov.pl oraz https://geologia.pgi.gov.pl.
Autorzy dziêkuj¹ Recenzentowi – Dr. Zbigniewowi Frankowskiemu za cenne uwagi i komentarze, które przyczyni³y siê
do opracowania ostatecznej wersji artyku³u. Artyku³ powsta³ w
ramach realizacji zadania psg pn. Prowadzenie i aktualizacja
Bazy Danych Geologiczno-In¿ynierskich (BDGI) oraz w³aœciwoœci fizycznych i mechanicznych gruntów i ska³ (BDGI-WFM)
wraz ze sporz¹dzeniem atlasów geologiczno-in¿ynierskich
wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000, finansowanego ze
œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
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