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Powstanie i rozwój pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej
w Pañstwowym Instytucie Geologicznym
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A b s t r a c t. Within the framework of the Poland’s preparation to join the
EU, it was necessary to establish new surveys and specialized organizations to cope with tasks to implement the water management policy defined
in the Water Framework Directive approved by the European Parliament
and Council in 2000. The establishment of the Polish Hydrogeological
Survey (PHS) by the Water Act of 18 July 2001 imposed an obligation on the
Polish Geological Institute to identify, balance and protect the groundwater
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M. WoŸnicka
as well as to define the principles of the sustainable water management in
the river basins. Taking into account the achievements of the Department of
Hydrogeology and Engineering Geology, the PGI was well prepared to fulfil the tasks of the PHS in every way: both professional and
organizational one. From the mid 1970s the groundwater monitoring has been organized by the Institute as a hydrogeological stationary observation network in Poland. The cartographic projects run by the Institute and the Institute digital data bases with a huge
amount of the hydrogeological data collected till 2000 have been very useful to the PHS activity. In subsequent 17 years the PHS has
run on annual basis more than 30 permanent tasks as well as more than 10 many years projects essential for the national groundwater
management. Until the end of 2017, the PHS activity had been funded by the National Fund for the Environment Protection and Water
Management. Currently after the water management reform by the Water Act of 20 July 2017, the PHS is supervised by the competent
minister for the water management (The Minister of Marine Economy and Inland Sailing), while funding is now by the National Water
Authority Polish Waters.
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Pañstwowy Instytut Geologiczny od chwili powo³ania
go uchwa³¹ Sejmu Ustawodawczego z dn. 30 maja 1919 r.
realizuje zadania pañstwowej s³u¿by geologicznej. Aktualnie umocowanie prawne znajduje siê w ustawie Prawo
geologiczne i górnicze z dn. 4 lutego 1994 r. (wielokrotnie
nowelizowanej) (Ustawa, 1994). Zgodnie z art. 102 ustawy
funkcjê pañstwowej s³u¿by geologicznej pe³ni Pañstwowy
Instytut Geologiczny. W uzupe³nionym art. 102a nowelizacji ustawy (Ustawa, 2011) podano zakres zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej, która realizuje równie¿ zadania
powierzane przez Ministerstwo Œrodowiska lub kierowane
z innych resortów przez to ministerstwo. W ostatnich
latach sukcesywnie wzrasta liczba wykonywanych zadañ
z zakresu zagro¿eñ geoœrodowiskowych, rozpoznawania
obszarów zanieczyszczonych, ska¿onych i ochrony œrodowiska abiotycznego.
Hydrogeologia by³a obecna w stuletniej dzia³alnoœci
instytutu od pocz¹tku jego funkcjonowania (Sadurski,
Skrzypczyk, 2018). Prowadzone przez wiele lat badania
regionalne zaowocowa³y licznymi opracowaniami w zakresie kartografii hydrogeologicznej, rozpoznania zasobów
wód podziemnych, hydrogeologii z³ó¿ oraz klasyfikacji
jakoœci wód na obszarze ca³ego kraju.
Du¿y prze³om w zakresie prac hydrogeologicznych
nast¹pi³ z chwil¹ akcesji Polski do Unii Europejskiej. Obowi¹zek wdro¿enia dyrektyw UE spowodowa³ koniecznoœæ
podjêcia dzia³añ w zakresie organizacji zarz¹dzania zaso-

bami wodnymi w systemie zlewniowym. Krótki okres
przygotowawczy do czasu wejœcia kraju do UE oraz ogrom
zadañ, które wynika³y z dyrektyw unijnych, wskazywa³y
na koniecznoœæ powo³ania pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, odpowiedzialnej za realizacjê zadañ w zakresie
gospodarowania wodami podziemnymi. Powo³anie s³u¿by,
skutkuj¹ce szeregiem zmian organizacyjnych, by³o poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami z udzia³em
ekspertów.
Pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna (PSH) zosta³a
umiejscowiona w Pañstwowym Instytucie Geologicznym,
a jej zadania okreœlone w ustawie Prawo wodne z dn. 18 lipca
2001 r. (Ustawa, 2001) oraz rozporz¹dzeniach wykonawczych. Podstawowy cel funkcjonowania PSH od pocz¹tku
jej dzia³alnoœci by³ definiowany jako zapewnienie skutecznej ochrony iloœciowej i jakoœciowej wód podziemnych
przeznaczonych g³ównie do konsumpcji, przy jednoczesnej
ochronie ekosystemów zale¿nych od wód, oraz d¹¿enie do
prawid³owego gospodarowania zasobami wód podziemnych, stanowi¹cymi podstawê zaopatrzenia w wodê do
spo¿ycia ok. 70% ludnoœci Polski. Dzia³alnoœæ pañstwowej
s³u¿by hydrogeologicznej jest oparta na hydrogeologii, bêd¹cej jedn¹ z nauk o Ziemi, œciœle zwi¹zanej z geologi¹ i gospodark¹ wodn¹. Obejmuje swym zakresem zagadnienia
zwi¹zane z geologicznymi uwarunkowaniami wystêpowania wód podziemnych, hydrodynamik¹, hydrogeochemi¹ oraz
bilansowaniem zasobów wód na potrzeby zrównowa¿onej
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gospodarki wodnej. Ustawa Prawo wodne dotyczy zasobów zwyk³ych wód podziemnych. Termin zwyk³e wody
podziemne okreœla wody zwyk³e (s³odkie), tj. o niskiej
mineralizacji, wykorzystywane g³ównie do zaopatrzenia
ludnoœci w wodê do spo¿ycia. Wody termalne, lecznicze
i wysoko zmineralizowane (solanki) s¹ kopalinami i jako
takie pozostaj¹ w zakresie ustawy Prawo geologiczne
i górnicze.
Pañstwowy Instytut Geologiczny by³ i jest bardzo dobrze
przygotowany do wype³niania zadañ PSH zarówno pod
wzglêdem merytorycznym, organizacyjnym, jak i kadrowym. Monitoring wód podziemnych organizowano w PIG
od po³owy lat 70. jako sieæ stacjonarnych obserwacji hydrogeologicznych na obszarze kraju (Pich, 1979). W kolejnych latach sukcesywie modernizowano jego infrastrukturê
oraz zakres badañ (Pich, 1993; Kazimierski, Sadurski, 2002;
Kazimierski i in., 2005). Bardzo u¿yteczne dla prawid³owej i terminowej dzia³alnoœci PSH by³y prowadzone
w PIG projekty takie jak: Mapa hydrogeologiczna Polski
w skali 1 : 50 000 – pierwsza seryjna mapa cyfrowa, wykonana w systemie GIS (Herbich i in., 2007, 2008, 2015),
Atlas zasobów wód podziemnych Polski (Paczyñski, 1993,
1995) oraz cyfrowe bazy danych, w których do 2000 r.
zgromadzono wielkie zasoby danych hydrogeologicznych
(np. w Banku HYDRO ponad 150 tys. rekordów z robót
i badañ hydrogeologicznych) (Cabalska i in., 2005). Dotychczasowy dorobek hydrogeologów z Zak³adu Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz z oddzia³ów regionalnych
by³ dobrym prognostykiem dla funkcjonowania PSH. Osi¹gniêcia naukowe i badawcze zespo³ów hydrogeologów
instytutu by³y prezentowane na wielu seminariach

zak³adowych, konferencjach krajowych i zagranicznych
(ryc. 1).
Zgodnie z ustaw¹ Prawo wodne z dn. 18 lipca 2001 r.
(art. 102 ust. 4 Pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹ pe³ni
Pañstwowy Instytut Geologiczny) (Ustawa, 2001), PSH
rozpoczê³a formaln¹ dzia³alnoœæ w PIG ju¿ od 1 stycznia
2002 r. Pocz¹tkowy okres funkcjonowania s³u¿by w instytucie – trwaj¹cy do podpisania w listopadzie 2003 r. pierwszej umowy na realizacjê zadañ – poœwiêcono na prace
organizacyjne i przygotowawcze w Zak³adzie Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej (kierownik zak³adu: prof.
Andrzej Sadurski). Pocz¹tkowe lata dzia³alnoœci PSH (2003–
2008) to przede wszystkim wypracowanie kompetencji instytutu w gospodarce wodnej kraju i hydrogeologii, wyznaczenie priorytetowych obszarów dzia³alnoœci nowej s³u¿by
pañstwowej, ustanowienie jej standardowych procedur oraz
organizacja prac i przygotowanie zespo³ów wykonawczych
w PIG, a tak¿e publikacja informatorów (ryc. 2) (Nowicki,
Sadurski, 2005; Skrzypczyk, 2007).
W ramach dzia³añ organizacyjnych, przy wsparciu
Ministerstwa Œrodowiska i Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, stworzono struktury organizacyjne s³u¿by w
PIG w Warszawie i jego oddzia³ach regionalnych (zespó³
koordynacyjny). Kontynuowano rozwój naukowy i zawodowy zespo³ów, szkolenia kadry w zakresie niezbêdnych
specjalizacji, nowoczesnych technik badañ modelowych
i laboratoryjnych, uruchomiono program uzyskiwania
uprawnieñ zawodowych dla pracowników s³u¿by, laboratoriów i ich certyfikaty, wyznaczono program szkoleñ
m³odej kadry hydrogeologów. W ramach dzia³añ inwestycyjnych w instytucie rozpoczêto etapami proces rozwoju

Ryc. 1. Zespó³ Zak³adu Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Fotografia na
zakoñczenie seminarium zak³adowego, listopad 2000 r. (I rz¹d od lewej: Piotr Modliñski, Bronis³aw Paczyñski, Bogus³aw Kazimierski,
Izabella Zieliñska, Jolanta Kublik, Ma³gorzata Lewkowicz, Joanna Mikuszewska, Dorota Wêglarz, Les³aw Skrzypczyk, Andrzej Sadurski. II rz¹d od lewej: W³odzimierz Œwieszczakowski, Mieczys³aw Muranowicz, Stefan Krajewski, Zofia Æwiertniewska, Joanna Czebreszuk, Teresa Rudziñska-Zapaœnik, El¿bieta Konka, Barbara Kie³kiewicz, Andrzej Gawin, Zbigniew Frankowski. III rz¹d od lewej:
W³odzimierz Wolski, Stanis³aw Smaga³a, Piotr Herbich, Lech Œmietañski, Zbigniew Nowicki, Anna Miko³ajczyk, Zenobiusz P³ochniewski, Marek Fert, Tadeusz Hordejuk, Wojciech Konka, Andrzej Wijura, Krzysztof Majer). Materia³y archiwalne PIG-PIB
Fig. 1. Team of the Department of Hydrogeology and Engineering Geology of the Polish Geological Institute in Warsaw. Photograph at
the end of the departmental seminar, November 2000. Archival materials of the PGI-NRI
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infrastruktury, wyposa¿enia w niezbêdny sprzêt laboratoryjny, terenowy, transportowy i wiertniczy (ryc. 3, 4 i 5).
Od koñca lat 90. hydrogeolodzy z PIG brali czynny
udzia³ we wdra¿aniu dyrektyw Unii Europejskiej, reguluj¹cych zagadnienia zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹ i ochron¹
wód przed zagro¿eniami, m.in. Dyrektywy 2000/60/WE
ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzi-

nie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna,
RDW), Dyrektywy 2006/118/WE w sprawie ochrony wód
podziemnych przed zanieczyszczeniami i pogorszeniem
ich stanu (tzw. Dyrektywa Wód Podziemnych), Dyrektywy
91/676/EWG dotycz¹cej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. Dyrektywa Azotanowa) oraz Dyrektywy
2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarz¹dzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa). Spe³nienie wymogów dyrektyw UE wymaga³o opracowania planów gospodarowania wodami w skali obszarów dorzeczy.
Obecnie ustawa Prawo wodne (Ustawa, 2017) w pe³ni
implementuje zapisy powy¿ej wskazanych dyrektyw UE,
wprowadzaj¹c zlewniowe zarz¹dzanie zasobami wodnymi
w kraju. Zlewniowa regionalizacja hydrogeologiczna opracowana pod kierunkiem PSH (Paczyñski, Sadurski, 2007)
sta³a siê podstaw¹ podzia³u obszaru kraju na bilansowe
jednostki hydrogeologiczne i wydzielenia regionów wodnogospodarczych, dla których s¹ okreœlane perspektywiczne i dyspozycyjne (dostêpne do zagospodarowania) zasoby
wód podziemnych oraz prowadzone jednolite bilanse wodnogospodarcze.
Po 17 latach dzia³alnoœci s³u¿by w PIG, w wyniku
wdro¿enia reformy gospodarki wodnej w kraju, zadania
PSH zosta³y doprecyzowane i rozbudowane w zapisach
art. 380 nowej ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r.
(Ustawa, 2017), jednoczeœnie utrzymuj¹c powierzenie ich
realizacji PIG-PIB.
CEL I MISJA FUNKCJONOWANIA
PAÑSTWOWEJ S£U¯BY HYDROGEOLOGICZNEJ

Ryc. 2. Pierwszy folder informacyjny pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej wydany w 2004 roku, w jubileuszu 85 lat PIG oraz
logo z okazji jubileuszu 10-lecia PSH
Fig. 2. The first information folder of the Polish Hydrogeological
Survey issued in 2004 for a occasion of the 85 year jubilee of the
PGI, and a logo for a occasion of the 10th anniversary of the PHS

Podstawowym celem funkcjonowania PSH jest wykonywanie zadañ pañstwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez spo³eczeñstwo i gospodarkê
(art. 369 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r.). Misj¹
PSH jest zapewnienie efektywnej ochrony zasobów wód podziemnych przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb wodnych wszystkich u¿ytkowników. Prowadzone s¹ dzia³ania
s³u¿¹ce rozpoznaniu i ograniczeniu zagro¿eñ oraz poprawie stanu wód, zw³aszcza w obszarach poddanych silnej
presji antropogenicznej zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ górnictwa, na terenach aglomeracji miejsko-przemys³owych,

Ryc. 3. Zespó³ wiertniczy i zespó³ monitoringu w pracach terenowych PSH. A – prace zespo³u wiertniczego: Stanis³aw Kogut, Artur
Dudek, Robert Kannenberg; B – prace zespo³u monitoringu – pomiary hydrologiczne: Les³aw Skrzypczyk, Rafa³ Serafin, Agata Korwin-Piotrowska, Karol Zawistowski). Materia³y archiwalne PIG-PIB
Fig. 3. The drill and monitoring teams during the PHS fieldwork. A – works of the drill team: Stanis³aw Kogut, Artur Dudek, Robert
Kannenberg; B – works of the monitoring – hydrological measurements: Les³aw Skrzypczyk, Rafa³ Serafin, Agata Korwin-Piotrowska,
Karol Zawistowski). Archival materials of the PGI-NRI
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Ryc. 4. Stacja hydrogeologiczna I/960/1, I/960/2, Kampinoski Park Narodowy, wieœ Granica, województwo mazowieckie. Badania
hydrogeologiczne: pomiary stanu zwierciad³a wód i wykonywanie oznaczeñ terenowych parametrów fizyczno-chemicznych próbki
wody (pomiary wykonuje Jacek Kochanowski). Materia³y archiwalne PIG-PIB
Fig. 4. Hydrogeological station I/960/1, I/960/2. Kampinoski National Park. The village Granica, Masovian Voivodeship. Hydrogeological studies: measuring of the water table state and on-site determinations of physicochemical parameters of water samples
(measurements done by Jacek Kochanowski). Archival materials of the PGI-NRI

Ryc. 5. Stacja hydrogeologiczna I/704/3, Lubochenek, województwo ³ódzkie. Badania hydrogeologiczne: pomiary stanu zwierciad³a wód i wykonywanie oznaczeñ terenowych parametrów
fizyczno-chemicznych próbki wody (od lewej: Romuald Bieleñ,
Ma³gorzata WoŸnicka, Rafa³ Jakimiak, Wojciech Komorowski).
Materia³y archiwalne PIG-PIB
Fig. 5. Hydrogeological Station I/704/3. Lubochenek, £ódŸ
Voivodeship. Hydrogeological studies: measuring the water table
state and on-site determination of physicochemical parameters of
water samples. Archival materials of the PGI-NRI

intensywnie prowadzonego rolnictwa, w strefach przygranicznych i terenach o s³abym stanie wód podziemnych.
W celu wype³niania swoich ustawowych zadañ, zgodnie
z art. 381 ustawy Prawo wodne, pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna jest obowi¹zana posiadaæ i utrzymywaæ sieæ
obserwacyjno-badawcz¹ wód podziemnych oraz zespo³y do
spraw ocen i prognoz hydrogeologicznych.
Du¿a czêœæ efektów rzeczowych zadañ PSH stanowi
bezpoœredni wk³ad do dokumentów planistycznych zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹ przekazywanych przez Polskê
do Komisji Europejskiej. Pracownicy s³u¿by zapewniaj¹
wsparcie merytoryczne w spotkaniach tematycznych grup
roboczych dzia³aj¹cych przy KE oraz w miêdzynarodowych komisjach ds. wód granicznych.
Zakres realizowanych przez PSH zadañ oraz ich efekt
rzeczowy wpisuje siê w D³ugookresow¹ Strategiê Rozwoju Kraju – Polska 2030, Strategiê Bezpieczeñstwo Energetyczne i Œrodowisko, a tak¿e Strategiê Gospodarki Wodnej.
Jednoczeœnie zarówno zakres zadañ, jak i harmonogram
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Ryc. 6. Obszary dzia³alnoœci PSH
Fig. 6. Activities of the PHS

ich realizacji jest dostosowany do kolejnych cykli
aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy. Zadania dotycz¹ce monitoringu wód podziemnych wynikaj¹ z zapisów Zweryfikowanego programu
monitoringu wód podziemnych w uk³adzie dorzeczy na lata
2016–2021 przyjêtego do wdro¿enia przez G³ówny
Inspektorat Ochrony Œrodowiska.
ZADANIA PSH
Pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna od pocz¹tku
funkcjonowania realizuje zadania wynikaj¹ce z aktualnych
potrzeb gospodarki wodnej w kraju (Skrzypczyk, Stankiewicz, 2008). Szeroki i interdyscyplinarny zakres dzia³alnoœci pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, okreœlony w art.
380 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r. obejmuje
szeœæ g³ównych obszarów tematycznych (ryc. 6).
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Monitoring wód podziemnych
Do najwa¿niejszych zadañ realizowanych przez PSH
nale¿y wykonywanie na obszarze kraju pomiarów obserwacyjnych i badañ hydrogeologicznych w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych (SOBWP). Monitoring
wód podziemnych jest prowadzony w PIG w zakresie
pomiarów wahañ zwierciad³a wody podziemnej od 1972 r.,

a oznaczania sk³adu chemicznego wód od 1991 r. Od
momentu wejœcia Polski do UE struktura i zadania monitoringu zmieniaj¹ siê zgodnie z wytycznymi RDW (Kazimierski i in., 2011; Kazimierski, Gidziñski, 2011). Obecnie
monitoring wód podziemnych jest powi¹zany g³ównie
z ocenami stanu jednolitych czêœci wód podziemnych
(JCWPd) (Herbich i in., 2006; Kazimierski i in., 2011;
Kuczyñska, 2015).

Ryc. 7. Lokalizacja punktów SOBWP na tle regionów obs³ugi (2019) (materia³y archiwalne PIG-PIB)
Fig. 7. Localization of the SOBWP points against the regional support (2019). Archival materials of the PGI-NRI

Ryc. 8. Warsztaty Monitoringu Wód Podziemnych PSH: Chmielno, województwo pomorskie, 2013 r. (od lewej: Anna Gryczko-Gostyñska, Anna Kostka, Adam Brodecki, Anna Kuczyñska,
Józef Miko³ajków, Ma³gorzata WoŸnicka, Zbigniew Kordalski,
Konrad Kamiñski, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Soko³owski).
Materia³y archiwalne PIG-PIB
Fig. 8. Groundwater Monitoring Workshop PHS: Chmielno, Pome- ranian Voivodeship, 2013. Archival materials of the PGI-NRI

W sk³ad sieci obserwacyjno-badawczej wchodz¹ punkty monitoringu stanu iloœciowego jednolitych czêœci wód
podziemnych, w których s¹ prowadzone pomiary po³o¿enia zwierciad³a wód podziemnych lub wydajnoœci Ÿróde³
oraz punkty monitoringu stanu chemicznego jednolitych
czêœci wód podziemnych, w których jest badany sk³ad chemiczny wód podziemnych. Czêœæ punktów badawczych
jest wykorzystywana w badaniach zarówno ocen stanu
chemicznego, jak i stanu iloœciowego. Ponadto realizowane s¹ prace zwi¹zane z monitoringiem badawczym, który
jest uzupe³nieniem sieci monitoringu krajowego w strefach
wymagaj¹cych dodatkowego rozpoznania sytuacji hydrogeologicznej, z przyczyn specyficznych dla danego obszaru
(Pra¿ak, WoŸnicka, 2015): w regionach wielkoobszarowych
oddzia³ywañ górnictwa, w strefach przygranicznych (w tym
oszacowanie kierunków przep³ywu wód podziemnych
w obszarach transgranicznych), w regionach oddzia³ywania aglomeracji miejsko-przemys³owych.
W zwi¹zku z rozwojem sieci obserwacyjno-badawczej
wód podziemnych liczba punktów pomiarowych jest zmienna i obecnie obejmuje 1250 punktów w monitoringu stanu
iloœciowego JCWPd (ryc. 7), 1537 punktów monitoringu
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Ryc. 9. Mapa stanu rozpoznania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Polsce, stan na dzieñ 31.12.2017 r. Materia³y archiwalne
PIG-PIB
Fig. 9. Map of safe groundwater yield of Poland, balance on 31 December 2017. Archival materials of the PGI-NRI
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stanu chemicznego, a tak¿e 517 punktów monitoringu badawczego. Wiêkszoœæ punktów pomiarowych ujmuje p³ytkie
poziomy wodonoœne wystêpuj¹ce przewa¿nie w obrêbie
czwartorzêdowego piêtra wodonoœnego, dominuj¹cego na
terenie kraju, a pozosta³e punkty pomiarowe ujmuj¹
g³êbsze poziomy wodonoœne, wystêpuj¹ce w starszych
strukturach hydrogeologicznych. Wybrane stacje hydrogeologiczne s¹ wyposa¿one w zestawy do automatycznych
pomiarów zwierciad³a i temperatury wody podziemnej oraz
ciœnienia atmosferycznego (366 punktów).
W obecnej postaci sieæ obserwacyjno-badawcza umo¿liwia objêcie badaniami ka¿dej ze 172 JCWPd i tym
samym uzyskanie reprezentatywnego zbioru danych do
oceny stanu JCWPd. Wyniki badañ i pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu wód podziemnych umo¿liwiaj¹:
– dokumentowanie i ocenê dynamiki zmian zasobów
oraz chemizmu wód podziemnych;
– dostarczanie danych dla sporz¹dzania raportów na
potrzeby Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji
Œrodowiska;
– przygotowanie dokumentów i opracowañ do planów
gospodarowania i ochrony wód oraz innych opracowañ
i dokumentów;
– ocenê sytuacji hydrogeologicznej w kraju i w poszczególnych jego regionach oraz prognozowanie jej zmian;
– ocenê zagro¿eñ hydrogeologicznych (wywo³anych
wodami podziemnymi);
– udostêpnianie i rozpowszechnianie informacji o dynamice i stanie wód podziemnych;
– ocenê wp³ywu antropopresji na ekosystemy zale¿ne od
wód podziemnych.
Wy¿ej wymienione zadania i prace badawcze oraz dokumentacyjne, wyniki prac terenowych i laboratoryjnych
s¹ przedmiotem analiz i ocen merytorycznych prowadzonych corocznie przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹
na Warsztatach Monitoringu Wód Podziemnych PSH (ryc.
4, 5, 8). W ramach szkoleñ zawodowych s¹ wdra¿ane m.in.
aktualizacje zaleceñ metodologicznych i analitycznych, wg
nowych poradników, dokumentów formalnych oraz rozporz¹dzeñ Ministerstwa Œrodowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, a tak¿e G³ównego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska.
Zasoby wód podziemnych i ich u¿ytkowanie
Rozpoznawanie warunków wystêpowania wód podziemnych i ustalanie wielkoœci dostêpnych do zagospodarowania zasobów na potrzeby zaopatrzenia w wodê
ludnoœci, a tak¿e przemys³u i rolnictwa jest jednym z wa¿niejszych zadañ PSH. W tym obszarze s¹ prowadzone
dzia³ania w zakresie opracowania dokumentacji hydrogeologicznych ustalaj¹cych zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w obszarach bilansowych i wydzielonych w ich
obrêbie rejonach wodno-gospodarczych, zgodnie z ustaw¹
Prawo geologiczne i górnicze (Ustawa, 2011) oraz obowi¹zuj¹c¹ od 2013 r. metodyk¹ okreœlania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych
z uwzglêdnianiem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych (Herbich i in., 2013). Obecnie PSH, jako
generalny wykonawca, prowadzi prace nad ustaleniem
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w 40 obszarach bilansowych (ryc. 9), dotychczas nie objêtych dokumentowaniem hydrogeologicznym – zakoñczenie tych
prac nast¹pi w 2019 r. (Przytu³a, 2015)

Ponadto w cyklu rocznym s¹ gromadzone i przetwarzane informacje o wielkoœci poboru rejestrowanego wód podziemnych, przy czym roczna wielkoœæ poboru jest ustalana
w dorzeczach, regionach wodnych, jednostkach bilansowych i jednolitych czêœciach wód podziemnych. Równoczeœnie, tak¿e w cyklu rocznym, jest wykonywany bilans
zasobów i poboru wód podziemnych w jednostkach bilansowych, którego wynik jest prezentowany na mapie stopnia wykorzystania dostêpnych do zagospodarowania
zasobów wód podziemnych w Polsce.
Na potrzeby planowania w gospodarce wodnej PSH
wykonuje prognozy zmian dostêpnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w warunkach wyst¹pienia
zmian klimatycznych oraz oceny zagro¿enia stopnia
dostêpnoœci zasobów wód podziemnych w cyklach lat
posusznych.
ród³o informacji dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych na obszarze kraju stanowi Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, wykonywana od lat 90.
jako cyfrowa mapa seryjna. Od 2004 r. trwa opracowanie
warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, obejmuj¹cych przestrzenne, liniowe i punktowe informacje o warunkach wystêpowania, w³aœciwoœciach, hydrodynamice, jakoœci wód,
zagro¿eniach antropogenicznych, zwi¹zkach z wodami
powierzchniowymi i ekosystemami l¹dowymi pierwszego
poziomu wodonoœnego.
Zagro¿enia i ochrona wód podziemnych
Priorytetem dzia³alnoœci gospodarki wodnej, zgodnie
z RDW w zakresie wód podziemnych, jest spe³nienie
i utrzymanie celów œrodowiskowych okreœlonych dla
wszystkich jednolitych czêœci wód podziemnych. Aby to
osi¹gn¹æ niezbêdna jest identyfikacja zagro¿eñ dla stanu
iloœciowego i chemicznego wód podziemnych, a nastêpnie
wdro¿enie odpowiednich programów dzia³añ, podlegaj¹cych cyklicznej weryfikacji pod k¹tem oceny ich efektywnoœci. Na podstawie analizy ryzyka wskazuje siê czêœci
wód zagro¿one w danym cyklu wodnym nieosi¹gniêciem
celów œrodowiskowych. Zadanie to obejmuje sformu³owanie zasad ochrony wód podziemnych przed zagro¿eniami
geogenicznymi i antropogenicznymi, ustalanie wzajemnych
zwi¹zków pomiêdzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi oraz ekosystemami l¹dowymi zale¿nymi od wód.
W odniesieniu do wód podziemnych wyró¿nia siê
przede wszystkim zagro¿enia iloœciowe (niedobory wody)
oraz jakoœciowe (zanieczyszczenia wód podziemnych),
przy czym niejednokrotnie zagro¿enia iloœciowe mog¹
skutkowaæ zagro¿eniami jakoœciowymi dla wód podziemnych. Istotn¹ kwesti¹ jest tak¿e potrzeba uwzglêdnienia
potrzeb wszystkich u¿ytkowników wód, do których nale¿¹
tak¿e ekosystemy zale¿ne od wód podziemnych (Kowalczyk i in., 2015; Herbich, Przytu³a, 2012; Przytu³a i in.,
2013).
Pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna identyfikuje
zagro¿enia iloœciowe poprzez bilansowanie zasobów wód
podziemnych w obszarach bilansowych oraz rejonach
wodno-gospodarczych, stanowi¹cych podstawow¹ jednostkê bilansow¹ dla gospodarowania zasobami wodnymi
w kraju. Corocznie, na podstawie zgromadzonych informacji na temat aktualnego u¿ytkowania wód oraz wielkoœci dostêpnych do zagospodarowania zasobach wód podziemnych, jest przeprowadzana aktualizacja oceny stanu
iloœciowego. Okreœlane s¹ rezerwy zasobów oraz wskazy541
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wane obszary o wysokim i bardzo wysokim stopniu wykorzystania zasobów wód podziemnych dostêpnych do
zagospodarowania.
Podstawê identyfikacji zagro¿eñ jakoœciowych zasobów
wód podziemnych stanowi wykonywana cyklicznie analiza potencjalnych presji i rzeczywistych oddzia³ywañ oraz
wyniki wieloletnich pomiarów i badañ monitoringowych
w JCWPd (analiza trendów, ocena stanu chemicznego).
Jednoczeœnie PSH prowadzi dzia³ania maj¹ce na celu
ochronê zasobów wód stanowi¹cych strategiczne rezerwy
wód przeznaczonych do spo¿ycia – g³ównych zbiorników
wód podziemnych (GZWP) (ryc. 10). W latach 2009–2016
opracowano 101 dokumentacji hydrogeologicznych GZWP,
jako struktur o najwy¿szych zasobach wód podziemnych,

pozwalaj¹cych na budowê du¿ych ujêæ wód o dobrej jakoœci, niewymagaj¹cych skomplikowanego uzdatniania,
nadaj¹cych siê do zaopatrzenia ludnoœci (Miko³ajków,
Sadurski, 2017). W zale¿noœci od warunków hydrogeologicznych dla czêœci GZWP zaprojektowano obszary ochronne, które powinny byæ ustanowione w celu zapewnienia
prawid³owego gospodarowania wodami i zachowaniem
strategicznych dla kraju rezerw wody, w tym w szczególnoœci ochrony wód podziemnych przed ich degradacj¹.
Ocena stanu wód podziemnych
Kluczowym elementem wdra¿ania polityki wodnej UE
jest ci¹g³y monitoring, analiza i ocena stanu wód podziem-

Ryc. 10. Mapa G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych, wg stanu na 2017 r. Materia³y archiwalne PIG-PIB
Fig. 10. Map of the Major Groundwater Reservoirs, 2017. Archival materials of the PGI-NRI
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Ryc. 11. Przyk³ad mapy przedstawiaj¹cej zagro¿enie wyst¹pienia ni¿ówki hydrogeologicznej dla wód podziemnych (Biuletyn PSH,
Zadania pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej w 2015 r.)
Fig. 11. Exemplary map showing the hydrological risk of low groundwater flow (PSH Bulletin, Polish Hydrogeological Survey Report,
2015)
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nych w celu ich ochrony i sukcesywnej poprawy jakoœci
i dostêpnoœci zasobów wodnych we wszystkich regionach
kraju. Ocena stanu wód podziemnych jest dokonywana
w 6-letnich cyklach planistycznych w jednolitych czêœciach
wód podziemnych (JCWPd). Uzyskane wyniki s¹ podstaw¹ do podejmowania decyzji dotycz¹cych zarz¹dzania
zasobami wodnymi w kolejnych cyklach planistycznych
(Mitrêga i in., 2010; Kazimierski i in., 2011; Kuczyñska i in.,
2017).
Ocena stanu jednolitej czêœci wód podziemnych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Wód
Podziemnych jest wynikiem kontroli stanu œrodowiska
wodnego, któr¹ wykonuje siê w okreœlonych odstêpach
czasu w punktach badawczych (chemizm i po³o¿enie
zwierciad³a wód podziemnych) lub w obszarze ca³ej
JCWPd (zasoby i pobór wód podziemnych). Nastawiona
jest g³ównie na zidentyfikowanie wielkoobszarowych
zagro¿eñ i ich wp³ywu na œrodowisko wodne (ocena skutków) z pominiêciem oddzia³ywañ o zasiêgu lokalnym, nie
maj¹cych znaczenia w skali ca³ej JCWPd. Ponadto jest
ukierunkowana na ocenê oddzia³ywania wód podziemnych
na poszczególne komponenty œrodowiska (np. ekosystemy
zale¿ne od wód podziemnych), odbiorców (ujêcia dla
zaopatrzenia ludnoœci w wodê do spo¿ycia) oraz intensywnoœæ i rodzaj presji gospodarki wywieranej na wody podziemne (np. przez rolnictwo czy ujêcia wód lub systemy
odwodnieniowe).
Ochrona przed zagro¿eniami powodowanymi
przez wody podziemne
Udzia³ w zarz¹dzaniu kryzysowym w sytuacjach wystêpowania zagro¿eñ powodowanych przez wody podziemne
jest jednym z kluczowych zadañ PSH. Zagro¿enia te s¹
zwi¹zane z wystêpowaniem stanów ekstremalnych wód
podziemnych powoduj¹cych ni¿ówki hydrogeologiczne
(susza) lub podtopienia (powódŸ od wód gruntowych
zgodnie z Dyrektyw¹ Powodziow¹). Dzia³ania s³u¿by w
tym zakresie koncentruj¹ siê na cyklicznej ocenie sytuacji
hydrogeologicznej w kraju, publikowanej w formie komunikatów, a tak¿e prognozowaniu zjawisk ekstremalnych
oraz wskazywaniu obszarów predestynowanych do ich
wystêpowania (Kowalczyk i in., 2017, 2018).
Podejmowane s¹ tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu ³agodzenie skutków wystêpowania suszy oraz powodzi w kraju. Dotyczy to m.in. ustalenia zasad racjonalnego wykorzystania rezerw dostêpnych do zagospodarowania zasobów
wód podziemnych na potrzeby przeciwdzia³ania skutkom
suszy, zw³aszcza w zakresie zaspokojenia potrzeb wodnych ludnoœci i rolnictwa w obszarach szczególnie
zagro¿onych okresowymi niedoborami wody (ryc. 11).
Wyniki prac i badañ PSH w zakresie dostêpnych zasobów
i rezerw wód podziemnych s¹ wykorzystywane w przypadku nadzwyczajnych zagro¿eñ kraju, w przypadku klêsk
¿ywio³owych i powa¿nych awarii obiektów przemys³owych lub infrastrukturalnych (Nowicki, 2007, 2009;
Nowicki i in., 2007).
Gromadzenie i udostêpnianie
informacji hydrogeologicznej
Prowadzenie baz danych hydrogeologicznych zawieraj¹cych informacje dotycz¹ce warunków hydrogeologicznych, wielkoœci zasobów, stanu fizykochemicznego i iloœciowego wód podziemnych jest ustawowym obowi¹zkiem
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PSH wynikaj¹cym z ustawy Prawo wodne (Ustawa, 2017),
a zakres gromadzonych i przetwarzanych informacji ma
byæ niezbêdny do realizacji celu, jakim jest prowadzenie,
zgodnie z unijnymi wymogami, zrównowa¿onej gospodarki wodnej w Polsce. Pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna
nie tylko wytwarza dane na podstawie realizowanych
zadañ ustawowych (dane pomiarowe z monitoringu wód
podziemnych czy mapy hydrogeologiczne). Czêœæ danych
jest gromadzona wtórnie i pochodzi z wytworzonych wczeœniej dokumentacji hydrogeologicznych, a wiêc powstaj¹cych
w ramach ustawy Prawo geologiczne i górnicze, oraz innych opracowañ lub dokumentów dostarczaj¹cych informacji hydrogeologicznych. ród³ami informacji do baz
danych PSH s¹ równie¿ systemy zewnêtrzne innych instytucji, np. urzêdów marsza³kowskich lub Pañstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), które
gromadz¹ od u¿ytkowników informacje o korzystaniu ze
œrodowiska w trybie realizacji wymagañ wynikaj¹cych
z ustawy Prawo ochrony œrodowiska. PIG-PIB pozyskuje
czêœæ danych jako uczestnik realizacji Programu Badañ
Statystyki Publicznej (PBSSP).
Na system gromadzenia i przetwarzania danych
pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej sk³adaj¹ siê bazy
danych GIS i aplikacje do zarz¹dzania tymi danymi i ich
udostêpniania (Ga³kowski, Na³êcz, 2015). System obecnie
obejmuje nastêpuj¹ce g³ówne zbiory informacji:
– Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH,
tzw. Bank HYDRO),
– Monitoring Wód Podziemnych (MWP),
– Baza danych poboru rejestrowanego wód podziemnych
(POBORY),
– Baza danych GIS zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych,
– Mapa hydrogeologiczna Polski (GIS MhP),
– Baza danych G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP),
– Mapa obszarów zagro¿onych podtopieniami (PODTOPIENIA),
– Baza danych Jednolite czêœci wód podziemnych
(JCWPd),
– Baza danych znaczników œrodowiskowych.
Zasoby informacyjne systemu s¹ podstawowym i powszechnie wykorzystywanym Ÿród³em informacji podczas
wykonywania prac projektowych, dokumentacyjnych i kartograficznych z dziedziny hydrogeologii, geologii, geologii
in¿ynierskiej, ochrony œrodowiska oraz planowania przestrzennego i gospodarki wodnej. Dane dostarczane przez
system znajduj¹ szerokie zastosowanie w administracji
rz¹dowej, samorz¹dowej, s³u¿bach pañstwowych oraz,
coraz czêœciej, w sektorze prywatnym, jako podstawowe
informacje do podejmowania najwa¿niejszych decyzji w
zarz¹dzaniu œrodowiskiem, zw³aszcza w zakresie gospodarki wodnej i ochrony œrodowiska.
KORZYŒCI Z POWO£ANIA PSH
DLA HYDROGEOLOGII POLSKIEJ
I GOSPODARKI WODNEJ
Powo³anie PSH w PIG-PIB umo¿liwi³o podejmowanie
du¿ych projektów badawczych i wdro¿eniowych wynikaj¹cych z aktów prawnych UE poprzez organizacjê zespo³ów licz¹cych kilkuset specjalistów. W efekcie w ca³ym
kraju nast¹pi³ istotny wzrost rozpoznania warunków wystêpowania wód podziemnych oraz mo¿liwe by³o wprowadzenie nowych technologii, zw³aszcza informatycznych,
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i w efekcie nast¹pi³ postêp techniczny w hydrogeologii.
Bez tego postêpu nie by³aby mo¿liwa partnerska wspó³praca ze s³u¿bami innych krajów UE, w tym tak¿e z krajami
oœciennymi.
Bardzo istotna z punktu widzenia PSH jest funkcja jednocz¹ca œrodowisko hydrogeologów w kraju oraz wzajemna wspó³praca i wymiana doœwiadczeñ. Dla przyk³adu,
w przygotowaniu opublikowanej w 2007 r. Hydrogeologii
regionalnej Polski (Paczyñski, Sadurski, 2007) wziê³o
udzia³ ponad 100 specjalistów, znaj¹cych najlepiej prezentowane regiony w ujêciu zlewniowym w kraju, w realizacjê
zaœ projektu MhP zaanga¿owanych by³o ponad 400
specjalistów z ca³ego kraju.
W ramach rozwijania kontaktów naukowo-badawczych
i wspó³pracy badawczo-rozwojowej ze œrodowiskiem
naukowym, bran¿owym, z udzia³em administracji geologicznej, gospodarki wodnej i œrodowiskowej powo³ano w
PIG-PIB zespó³ konsultacyjny pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, wspieraj¹cy funkcjonowanie tej s³u¿by w
zakresie realizacji zadañ metodycznych, opracowania
poradników i publikacji wyników badañ, okreœlonych
wymaganiami dyrektyw UE i prawa krajowego.
Wymiana doœwiadczeñ i weryfikacja wyników prac
i badañ w œrodowisku hydrogeologów w kraju jest zapewniona przez organizowanie sympozjów i konferencji, takich
jak Modelowanie Przep³ywu Wód Podziemnych czy
Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii przez ró¿ne oœrodki
hydrogeologiczne. Wyniki uzyskiwane w trakcie realizowanych zadañ PSH s¹ prezentowane tak¿e na konferencjach zagranicznych oraz w ramach projektów
miêdzynarodowych.
Wypracowane przez PSH systemy organizacyjne i zarz¹dczo-kontrolne pozwalaj¹ na szybk¹ i terminow¹ realizacjê zadañ, które maj¹ du¿e znaczenie w przypadku
nadzwyczajnych zagro¿eñ takich jak susze, podtopienia
i powodzie.
Wzrastaj¹ca liczba zadañ hydrogeologicznych, niejednokrotnie o charakterze interdyscyplinarnym, wskazuje na
coraz szersze merytorycznie sukcesywne anga¿owanie
s³u¿by w prace zarówno w obszarze geologii, jak i gospodarki wodnej, energii, zarz¹dzania kryzysowego oraz
ochrony œrodowiska. Dzia³alnoœæ zintegrowanych s³u¿b
pañstwowych w zakresie gospodarki wodnej powinna byæ
ukierunkowana na realizacjê nastêpuj¹cych g³ównych
celów strategicznych:
– zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych wszystkich u¿ytkowników,
– osi¹gniêcie i utrzymanie celów œrodowiskowych wód
podziemnych,
– podniesieniu skutecznoœci ochrony ludnoœci i gospodarki w sytuacjach kryzysowych i zdarzeñ katastroficznych,
– dostarczanie informacji i danych na potrzeby podejmowania decyzji przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹,
– wzrost spo³ecznej œwiadomoœci znaczenia wód podziemnych dla rozwoju kraju.
Realizacja zadañ PSH wymaga³a i nadal wymaga systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry pañstwowej
s³u¿by hydrogeologicznej w celu wprowadzania nowej
metodyki prac i badañ dostosowanych do wymagañ i standardów UE oraz interpretacji wyników dla potrzeb raportowania dla Komisji Europejskiej. Dlatego s³u¿ba prowadzi
i rozwija zespo³y metodyczne oraz organizuje szkolenia

pracowników i zainteresowanych wspó³pracowników z innych oœrodków hydrogeologicznych w kraju. Szkolenia te
obejmuj¹ m.in. opróbowanie sieci krajowej monitoringu
wód podziemnych, a tak¿e zastosowanie technik GIS
w zarz¹dzaniu zasobami wód podziemnych. Z uwagi na
pojawiaj¹ce siê zmiany legislacyjne UE oraz koniecznoœæ
ich implementacji do prawa polskiego, istnieje pilna potrzeba uzupe³niania procedur dotycz¹cych zakresu i metodyki
monitoringu wód podziemnych oraz obserwacji zmian
zasobów i zagro¿eñ jakoœci wód podziemnych.
PODSUMOWANIE
Akcesja Polski do UE mia³a miejsce z dn. 1 maja 2004 r.
Intensywne przygotowania do niej prowadzono od 1999 r.,
tu¿ przed wejœciem w ¿ycie Ramowej Dyrektywy Wodnej
UE. Bior¹c pod uwagê koniecznoœæ wprowadzenia du¿ych
zmian w zakresie gospodarowania wodami, ochrony
zasobów wodnych i raportowania stanu wód oraz podejmowanych w tym zakresie dzia³añ, powsta³ zamys³ zorganizowania polskiej hydrogeologii w ramach pañstwowej
s³u¿by. Pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna (PSH) funkcjonuje w PIG-PIB od 2002 r. i zosta³a powo³ana na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Fakt
przekazania obowi¹zków pañstwa w zakresie wód podziemnych specjalnie do tego powo³anej jednostce œwiadczy z jednej strony o wysokiej randze hydrogeologii
w PIG-PIB jako specjalnoœci w dziedzinie nauk o Ziemi,
a z drugiej – o du¿ym znaczeniu zasobów wód podziemnych
w zaspokojeniu potrzeb spo³eczeñstwa, gospodarki oraz
ochrony ekosystemów zale¿nych od wód podziemnych.
Zespó³ hydrogeologów PIG-PIB prowadzi badania
i prace w ramach zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej i jest najliczniejszym zespo³em specjalistów
i naukowców od czasu powstania instytutu. Utrzymuje
liczne kontakty naukowo-badawcze i zawodowe z oœrodkami akademickimi, Ministerstwem Œrodowiska, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej,
Pañstwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”,
administracj¹ samorz¹dow¹, g³ównym i wojewódzkimi
Inspektoratami Ochrony Œrodowiska, wojewódzkimi
sztabami antykryzysowymi i Rz¹dowym Centrum Bezpieczeñstwa oraz z przedsiêbiorstwami geologicznymi w kraju.
W ostatnich latach s¹ sporz¹dzane bilanse wodno-gospodarcze wód podziemnych w powi¹zaniu z wodami
powierzchniowymi, co daje podstawê do holistycznego
podejœcia do gospodarowania zasobami wód i do efektywnych dzia³añ w zakresie ochrony zasobów. Systematycznie
wzrasta zainteresowanie wodami leczniczymi, termalnymi
i wysoko zmineralizowanymi (solankami). Zmusza to specjalistów do wiêkszego zainteresowania wodami g³êbinowymi, tak¿e w sensie matematycznego opisu zjawisk
zachodz¹cych w uznawanej dotychczas strefie wód stagnuj¹cych – wy³¹czonych z obiegu. Równolegle s¹ rozwijane modele równowag chemicznych i modele
termodynamiczne. Mo¿na przewidywaæ dalszy rozwój
metod GIS, które dostarcz¹ danych w formie cyfrowej do
analiz przestrzennych, a tak¿e w czêœci do modelowania
równañ adwekcji i konwekcji stosowanych w hydrogeologii. W sferze zainteresowañ naukowców pozostaje tak¿e
rozwój metod analitycznych oznaczeñ nowych zanieczyszczeñ wód podziemnych (np. farmaceutyki). Przysz³oœæ
wymagaæ bêdzie stosowania nowych metod badawczych
oraz du¿ego nak³adu pracy, ale jednoczeœnie jest gwarancj¹
dalszego rozwoju hydrogeologii w kraju.
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