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Z DZIA³ALNOŒCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
Opracowania kartograficzne wyró¿nione w 2018 r.
przez Komisjê Opracowañ Geologicznych
Eliza Dziekan-Kamiñska1
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo
geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca
2011 r. Komisja Opracowañ Geologicznych,
w ramach wykonywania zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej, okreœlonych w
art. 162 ust. 1 pkt 7, rozpatruje i dokonuje
oceny prac geologicznych z zakresu kartografii geologicznej, w tym projektów robót
geologicznych przed skierowaniem ich do
zatwierdzenia przez w³aœciwy organ administracji geologicznej, oraz dokonuje koñcowej oceny autorskich opracowañ
z tej dziedziny. W 2018 r. Komisji Opracowañ Geologicznych
przed³o¿ono do zaopiniowania prawie 500 arkuszy nastêpuj¹cych map i kilka innych opracowañ:
 Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000;
pierwszy poziom wodonoœny – wystêpowanie i hydrodynamika (142 arkusze);
 Jaskinie Wy¿yny Olkuskiej, tom 1, Jaskinie Doliny
D³ubni, Doliny Wedonki, Doliny Kluczwody, Doliny
Bolechowickiej i Doliny Bêdkowskiej (uzupe³nienia);
 Jaskinie Wy¿yny Olkuskiej, tom 3, Jaskinie Doliny
Szklarki i Doliny Rac³awki;
 Mapa Geoœrodowiskowa Polski II w skali 1:50 000;
plansza B – naturalna bariera izolacyjna (142 arkusze);
 Mapa Geoœrodowiskowa Polski II w skali 1:50 000;
plansza A (168 arkuszy);
 7 arkuszy zreambulowanej Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000;

 Metodyka opracowania Szczegó³owej Mapy Geolo-

gicznej Polski w skali 1:50 000 (wydanie II, poprawione i uzupe³nione);
 mapy osuwisk i terenów zagro¿onych ruchami
masowymi w skali 1: 10 000 – obrazuj¹ce obszar 10
gmin, 7 powiatów i 2 miast.
Po wys³uchaniu opinii cz³onków komisji oraz recenzentów bior¹cych udzia³ w posiedzeniu komisja pozytywnie
oceni³a wszystkie przedstawione jej opracowania. Autorzy
zostali zobowi¹zani do wprowadzenia w wyznaczonym terminie poprawek i uzupe³nieñ zaleconych przez komisjê.
Spoœród prac przed³o¿onych do rozpatrzenia przez
Komisjê Opracowañ Geologicznych wyró¿niono:
 arkusz Przewodowo (410) Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, opracowany przez
£ukasza Nowackiego;
 16 arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
1:50 000; pierwszy poziom wodonoœny – wystêpowanie i hydrodynamika (tab. 1);
 60 arkuszy Mapy Geoœrodowiskowej Polski II w skali 1:50 000; plansza A (tab. 2);
 40 arkuszy Mapy Geoœrodowiskowej Polski II w skali
1:50 000; plansza B – naturalna bariera izolacyjna
(tab. 3);
 mapy osuwisk i terenów zagro¿onych ruchami
masowymi w skali 1: 10 000 – obrazuj¹ce obszar 4
gmin oraz 1 miasta (tab. 4).

Tab. 1. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000; pierwszy poziom wodonoœny – wystêpowanie i hydrodynamika – arkusze
wyró¿nione w 2018 r. przez Komisjê Opracowañ Geologicznych
Nazwa i numer
arkusza

Autorzy
(afiliacja)

Uzasadnienie wyró¿nienia
Arkusze zrealizowane przez firmy zewnêtrzne

Drawsko
Pomorskie
(0195)

Katarzyna Karwacka
Dominik Miaz
(HYDROEKO, Warszawa)

Wysoki poziom merytoryczny autorskiej interpretacji wystêpowania
pierwszego poziomu wodonoœnego. Autorzy wykazali wnikliwoœæ oraz
rzetelnoœæ w zbieraniu i analizie dostêpnych materia³ów pomimo tego, ¿e mieli
ograniczony wstêp na znaczn¹ czêœæ terenu badañ.

Lubawa
(0211)

Franciszek Knyszyñski
Jerzy Ma³ecki
(Uniwersytet Warszawski)

Wysoki poziom merytoryczny autorskiej interpretacji warunków
hydrogeologicznych w terenie o bardzo skomplikowanej budowie
geologicznej oraz s³abym rozpoznaniu g³êbszych poziomów wodonoœnych.

Konotop
(0233)

Jacek Szczepiñski
Dagmara Pu³aczewska
Dawid B³ach
(POLTEGOR
Instytut Górnictwa Odkrywkowego)

Arkusz wykonany na wysokim poziomie merytorycznym, odznaczaj¹cy siê
wnikliw¹ i dociekliw¹ interpretacj¹ warunków wystêpowania pierwszego
poziomu wodonoœnego (PPW) na terenie o ograniczonej dostêpnoœci
punktów dokumentacyjnych. Pomimo wystêpowania na znacznej
powierzchni arkusza poligonu wojskowego i w zwi¹zku z tym ograniczonej
mo¿liwoœci wykonania badañ, rozpoznanie terenowe zosta³o
przeprowadzone w³aœciwie i z dostosowaniem do stopnia skomplikowania
warunków hydrogeologicznych na obszarze pojeziernym.
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Nazwa i numer
arkusza

Autorzy
(afiliacja)

Uzasadnienie wyró¿nienia

Miros³awiec
(0234)

Jacek Gurwin, Miros³aw W¹sik
(POLTEGOR, Instytut Górnictwa
Odkrywkowego, Uniwersytet Wroc³awski)

Wysoki poziom merytoryczny autorskiej interpretacji wystêpowania PPW
na obszarze Pojezierza Wa³eckiego i Równiny Wa³eckiej – terenach o skomplikowanych warunkach hydrodynamicznych.

Wygoda
(0335)

Marta Sierawska
(HPC POLGEOL S.A., Warszawa)

Arkusz wykonany starannie i szczegó³owo w terenie o skomplikowanej
budowie geologicznej utworów powierzchniowych, w którym interpretacjê
warunków hydrogeologicznych PPW utrudnia wystêpowanie ró¿norodnych form
geomorfologicznych w strefie krawêdziowej wysoczyzny morenowej i doliny
Narwi.

Brañska
(0418)

Maria Szczerbicka
Anna Kêdzierawska
(HPC POLGEOL, Zak³ad w Lublinie)

Staranne wykonanie arkusza wraz z przemyœlan¹ generalizacj¹
drobiazgowych wydzieleñ geologicznych, co zosta³o poprzedzone
w³aœciwym rozpoznaniem terenowym, dostosowanym
do stopnia skomplikowania warunków hydrogeologicznych.

G¹bin
(0482)

Alicja Sobolewska
Agnieszka ¯erebiec-Chmielewska
Ma³gorzata Kurkiewicz
(HYDROCONSULT Sp. z o.o.,
Oddzia³ w Warszawie)

Wysoki poziom merytoryczny autorskiej interpretacji wystêpowania
pierwszego poziomu wodonoœnego na obszarze o skomplikowanej budowie
geologicznej utworów przypowierzchniowych.

Janów Podlaski
(0532)

Bogus³aw Bielec
Robert Duda
Magdalena Stêpieñ
(MGGP S.A., IGSMiE PAN)

Arkusz na wysokim poziomie merytorycznym, charakteryzuj¹cy siê starann¹
i wyczerpuj¹c¹ interpretacj¹ warunków hydrogeologicznych obszaru o
skomplikowanych warunkach wystêpowania i kr¹¿enia wód podziemnych
w odznaczaj¹cej siê sk¹p¹ iloœci¹ punktów dokumentacyjnych strefie
nadgranicznej, tj. krawêdziowym fragmencie Wysoczyzny Drohiczyñskiej,
doliny Bugu i Równiny £ukowskiej.
Arkusze zrealizowane przez PIG-PIB

Boguchwa³y
(0136)

Anna Szelewicka, Rafa³ Warumzer
(PIG-PIB, Oddzia³ Geologii Morza)

Wysoki poziom merytoryczny autorskiej interpretacji wystêpowania
pierwszego poziomu wodonoœnego na Pojezierzu Olsztyñskim – w obszarze
o skomplikowanych warunkach hydrodynamicznych .

Jeziorany
(0138)

Beata Pasierowska, Rafa³ Warumzer
(PIG-PIB, Oddzia³ Geologii Morza)

Wysoki poziom merytoryczny wnikliwej i wzorcowej autorskiej interpretacji
wystêpowania pierwszego poziomu wodonoœnego na Pojezierzu Olsztyñskim
– w obszarze o skomplikowanych warunkach hydrodynamicznych.

Terespol
(570)

Aneta Staroœciak, El¿bieta Przytu³a
Dorota Wêglarz (PIG-PIB, Warszawa)

Piszczac
(606)

Aneta Staroœciak, £ukasz Œliwiñski
Grzegorz Mordzonek (PIG-PIB, Warszawa)

Kodeñ
(607)

Aneta Staroœciak, S³awomir Filar
Micha³ Janik (PIG-PIB, Warszawa)

S³awatycze
(644)

Marcin Honczaruk, Grzegorz Olesiuk
Magdalena Szyd³o, Krzysztof JóŸwiak
(PIG-PIB, Warszawa)

Dok³adnoœæ i wnikliwoœæ analizy przeprowadzonej w obszarze o
skomplikowanej budowie geologicznej i trudnych do oceny, zmiennych
warunkach hydrodynamicznych, w niejednoznaczny sposób przedstawionych
w materia³ach Ÿród³owych.

Kaplonosy
(680)

Agnieszka Piasecka, Krzysztof JóŸwiak
Tomasz Gliwicz, Grzegorz Olesiuk
(PIG-PIB, Warszawa)

Wysoki poziom merytoryczny szczegó³owej interpretacji autorskiej przy braku w
pe³ni wiarygodnych i jednoznacznych archiwalnych opracowañ geologicznych
oraz niewielkiej liczbie hydrogeologicznych punktów badawczych.

Kolbuszowa
(0954)

Magdalena Nidental, Dorota Palak-Mazur
Ewelina Stañczak
(PIG-PIB, Warszawa)

Wysoki poziom merytoryczny szczegó³owej autorskiej interpretacji rejonu
arkusza, który opracowano w niezwykle trudnej sytuacji metodycznej.
Zaproponowana i ostatecznie przyjêta schematyzacja wymaga³a analizy
i propozycji reinterpretacji warunków wystêpowania PPW na kilku
s¹siednich arkuszach, wykonanych w poprzednich latach.

Blok trzech arkuszy wyró¿niono za wysoki poziom merytoryczny wnikliwej
i wzorcowej autorskiej interpretacji wystêpowania PPW w obszarze o zró¿nicowanych warunkach geomorfologiczno-hydrodynamicznych w strefie
doliny Bugu i wysoczyzn Polesia Zachodniego oraz wzorcowo opracowane
objaœnienia tekstowe.

Tab. 2. Mapa Geoœrodowiskowa Polski II w skali 1:50 000; plansza A – arkusze wyró¿nione w 2018 r. przez Komisjê Opracowañ
Geologicznych
Nazwa i numer arkusza
Braniewo (32), ¯elazna Góra (33), G³êbock (34), Toprzyny (35), Szczurkowo
(36), M³ynary (59), Chruœciel (60), Pieniê¿no (61), Górowo I³aweckie (62),
Wojciechy (63), Bartoszyce (64), Pas³êk (95), Dobry (96), Orneta (97), Wolnica
(98), Lidzbark Warmiñski (99), Bisztynek (100)

Autorzy
(afiliacja)

Uzasadnienie
wyró¿nienia

Krzysztof Seifert
(PIG-PIB, Oddzia³ Dolnoœl¹ski)

Kolno (257), Stawiski (258), Radzi³ów (259), Goni¹dz (260), Moñki (261),
Jasionówka (262), Nowowola (263), Sokó³ka (264), Sokó³ka E (1079),
Nowogród (295), £om¿a (296), Wizna (297), Nowa Wieœ (298), Knyszyn (299),
Wasilków (300), Supraœl (301), Wierzchlesie (302), Krynki (303), Modzele
Wygoda (335), Rutki (336), Zawady (337), Choroszcz (338), Bia³ystok (339),
Zab³udów (340), Gródek (341), Ja³ówka (342), Wysokie Mazowieckie (377),
£apy (378), Plutycze (379), Bielsk Podlaski (419), Trzeœcianka (380), Narew
(381), Narewka (382), Orla (420), Hajnówka (421), Bia³owie¿a (422)

Robert Formowicz, Anita Grêdysa
(PIG-PIB, Oddzia³ Górnoœl¹ski)

Starogard Gdañski (230)

Anna Gabryœ-Godlewska
(PIG-PIB, Warszawa)

Rusinowo (156)

Dominika Kafara, Barbara Turbiak
(PIG-PIB, Warszawa)

Gryfice (116), Brojce (117), Jenikowo (192), Nowogard (154), Resko (155)

Joanna Krasuska, Paulina Kostrz-Sikora
(PIG-PIB, Warszawa)

Bardzo dobre
przygotowanie
merytoryczne,
a tak¿e
wnikliwoœæ oraz
rzetelnoœæ w
opracowaniu
i analizie
dostêpnych
materia³ów.
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Tab. 3. Mapa Geoœrodowiskowa Polski II w skali 1:50 000; plansza B – naturalna bariera izolacyjna – arkusze wyró¿nione w 2018 r.
przez Komisjê Opracowañ Geologicznych
Autorzy
(afiliacja)

Nazwa i numer arkusza
Stacja Nurzec (496); Klukowicze (497); Wierzchlas
(533); Bia³a Podlaska (568); Rokitno (569); Terespol
(570); Stanin (601); £uków (602); K¹kolewnica (603);
Miêdzyrzec Podlaski (604); £omazy (605);
Piszczac (606); Kodeñ (607)

Marek Ga³ka
S³awomir Wilk
(PIG-PIB, Oddzia³ Górnoœl¹ski)

Szreñsk (327)

Dominik Szrek
W³adys³aw Œlusarek
(PIG-PIB, Oddzia³ Œwiêtokrzyski)

Ciechanów (369)

Halina Wojtyna
W³adys³aw Œlusarek
(PIG-PIB, Oddzia³ Œwiêtokrzyski)

Lidzbark Welski (287); Narzyma (289);
Janowo (290); ¯uromin (326), M³awa (328)

Dominik Szrek
Jakub Sokalski
(PIG-PIB, Oddzia³ Œwiêtokrzyski)

Bie¿uñ (366); Radzanów (367); Raci¹¿ (407)

Dorota Gie³¿ecka-M¹dry
Halina Wojtyna
(PIG-PIB, Oddzia³ Œwiêtokrzyski)

Braniewo (32); ¯elazna Góra (33); M³ynary (59);
Chruœciel (60); Pas³êk (95); Dobre Miasto (137)

Tomasz Szarafin
(PIG-PIB, Oddzia³ Geologii Morza)

Bisztynek (100); Bartoszyce (64)

Bartosz Stec
(PIG-PIB, Oddzia³ Geologii Morza)

Dobry (96); Orneta (97)

Dorota Koszka-Maroñ
(PIG-PIB, Oddzia³ Geologii Morza)

Starogard Gdañski (230)

Anna Gabryœ-Godlewska
(PIG-PIB, Warszawa)

Rusinowo (156)

Dominika Kafara
Barbara Turbiak
(PIG-PIB, Warszawa)

Gryfice (116); Brojce (117); Jenikowo (192);
Nowogard (154); Resko (155)

Joanna Krasuska
Paulina Kostrz-Sikora
(PIG-PIB, Warszawa)

Uzasadnienie wyró¿nienia

Dok³adnoœæ i wnikliwoœæ
przeprowadzonej analizy w obszarze
o skomplikowanej budowie
geologicznej i czêsto w materia³ach
Ÿród³owych przedstawionej
w sposób niejednoznaczny. Autorzy
prawid³owo okreœlili mo¿liwoœci
izolacyjne poszczególnych
wydzieleñ
litologiczno-stratygraficznych;
uwzglêdniaj¹c zarówno wg³êbny typ
budowy geologicznej, jak i
powierzchniowy zasiêg jednostek
litologiczno-stratygraficznych.

Tab. 4. Mapy osuwisk i terenów zagro¿onych ruchami masowymi w skali 1:10 000 wyró¿nione w 2018 r. przez Komisjê Opracowañ
Geologicznych
Nazwa arkusza

Autorzy
(afiliacja)

Gmina Pszów, powiat wodzis³awski,
województwo œl¹skie

Andrzej Piotrowski
Konrad Górka
(PIG-PIB, Oddzia³ Karpacki)

Gmina Rydu³towy, powiat wodzis³awski,
województwo œl¹skie

Marcin Wódka
(Oddzia³ Karpacki)
Andrzej Piotrowski
(PIG-PIB, Oddzia³ Górnoœl¹ski)

Gmina Jawornik Polski, powiat przeworski,
województwo podkarpackie

Aleksander Biel
Marta Tomaszczyk
(PIG-PIB Warszawa)
Zbigniew Perski
Tomasz Wojciechowski
Bart³omiej Warmuz
(PIG-PIB, Oddzia³ Karpacki
Oddzia³ Górnoœl¹ski)

Gmina Wielopole Skrzyñskie,
powiat ropczycko-sêdziszowski,
województwo podkarpackie

Izabela Laskowicz
Teresa Mrozek
Aneta Janeczek
(PIG-PIB, Oddzia³ Karpacki)

Miasto Kraków,
województwo ma³opolskie

Sylwester Kamieniarz,
Marcin Wódka
Antoni Wójcik
(PIG-PIB, Warszawa)
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Uzasadnienie wyró¿nienia
Solidnoœæ w wykonaniu prac kartograficznych
na terenach objêtych podziemn¹ eksploatacj¹
wêgli kamiennych. Profesjonalnie
zredagowany tekst zawiera fachowy opis
deformacji terenu, które zosta³y wywo³ane
podziemn¹ eksploatacj¹ wêgli kamiennych,
i opis mo¿liwoœci wyst¹pienia ruchów
masowych w krawêdziowej strefie niecki
osiadania.

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne
oraz wnikliwoœæ w zbieraniu i analizie
informacji podczas prac terenowych. Tekst
jest profesjonalnie zredagowany, a informacje
opracowane w sposób wyczerpuj¹cy.
Za³¹czniki graficzne zosta³y wykonane bardzo
starannie.

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne
oraz wnikliwoœæ w zbieraniu i analizie
informacji podczas prac terenowych
w obszarze trudnym do badañ z uwagi na
zabudowê, zmiany antropogeniczne
i dzia³alnoœæ górnicz¹.

