
Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Œrodowiska,
zrealizowane w 2009 r.

Ewa Zalewska1

Na zamówienie Ministra Œrodowiska
realizowane s¹ prace geologiczne, finan-
sowane przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (ze
œrodków przewidzianych na potrzeby
geologii).

Corocznie w marcowym numerze
Przegl¹du Geologicznego Departament
Geologii i Koncesji Geologicznych pre-

zentuje listê tematów geologicznych, których realizacja
zosta³a zakoñczona w roku poprzednim. Informacja ta

umo¿liwi wszystkim zainteresowanym uzyskanie wiedzy
nie tylko o zakresie wykonywanych opracowañ, ale tak¿e o
miejscu ich przekazania (archiwizacji). Mam nadziejê, ¿e
dziêki takiemu dzia³aniu dostêp do wyników bêdzie du¿o
³atwiejszy, co umo¿liwi efektywniejsze z nich korzystanie.

Dodatkowo w ka¿dym lipcowym numerze Przegl¹du
Geologicznego przedstawiam nowe tematy zamawiane
przez ministra œrodowiska, których wykonanie zosta³o roz-
poczête w okreœlonym przedziale czasu.

W tabeli 1 zosta³y przedstawione tematy, których reali-
zacjê zakoñczono w 2009 r.
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1 Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Œrodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Lp. Nazwa
przedsiêwziêcia

Okres
realizacji Cel przedsiêwziêcia

Krótka charakterystyka
(co osi¹gniêto, komu to s³u¿y)

Miejsce przekazania

1 Opracowanie
zasad
dokumentowania
warunków
geologiczno-
-in¿ynierskich
dla celów
likwidacji kopalñ

2006–
2009

Opracowanie jednolitych
zasad okreœlaj¹cych zakres,
rodzaj i metody prowadzenia
i dokumentowania badañ i
obserwacji
geologiczno-in¿ynierskich na
obszarach likwidowanych
kopalñ podziemnych,
odkrywkowych i
otworowych

Ostatecznym rezultatem pracy jest opracowanie
i wydanie drukiem zasad prowadzenia i
dokumentowania badañ
geologiczno-in¿ynierskich obszarów
likwidowanych kopalñ. Opracowanie to jest
dostêpne wszystkim zainteresowanym
instytucjom, jednostkom, Urzêdom Górniczym,
Urzêdom Gminnym, likwidowanym
przedsiêbiorstwom górniczym i
przedsiêbiorstwom geologicznym,
wykonuj¹cym odpowiednie opracowania

Urzêdy Wojewódzkie i
Marsza³kowskie Woj.:
Œl¹skiego, Dolnoœl¹skiego,
Lubelskiego, £ódzkiego,
Ma³opolskiego,
Podkarpackiego,
Œwiêtokrzyskiego,
Wielkopolskiego; Urzêdy
Miast, Urzêdy Gmin,
Starostwa Powiatowe,
Zak³ady Górnicze, Urzêdy
Górnicze, uczelnie wy¿sze,
biblioteki, Przedsiêbiorstwa
Geologiczne,
Ministerstwo Infrastruktury,
GIOŒ, Instytut Ochrony
Œrodowiska, GIG, PIG,
CAG Warszawa, na stronie
internetowej MŒ

2 Baza danych
geologiczno-
-in¿ynierskich
wraz z
opracowaniem
Atlasu
geologiczno-
-in¿ynierskiego
aglomeracji
wroc³awskiej

2006–
2009

Zebranie i uporz¹dkowanie
oraz przedstawienie w
formie cyfrowej danych
geologiczno-in¿ynierskich
dla aglomeracji wroc³awskiej
o powierzchni ok. 700 km2

Uzyskane wyniki stanowi¹ u¿yteczny materia³
dla w³adz samorz¹dowych do celów
planowania przestrzennego, w tym tak¿e
podejmowania we wstêpnych etapach decyzji
inwestycyjnych dla wszelkiego typu
budownictwa na terenie aglomeracji
wroc³awskiej

Starostwo Powiatowe we
Wroc³awiu, Urz¹d Miasta
Wroc³aw, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Dolnoœl¹skiego, Dolnoœl¹ski
Urz¹d Wojewódzki, CAG
Warszawa, na stronie
internetowej MŒ

3 Zasady
dokumentowania
geologiczno-in¿y
nierskich
warunków
posadowienia
obiektów
budownictwa
morskiego i
zabezpieczeñ
brzegu
morskiego

2007–
2009

Opracowanie zasad
dokumentowania warunków
geologiczno-in¿ynierskich
posadowienia ró¿nych
morskich obiektów
hydrotechnicznych oraz do
ochrony i zabezpieczeñ
piaszczystych brzegów i
aktywnych odcinków klifu w
obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w pasie nadbrze¿nym

Ostatecznym rezultatem pracy jest opracowanie
i wydanie drukiem zasad dokumentowania
geologiczno-in¿ynierskich warunków
posadowienia obiektów budownictwa
morskiego i zabezpieczeñ brzegu morskiego.
Zasady dokumentowania bêd¹ przydatne dla
administracji pañstwowej zatwierdzaj¹cej
opracowania z zakresu geologii in¿ynierskiej,
Urzêdów Morskich kieruj¹cych pracami na
poszczególnych odcinkach wybrze¿a, firm
projektowych oraz wykonuj¹cych badania
geologiczno-in¿ynierskie

Ministerstwo Infrastruktury,
NFOŒiGW, GIOŒ, G³ówny
Instytut Górnictwa, Urzêdy
Morskie, Urz¹d Wojewódzki
i Marsza³kowski
Województwa Pomorskiego
i Zachodniopomorskiego,
Starostwa powiatowe,
Urzêdy Miast, uczelnie
wy¿sze, biblioteki, instytuty
naukowo-badawcze,
przedsiêbiorstwa
geologiczne, CAG
Warszawa, na stronie
internetowej MŒ

Tab. 1. Zestawienie przedsiêwziêæ realizowanych na zamówienie Ministra Œrodowiska, finansowanych ze œrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i zakoñczonych w okresie 1.01.2009–31.12.2009
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4 Badania
wp³ywu
stosowania
œrodków
ochrony roœlin
na poziom
zanieczyszczenia
gruntów i wód
podziemnych na
obszarach
zasilania GZWP
i UPWP

2005–
2009

Dokonanie oceny stanu
zanieczyszczenia gruntów,
gleb i wód podziemnych w
wybranych obszarach
U¿ytkowych Poziomów
Wód Podziemnych oraz
G³ównych Zbiorników
Wód Podziemnych z
rejonu Wy¿yny Lubelskiej,
Niziny Wielkopolskiej,
Œl¹ska Opolskiego,
Przedgórza Sudetów i
Niziny Mazowieckiej, pod
k¹tem zawartoœci
zwi¹zków pestycydowych
pochodz¹cych z
nawo¿enia i ochrony
du¿ych upraw rolnych

Na podstawie uzyskanych wyników,
odnosz¹cych siê do ró¿nych formacji
litologicznych badanych warstw
wodonoœnych, okreœlono w wodach
podziemnych wielkoœci stê¿eñ wybranych,
wspó³czesnych oraz nie u¿ywanych w chwili
obecnej zwi¹zków pestycydowych

Urzêdy Marsza³kowskie
Województwa
Dolnoœl¹skiego,
Mazowieckiego,
Opolskiego, Lubuskiego,
Lubelskiego,
Wielkopolskiego; KZGW,
GIOŒ, CAG Warszawa

5 Mo¿liwoœci
wykorzystania
gospodarczego
kopalin
towarzysz¹cych
i odpadowych z
zak³adów
górnictwa
skalnego rejonu
Krzeszowic dla
potrzeb ochrony
œrodowiska

2005–
2009

Okreœlenie parametrów
jakoœciowych surowców
mineralnych
nagromadzonych w
sk³adowiskach oraz
opracowanie rozwi¹zañ
technologicznych
dotycz¹cych uzyskiwania
z nich ceramizowanych
naturalnych kompozytów
nawozowych o
przed³u¿onym do kilku lat
okresie dotowania gleb
bio– i mikroelementami.
Przeprowadzone badania
dostarcz¹ informacji na
temat lokalizacji
wyst¹pieñ surowców
przydatnych do
przeprowadzenia procesu
ceramizacji, ich
charakterystyki
jakoœciowej oraz
optymalnego sk³adu
mieszanek mineralnych
do produkcji
ceramizowanych
naturalnych kompozytów
nawozowych

Wyniki prac mog¹ stanowiæ podstawê do
wdro¿enia produkcji mineralnych mieszanek
nawozowych przeznaczonych dla
gospodarki rolnej i leœnej. Opracowanie
podstaw wykorzystania wymienionych na
wstêpie surowców do produkcji
ceramizowanych naturalnych kompozytów
nawozowych w celu stosowania ich w
gospodarce rolnej i leœnej spe³nia³oby
podwójny cel: polepszenie stanu gleb i ich
rekultywacja, równie¿ na obszarach
zdegradowanych przez przemys³, oraz
zmniejszenie area³u ziemi wy³¹czonej z
u¿ytkowania rolnego, a przeznaczonego pod
ha³dy

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Ma³opolskiego, CAG
Warszawa

6 Projekt prac
geologicznych
dla ustalenia
zasad
dyspozycyjnych
w obszarach
bilansowych,
wspó³wystêpu-
j¹cych wód
leczniczych i
zwyk³ych wód
podziemnych w
wydzielonym
rejonie Karpat
— Zlewnia
Popradu

2008–
2009

Przedstawienie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do ustalenia
zasobów dyspozycyjnych,
w obszarach bilansowych,
wspó³wystêpuj¹cych wód
leczniczych i zwyk³ych
wód podziemnych w
wydzielonym rejonie
Karpat — Zlewnia Popradu

Projekt stanowi podstawê wykonania prac
geologicznych maj¹cych na celu
opracowanie Dokumentacji
hydrogeologicznej ustalaj¹cej zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych, w
obszarach bilansowych,
wspó³wystêpuj¹cych wód leczniczych i
zwyk³ych wód podziemnych w wydzielonym
rejonie Karpat — Zlewnia Popradu, której
wyniki bêd¹ wykorzystane przez organy
administracji, jednostki naukowo-badawcze
oraz przedsiêbiorców prowadz¹cych lub
zamierzaj¹cych prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, zwi¹zan¹ z wykorzystaniem
wód podziemnych omawianego rejonu

Urz¹d Marsza³kowski
Woj. Ma³opolskiego; Sta-
rostwo Powiatowe w
Nowym S¹czu, CAG War-
szawa

7 Projekt prac
geologicznych
dla ustalenia
zasobów
dyspozycyjnych
wód
podziemnych
obszaru
bilansowego
Miêdzyodrza,
Zalewu
Szczeciñskiego,
Wyspy Uznam i
zachodniej
czêœci Wyspy
Wolin

2008–
2009

Przedstawienie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
sporz¹dzenia dokumentacji
hydrogeologicznej
ustalaj¹cej zasoby
dyspozycyjne wód
podziemnych piêtra
czwartorzêdowego i
mezozoicznego obszaru
bilansowego Miêdzyodrza,
zalewu Szczeciñskiego,
Wyspy Uznam i zachodniej
czêœci Wyspy Wolin

Projekt zostanie wykorzystany jako
podstawa realizacji dokumentacji
hydrogeologicznej ustalaj¹cej zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych obszaru
bilansowego Miêdzyodrza, Zalewu
Szczeciñskiego, Wyspy Uznam i zachodniej
czêœci Wyspy Wolin.
Dokumentacja ta bêdzie wykorzystywana do
sporz¹dzenia takich dokumentów
planistycznych s³u¿¹cych zarz¹dzaniu
zasobami wodnymi, jak: plan
gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, warunki korzystania z wód
podziemnych regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, a tak¿e w razie
koniecznoœci okreœlenia szczególnych zasad
ochrony zasobów wodnych obszaru
bilansowego Miêdzyodrza, Zalewu
Szczeciñskiego, Wyspy Uznam i zachodniej
czêœci Wyspy Wolin w celu osi¹gniêcia
dobrego stanu wód tego obszaru

Urz¹d Marsza³kowski
Woj. Zachodniopo-
morskiego, RZGW
Szczecin, CAG Warszawa
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8 Dokumentacja
okreœlaj¹ca
warunki
hydrogeologiczne
dla ustanowie-
nia obszaru
ochronnego
zbiornika wód
podziemnych
Niecka
Lubelska
(GZWP nr 406)

2005–
2009

Udokumentowanie
warunków
hydrogeologicznych na
obszarze zbiornika wód
podziemnych Niecka
Lubelska (GZWP nr 406),
ustalenie jego granic oraz
wyznaczenie obszarów
ochronnych

Dokumentacja jest podstaw¹ do
ustanowienia przez dyrektora regionalnego
zarz¹du gospodarki wodnej, w drodze
rozporz¹dzenia, obszaru ochronnego
zbiornika, w obrêbie którego obowi¹zywaæ
bêd¹ zakazy, nakazy i ograniczenia w
u¿ytkowaniu gruntów i wód podziemnych.
Praca wykorzystana bêdzie równie¿ przez
organy administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej w procesie decyzyjnym
zwi¹zanym z lokalizowaniem przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko

Urzêdy Marsza³kowskie
Woj. Lubelskiego i
Podkarpackiego,
Starostwo Powiatowe w
Lublinie, KZGW, RZGW:
Warszawa i Kraków, CAG
Warszawa

9 Dokumentacja
okreœlaj¹ca
warunki
hydrogeologiczne
dla ustalenia
obszarów
ochronnych
zbiorników wód
podziemnych:
Czêstochowa
(W) — GZWP
nr 325 oraz
Czêstochowa ( E )
— GZWP nr
326

2004–
2009

Udokumentowanie
warunków
hydrogeologicznych na
obszarze g³ównych
zbiorników wód
podziemnych Czêstochowa
(W) — GZWP nr 325 oraz
Czêstochowa ( E ) —
GZWP nr 326, ustalenie
ich granic oraz
wyznaczenie obszarów
ochronnych

Dokumentacje s¹ podstaw¹ do ustanowienia
przez dyrektorów regionalnych zarz¹dów
gospodarki wodnej, w drodze rozporz¹dzeñ,
obszarów ochronnych zbiorników, w obrêbie
których obowi¹zywaæ bêd¹ zakazy, nakazy i
ograniczenia w u¿ytkowaniu gruntów i wód
podziemnych. Opracowania
wykorzystywane bêd¹ równie¿ przez organy
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w
procesie decyzyjnym zwi¹zanym z
lokalizowaniem przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko

Dokumentacjê dotycz¹c¹
GZWP 325 otrzyma³y
Urzêdy Marsza³kowskie
Woj.: £ódzkiego,
Opolskiego,
Œl¹skiego;
KZGW, RZGW Poznañ,
CAG Warszawa
Dokumentacjê dotycz¹c¹
GZWP 326 otrzyma³y
Urzêdy Marsza³kowskie
Woj.: Œl¹skiego,
£ódzkiego,
Ma³opolskiego; KZGW,
RZGW: Poznañ,
Warszawa, Kraków i
Gliwice, CAG Warszawa

10 Opracowanie
programu prac,
arkuszy
pilota¿owych i
instrukcji
merytorycznej
wykonania
warstw infor-
macyjnych
wra¿liwoœci na
zanieczyszczenia
i jakoœæ wód
pierwszego
poziomu
wodonoœnego
do bazy danych
GIS Mapy
hydrogeologicz
nej Polski
1 : 50000

2006–
2009

Opracowanie programu
prac, arkuszy pilota¿owych
i instrukcji merytorycznej
wykonania warstw
informacyjnych wra¿liwoœci
na zanieczyszczenia i
jakoœæ wód pierwszego
poziomu wodonoœnego do
bazy danych GIS Mapy
hydrogeologicznej Polski
1 : 50000 by³o zwi¹zane z
piln¹ koniecznoœci¹
wypracowania metodyki
oceny stanu jakoœciowego
p³ytkich wód podziemnych,
wp³ywaj¹cych
bezpoœrednio na stan
ekosystemów od nich
zale¿nych (przede
wszystkim wód
powierzchniowych i
obszarów ochrony siedlisk
NATURA 2000),
stanowi¹cych Ÿród³o
zaopatrzenia w wodê do
picia oraz w zwi¹zku z
koniecznoœci¹ dokonania
oceny stopnia wra¿liwoœci
p³ytkich wód podziemnych
na zanieczyszczenie,
zw³aszcza zwi¹zkami azotu
pochodzenia rolniczego

Program prac, instrukcja merytoryczna i
arkusze pilota¿owe kartograficznego
opracowania warstw informacyjnych
pierwszy poziom wodonoœny — wra¿liwoœæ
i jakoœæ stanowi¹ blok tematyczny bêd¹cy
uzupe³nieniem Mapy hydrogeologicznej
Polski 1 : 50 000 oraz jej bazy GIS. Wyniki
wykorzystywane bêd¹ w ocenie stanu
jakoœciowego wód podziemnych w
jednolitych czêœciach wód podziemnych do
opracowania planów gospodarowania i
ochrony wód podziemnych, do wykonywania
ocen, prognoz i analiz hydrogeologicznych,
które to prace bêd¹ realizowane m.in. przez
Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej,
pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹

CAG Warszawa

11 Interaktywny
atlas
prezentuj¹cy
mo¿liwoœci
geologicznej
sekwestracji
CO2 w Polsce w
skali 1 : 500 000

2008–
2009

Celem przedsiêwziêcia
by³a prezentacja struktur
geologicznych
perspektywicznych dla
podziemnego
magazynowania CO2 w
Polsce, w powi¹zaniu z
przemys³owymi Ÿród³ami
emisji dwutlenku wêgla,
poprzez opracowanie bazy
informacji i aplikacji
WebGIS/GIS w formie
interaktywnego atlasu

Atlas bêdzie pomocny w opracowywaniu
krajowych i regionalnych strategii redukcji
emisji CO2 , wykorzystuj¹cych podziemne
sk³adowanie CO2 w strukturach
geologicznych przez zak³ady przemys³owe
(w szczególnoœci przemys³ energetyczny)
oraz jednostki samorz¹du terytorialnego.
Atlas bêdzie tak¿e pomocny w analizie
gotowoœci do wychwytu, transportu i
sk³adowania dwutlenku wêgla dla nowo
wybudowanych i modernizowanych bloków
energetycznych, o mocy wiêkszej ni¿ 300
megawatów

CAG Warszawa,
wersja interaktywna atlasu
jest dostêpna na stronie
internetowej MŒ
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12 Badania
geochemiczne
osadów
Po³udniowego
Ba³tyku pod
k¹tem analizy
ska¿eñ
geogenicznych i
poszukiwañ
naftowych

2005–
2009

Zbadanie rodzaju i zasiêgu
ekshalacji substancji
geochemicznych w wodach
oraz osadach dennych
polskiej czêœci Morza
Ba³tyckiego do okreœlenia
stopnia ska¿enia
œrodowiska naturalnego
akwenu, ustalenia stref o
podwy¿szonej
perspektywicznoœci
wystêpowania z³ó¿
wêglowodorów oraz
przeanalizowanie
mo¿liwoœci wystêpowania i
tworzenia siê
gazohydratów

Badania geochemiczne osadów dennych i
wody przydennej okreœli³y strefy o
podwy¿szonej perspektywicznoœci
wystêpowania ropy naftowej i gazu
ziemnego, co pozwoli³o oceniæ
prawdopodobieñstwo istnienia obiektów z
przemys³owymi akumulacjami
wêglowodorów.
Wyniki pracy bêd¹ wykorzystane m.in.
przez przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê
eksploatacj¹ zasobów naturalnych Ba³tyku,
instytucje i placówki badawcze
monitoruj¹ce i analizuj¹ce stan œrodowiska
morskiego, organ koncesyjny Ministra
Œrodowiska

CAG Warszawa

13 Zasoby
prognostyczne,
nieodkryty
potencja³ gazu
ziemnego w
utworach
czerwonego
sp¹gowca i
wapienia
cechsztyñskiego
w Polsce

2005–
2009

Przygotowane opracowanie
mia³o na celu oszacowanie
zasobów prognostycznych i
nieodkrytego jeszcze
potencja³u gazu ziemnego
w utworach czerwonego
sp¹gowca i wapienia
cechsztyñskiego oraz
wskazanie stref, gdzie ten
potencja³ siê koncentruje

W efekcie wykonania pracy uaktualniono
informacje o zasobach prognostycznych
gazu ziemnego, dla utworów czerwonego
sp¹gowca i wapienia cechsztyñskiego by³o
to mo¿liwe dziêki przeanalizowaniu
najnowszych wyników i danych
uzyskiwanych w ramach poszukiwañ
naftowych w naszym kraju oraz dziêki
zastosowaniu nowych technik interpretacji,
modelowania i liczenia zasobów
wêglowodorów.
Wyniki prac bêd¹ wykorzystywane przez
Ministerstwo Œrodowiska, Pañstwow¹
S³u¿bê Geologiczn¹, jednostki
nauko-badawcze, firmy naftowe

CAG Warszawa,
wybrane firmy naftowe

14 Perspektywy
wystêpowania
wêgla
brunatnego w
s¹siedztwie
wysadów
solnych na Ni¿u
Polskim

2006–
2009

Ustalenie prawid³owoœci
wystêpowania wêgla
brunatnego w nak³adzie i w
s¹siedztwie wysadów
solnych w zwi¹zku z
procesami zachodz¹cymi w
wysadzie (halotektonika,
subrozja) do celów
poszukiwañ surowcowych
oraz okreœlenie
przydatnoœci badañ
sejsmicznych wysokiej
rozdzielczoœci do
oszacowania parametrów
wystêpowania wêgla
brunatnego

Wyniki uzyskane z realizacji pracy (g³ównie
w zakresie metodyki profilowania
sejsmicznego) bêd¹ mog³y zostaæ
wykorzystane do prowadzenia prac
geologiczno-poszukiwawczych za z³o¿ami
wêgla brunatnego oraz ewentualnej
przysz³ej eksploatacji z³ó¿ wêgla brunatnego
i soli kamiennej (tak¿e na potrzeby budowy
magazynów podziemnych w wysadach
solnych)

CAG Warszawa

15 Rozpoznanie i
wizualizacja
budowy
geologicznej
Zatoki
Gdañskiej dla
potrzeb
gospodarowania
zasobami
naturalnymi

2005–
2009

Rozpoznanie rzeŸby i
budowy geologicznej oraz
procesów dynamicznych
zachodz¹cych na dnie
Zatoki Gdañskiej (³¹cznie z
Zatok¹ Puck¹), w obrêbie
morskich wód
wewnêtrznych, oraz w
pasie przyleg³ym do
Mierzei Wiœlanej
ograniczonym od pó³nocy
równole¿nikiem 54 ° 30’ N

Efektem pracy jest opracowanie w formie
map tematycznych: osadów dna, rzeŸby dna,
surowców mineralnych z wyznaczeniem
bloków koncesyjnych, infrastruktury na tle
osadów (redy, tory podejœciowe, klapowiska,
ruroci¹gi, kable itp.) oraz mapy zagro¿eñ
geochemicznych. Mapy zosta³y sporz¹dzone
w skali 1 : 100 000, a arkusze Gdynia,
Gdañsk i Sobieszewo w skali 1 : 50 000.
Wyniki pracy s³u¿¹ potrzebom
gospodarowania zasobami naturalnymi,
zarz¹dzania obszarem i ochron¹ œrodowiska
morskiego. Opracowanie stanowi cenny
materia³ do podejmowania w przysz³oœci
dzia³añ gospodarczych w obszarze dna
Zatoki Gdañskiej, prowadzenia racjonalnej
gospodarki surowcami mineralnymi i
opracowania planów przestrzennego
zagospodarowania

Urz¹d Marsza³kowski
Woj. Pomorskiego,
Urz¹d Morski w Gdyni,
CAG Warszawa

16 Ocena
perspektyw
wystêpowania
z³ó¿ rud metali
w Sudetach i na
bloku
przedsudeckim
w nawi¹zaniu
do aktualnych
modeli
geotektonicznych

2006–
2009

Opracowanie
kompleksowej oceny
perspektyw wystêpowania
mineralizacji rudnych w
Sudetach i na bloku
przedsudeckim w oparciu o
dane metalogeniczne,
geochemiczne, geofizyczne
i tektoniczne, w nawi¹-
zaniu do nowoczesnej
analizy formacyjnej i
aktualnych modeli
geotektonicznych

Wyniki pracy przedstawiaj¹ perspektywy
wystêpowania z³ó¿ rud metali w obrêbie
kompleksów skalnych obszaru badañ.
Stanowi¹ one podstawê merytoryczn¹ dla
przedsiêwziêæ w zakresie poszukiwania i
rozpoznawania rud metali

Urz¹d Marsza³kowski
Woj. Dolnoœl¹skiego,
CAG Warszawa
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17 Weryfikacja
niezagospoda-
rowanych z³ó¿
rud miedzi w
LGOM i niecce
boles³awieckiej

2007–
2009

Weryfikacja
niezagospodarowanych
z³ó¿ rud miedzi w
województwie
dolnoœl¹skim i lubuskim
dla urealnienia stanu ich
zasobów z uwzglêdnieniem
aktualnie obowi¹zuj¹cych
kryteriów bilansowoœci
oraz wstêpna ocena
mo¿liwoœci ich
zagospodarowania

Opracowanie obejmuje siedem
niezagospodarowanych z³ó¿ rud miedzi, w tym
piêciu z³ó¿ rud miedzi z
Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu
Miedziowego (tj. z³ó¿: Bytom Odrzañski,
Gaworzyce, G³ogów, Radwanice-Zachód,
Retków) i dwóch z³ó¿ z niecki
boles³awieckiej (z³o¿e Wartowice i Niecka
Grodziecka). Efektem koñcowym
przedsiêwziêcia by³o opracowanie dodatków
do dokumentacji geologicznych
obejmuj¹cych wymienione z³o¿a

Urzêdy Marsza³kowskie
Woj. Dolnoœl¹skiego i
Lubuskiego, CAG
Warszawa

18 Bilans
Gospodarki
Surowcami
Mineralnymi
Polski i Œwiata
2007 w wersji
polskojêzycznej
oraz Mineral
Yearbook of
Poland 2007 w
wersji
anglojêzycznej

2008–
2009

Celem pracy by³o
przedstawienie i
udostêpnienie aktualnych
danych o gospodarce
surowcami mineralnymi w
Polsce i na ca³ym œwiecie
w ujêciu zgodnym ze
standardami OECD i UE

Efektem by³a publikacja i dystrybucja obu
wersji jêzykowych bilansu. Zawarte w nim
informacje na temat wielkoœci aktualnego
wykorzystywania surowców mineralnych i
zapotrzebowania gospodarki na najbli¿sze
lata s¹ wykorzystywane przez administracjê
do kreowania polityki surowcowej kraju
oraz przez przedsiêbiorców do planowania
dzia³alnoœci gospodarczej

Ministerstwa, urzêdy
marsza³kowskie,
biblioteki, wybrane urzêdy
centralne, ambasady, izby
gospodarcze

19 Opracowanie i
testy
zintegrowanej
metodyki prac
sejsmo-magne-
totellurycznych
w aspekcie
rozpoznawania
przestrzennego
wg³êbnej
budowy
geologicznej dla
wskazania
optymalnej
lokalizacji
otworów
geotermalnych

2008–
2009

Podstawowym celem
przedsiêwziêcia by³o
przetestowanie metodyki
prac sejsmicznych i
magnetotellurycznych w
aspekcie mo¿liwoœci
szczegó³owego
rozpoznania tektoniki i
stref potencjalnej migracji
p³ynów, a tym samym
wskazania kierunku
rozwoju stref zaburzonych
tektonicznie, spêkanych i
przepuszczalnych.
Pozyskane w ten sposób
informacje mog¹ pozwoliæ
na optymalne
zaprojektowanie lokalizacji
nowych otworów
geotermalnych

Opracowanie przedstawia mo¿liwoœci
wykorzystania prac sejsmicznych i
magnetotellurycznych w celu optymalnego
projektowania lokalizacji otworów
geotermalnych, zarówno produkcyjnych, jak
i ch³onnych, a zw³aszcza dla nowego (w
naszym kraju) kierunku wykorzystania
energii geotermalnej, tj. do produkcji energii
elektrycznej. Minimalizacja ryzyka
wykonania nietrafionego otworu wymaga
zaanga¿owania nie tylko dostêpnej wiedzy i
informacji geologicznej, ale równie¿
opracowania specyficznej metodyki prac
geofizycznych ukierunkowanych na
rozpoznanie konkretnego zbiornika wód w
okreœlonym systemie geotermalnym. Wyniki
przedsiêwziêcia mog¹ przyczyniæ siê do
dynamiczniejszego rozwoju wykorzystania
w naszym kraju energii geotermalnej do
celów grzewczych oraz do uruchomienia
nowego kierunku wykorzystania energii
geotermalnej, tj. do produkcji energii
elektrycznej w systemach binarnych

Urzêdy marsza³kowskie,
NFOŒ, PIG, GIG, Instytut
Nauk Geologicznych
PAN, Urz¹d Miasta i
Gminy £owicz, uczelnie
wy¿sze, przedsiêbiorcy
posiadaj¹cy koncesje na
poszukiwanie,
rozpoznawanie i
wydobywanie wód
termalnych, biblioteki
uniwersyteckie, wersja
elektroniczna opracowania
jest równie¿ dostêpne na
stronie internetowej MŒ

20 Budowa
geologiczna
pokrywy
osadowej i
pod³o¿a
krystalicznego
Segmentu
Pomorskiego
Bruzdy
Œródpolskiej na
podstawie
kompleksowych
badañ
geofizycznych
(profilowañ
magnetotellu-
rycznych)

2007–
2009

Uzyskanie dodatkowych
informacji, jakie wynikaj¹
z badañ
magnetotellurycznych oraz
magnetyki i grawimetrii,
które pozwoli³y poszerzyæ
wiedzê o budowie
geologicznej tej czêœci
Ni¿u Polskiego

Kompleksowa interpretacja uzyskanych
danych doprowadzi³a do powstania modelu
geofizyczno-geologicznego pokrywy
osadowej i skonsolidowanego pod³o¿a.
Wyniki prac pozwol¹ na weryfikacjê i
rozszerzenie dotychczasowych pogl¹dów na
budowê strukturaln¹ pod³o¿a i znajd¹
zastosowanie w geologii z³o¿owej

CAG Warszawa

21 Opracowanie
metodyki badañ
georadarowych
do rozpoznania
budowy
geologicznej
den naturalnych
zbiorników
wodnych

2006–
2009

Opracowanie metodyki
badañ georadarowych na
obszarze naturalnych
zbiorników wodnych,
zastosowanych do
rozpoznawania budowy
geologicznej osadów
tworz¹cych dno zbiornika

Przedmiotem przedsiêwziêcia by³o
rozpoznanie budowy geologicznej dna
zbiornika wodnego (jeziora Sp³aty w
województwie warmiñsko-mazurskim) przy
zastosowaniu metody georadarowej w
nawi¹zaniu do danych uzyskanych metod¹
sejsmiczn¹ i opróbowania z terenu wokó³
jeziora

CAG Warszawa
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22 Kompleksowa
interpretacja
anomalii pól
potencjalnych
wzd³u¿
wszystkich
profili
g³êbokich badañ
refrakcyjnych
zrealizowanych
na ca³ym
obszarze
CELEBRATIO
N 2000

2005–
2009

Celem niniejszego
przedsiêwziêcia badawczego
by³o pe³ne wykorzystanie
rezultatów badañ
sejsmicznych,
otrzymywanych w wyniku
realizacji unikalnego w skali
œwiatowej eksperymentu
sejsmicznego
CELEBRATION 2000, do
interpretacji anomalii
geofizycznych pól
potencjalnych, a w
konsekwencji stworzenie
kompleksowego
geofizycznego obszaru
wschodniej i po³udniowej
Polski. Obraz ten z kolei jest
podstaw¹ w rozpoznawaniu
g³êbokich za³o¿eñ
tektonicznych i geologicznej
ewolucji litosfery badanego
obszaru

W efekcie pracy uzyskano nowe modele
skorupy ziemskiej i p³aszcza, potwierdzaj¹c
aktualne koncepcje dotycz¹ce genezy
trzeciorzêdowego orogenu Karpat.
Wyniki g³êbokich badañ sejsmicznych bêd¹
wykorzystane oprócz jednostek naukowych
(PIG, PAN) równie¿ w aspekcie utylitarnym
przez PGNiG do wyznaczenia stref
perspektywicznych w poszukiwaniach
naftowych

CAG Warszawa,
PGNiG

23 Wprowadzenie
do Centralnej
Bazy Danych
Geologicznych
(CBDG) danych
pomiarowych z
badañ geo-
elektrycznych
sondowañ geo-
elektrycznych
elektrooporo-
wych (SGE) —
Etap I

2008–
2009

Wprowadzenie do Centralnej
Bazy Danych Geologicznych
danych pomiarowych z
badañ geoelektrycznych
metod¹ sondowañ
geoelektrycznych
elektrooporowych (SGE)
oraz wyników ich
interpretacji z wybranych
dokumentacji Ÿród³owych
zgromadzonych w bazie
ARGEOL wg stanu na 1996 r.
i dokumentacji z badañ
zrealizowanych po 1996 r. z
równoczesnym
uzupe³nieniem kart
informacyjnych o tych
opracowaniach w bazie
CBDG. Podjêcie
przedmiotowego zagadnienia
jest uzasadnione faktem
postêpuj¹cego niszczenia
materia³ów Ÿród³owych
przechowywanych w formie
papierowej, stworzeniem
mo¿liwoœci ³atwego dostêpu
poprzez ich zgromadzenie w
wersji cyfrowej i dalszego
przetwarzania metodami
komputerowymi

Rezultaty prac bêd¹ mog³y byæ
wykorzystane do porównania wyników
badañ metod i sondowañ geoelektrycznych
elektrooporowych z innymi danymi
zawartymi m.in. w Banku Danych
Hydrogeologicznych, w atlasach surowców
mineralnych

Centralna Baza Danych
Geologicznych

24 Opracowanie
banku danych
rejestracji
sejsmicznych
jako elementu
Centralnej Bazy
Danych
Geologicznych
— cz. II

2007–
2009

Zgromadzenie w
Centralnej Bazie danych
Geologicznych (CBDG) i
publiczne udostêpnienie w
internecie metadanych
sejsmicznych, tj. infor-
macji o wykonanych w
Polsce badaniach
sejsmicznych

Metadane obejmuj¹ m.in. dane nag³ówkowe
i lokalizacyjne profili sejsmicznych,
pozwol¹ one na pe³ne wykorzystanie
archiwalnych danych i efektywne
planowanie zakresu nowych prac
sejsmicznych w poszukiwaniach
wêglowodorów.
Pierwszy etap pracy wykonano w 2006 r. i
przedmiotowe przedsiêwziêcie jest
kontynuacj¹ tych prac. Wyniki pracy bêd¹
wykorzystywane zarówno przez
Ministerstwo Œrodowiska, jak i przez firmy
ubiegaj¹ce siê o przyznanie koncesji na
poszukiwanie z³ó¿ wêglowodorów w
planowaniu zakresu robót

Centralna Baza Danych
Geologicznych

25 Projekt
g³êbokich
sejsmicznych
badañ
refleksyjnych
oraz
refrakcyjno-
tomograficzno-
refleksyjnego
profilowania
sejsmicznego na
profilu
regionalnym o
d³ugoœci oko³o
110 km
zlokalizowanym
na obszarze
Lubelszczyzny i
po³udniowego
Podlasia

2008–
2009

Projekt jest podstaw¹
realizacji przedsiêwziêcia
badawczego pt. Regionalne
rozpoznanie budowy
geologicznej i struktury
skorupy ziemskiej na
obszarze Lubelszczyzny i
po³udniowego Podlasia
metodami g³êbokich
sejsmicznych sondowañ
refleksyjnych oraz
refrakcyjno-tomograficzne-
go profilowania
sejsmicznego o du¿ym
znaczeniu dla badañ
podstawowych i
stosowanych

Projekt zosta³ zatwierdzony decyzj¹ ministra
œrodowiska i bêdzie podstaw¹ wykonania
badañ sejsmicznych. Przedsiêwziêcie
realizowane na podstawie projektu pozwoli
na rozpoznanie g³êbokiej budowy
geologicznej i opracowanie modelu
geologiczno-strukturalnego ca³ej skorupy
ziemskiej lubelsko-podlaskiej czêœci
platformy prekambryjskiej, wraz z jej
fanerozoiczn¹ pokryw¹ osadow¹, w oparciu
o zastosowanie nowej metodologii prac
sejsmicznych

CAG Warszawa,
Instytut Geofizyki PAN
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26 Prowadzenie
Centralnego
Banku Danych
Geologicznych
w latach
2006–2009 oraz
dostosowywanie
go do potrzeb
spo³eczeñstwa
informacyjnego

2006–
2009

Sta³y nadzór nad
funkcjonowaniem bazy,
aktualizacja danych i
powiêkszenie zasobów
danych w banku, jak
równie¿ zwiêkszenie
dostêpnoœci do nich

Wynikiem pracy jest stale rozbudowywany i
uaktualniany bank danych geologicznych. Z
danych geologicznych zgromadzonych w
CBDG korzystaj¹ instytucje naukowe, firmy
geologiczne, wy¿sze uczelnie, administracja
rz¹dowa i samorz¹dy lokalne. Dostêp do
wybranych informacji jest mo¿liwy dla
ka¿dego u¿ytkownika internetu.

CAG Warszawa, na
stronie internetowej PIG

27 Prowadzenie
rejestru
zasobów i
przygotowanie
materia³ow do
bilansu
zasobów
kopalin i wód
podziemnych

2006–
2009

Okreœlenie stanu bazy
zasobowej kraju, rocznych
zmian zasobów i
wykorzystania surowców
mineralnych

Zaktualizowano System Gospodarki i
Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS i
opublikowano Bilans Zasobów kopalin i
wód podziemnych w Polsce wg stanu na
dzieñ 31 XII 2008 r., który s³u¿y
prowadzeniu w³aœciwej polityki surowcowej
i regulacji dzia³alnoœci gospodarczej przez
organy administracji geologicznej na
szczeblu centralnym, wojewódzkim i
powiatowym. Opracowanie jest równie¿
wykorzystywane przez Okrêgowe Urzêdy
Górnicze do kontroli dzia³alnoœci górniczej i
wydobycia, a tak¿e przez inwestorów
krajowych i zagranicznych
zainteresowanych pozyskiwaniem,
wydobyciem, przetwórstwem i obrotem
surowców mineralnych. Ponadto materia³
wykorzystywany jest przez Ministerstwo
Œrodowiska, Ministerstwo Skarbu Pañstwa,
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo
Infrastruktury, G³ówny Urz¹d Statystyczny
oraz administracjê wojewódzk¹ i
samorzadow¹

Prezydent RP, Rada
Ministrów, Sejm, Senat,
wybrane urzêdy centralne,
uczelnie wy¿sze, instytuty
naukowe, technika
geologiczne, biblioteki,
urzêdy marsza³kowskie,
starostwa powiatowe,
RZGW, okrêgowe urzêdy
górnicze, komisje
doradcze ministra
œrodowiska, kierownictwo
resortu œrodowiska, CAG
Warszawa, wybrani
przedsiêbiorcy

28 Cyfrowa
weryfikacja
Mapy
Geologicznej
Polski w skali
1: 500 000 dla
realizacji
Projektu One
Geology Etap I

2008–
2009

Przeprowadzenie cyfrowej
weryfikacji Mapy
Geologicznej Polski w
skali 1: 500 000 (MGP), w
efekcie której powstanie
mapa geologiczna
zgeneralizowana do skali
1 : 1 000 000.
Przedsiêwziêcie jest œciœle
zawi¹zane z udzia³em
Pañstwowej S³u¿by
Geologicznej w
miêdzynarodowej
inicjatywie One Geology i
wpisuje siê w pierwszy
etap, obejmuj¹cy
utworzenia mapy œwiata
jako mozaiki map
rastrowych lub
wektorowych w skali oko³o
1 : 1 000 000, wykonanie
zgodnie z przyjêtymi przez
poszczególne kraje
zasadami oznaczenia
stratygrafii, litologii i
znaków konwencjonalnych

Wykonanie pozwoli na ³atw¹ integracjê
danych geologicznych z innymi danymi
przestrzennymi publikowanymi w
internecie. W efekcie zwielokrotni siê
mo¿liwoœæ prowadzenia edukacji
geologicznej oraz wykorzystania danych
geologicznych do celów zwi¹zanych z
rozwojem gospodarczym oraz szeroko
pojêtej promocji polskiej geologii w œwiecie

CAG Warszawa, na
stronie internetowej MŒ

29 Centralny
Monitoring i
system
wspomagania
dzia³alnoœci
administracji
geologicznej na
szczeblu
województw i
powiatów —
Etap I: Opraco-
wanie za³o¿eñ
programowych

2008–
2009

Przygotowanie koncepcji
wdro¿enia centralnego
systemu monitorowania
nielegalnej eksploatacji
wraz z pracami
pilota¿owymi w
wybranych dwóch
powiatach (powiat
oœwiêcimski i wadowicki),
a tak¿e system
wspomagania dzia³alnoœci
administracji geologicznej
na szczeblu powiatowym i
wojewódzkim. W
szczególnoœci bie¿¹ce
przedsiêwziêcie mia³o na
celu rozpoczêcie procesu
usprawniania
funkcjonowania
administracji geologicznej
w zakresie gospodarowania
z³o¿ami kopalin i wodami
podziemnymi

W oparciu o informacje zebrane od
wojewódzkiej i powiatowej administracji
geologicznej przeprowadzono analizê
aktualnych potrzeb administracji
geologicznej. W odpowiedzi na zg³oszone
potrzeby utworzono stronê internetow¹
s³u¿¹c¹ powiatowej i wojewódzkiej
administracji geologicznej. W ramach
strony powsta³o forum dyskusyjne maj¹ce
na celu bie¿¹ce wsparcie merytoryczne
wojewódzkiej i powiatowej administracji
geologicznej z zakresu geologii i
przepisów prawa. Przeprowadzono
inwentaryzacjê powiatów, w których
stwierdzono w 2007 r. nielegaln¹
eksploatacjê kopalin, tak¿e wykonano
analizê dotycz¹c¹ iloœci wydawanych w
2007 r. decyzji naliczaj¹cych
podwy¿szon¹ op³atê eksploatacyjn¹ za
nielegaln¹ eksploatacjê kopalin. Zebrano
informacje na temat aktualnego stanu
zatrudnienia geologów powiatowych i
wojewódzkich. Opracowano metodykê
monitorowania nielegalnych wyrobisk na
terenach powiatów

CAG Warszawa, Urzêdy
Marsza³kowskie


