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100 lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego
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A b s t r a c t. The Polish Geological Institute (PGI) was established in 1919 according to the act
of the Polish Parliament. Four departments made up the structure of PGI at that time, and one
of them was Department of Hydrology. The first head of this Department was Prof. Dr. Romuald
Ros³oñski, also the professor of the Lwów Technical University. He is recognized as a founder
of the Polish hydrogeological school. The term hydrogeology was used in the Polish literature
120 years ago, but has slowly been implemented in science as a separate research field. In the period of time between the First and Second World War the PGI team of hydrogeologists dealt
with groundwater resources and water supply, hydrogeological cartography, groundwater geoA. Sadurski
L. Skrzypczyk
chemistry and hydraulic properties of rocks hosting aquifers and aquitards, and water balances
of drainage basins. Hydrogeology at that time was closely connected with regional geology,
tectonics and petrology on the one hand and with mining activity and civil engineering on the other hand. After the World War II in
1949, the Section of Hydrogeology was established as a part of the Geological Institute. In 1953 this was renamed the Department of
Hydrogeology, with the authorization for scientific activity. The scope of this activity encompassed regional hydrogeological recognition, cartography, hydrogeology of ore deposits and mining, geophysical logging in hydrogeology and drilling diagnosis. Mathematical modeling of groundwater flow started in this Department with the physical, analog simulation in the late 60s. of the 20th century.
Results of the regional investigation of groundwater occurrences and geochemistry were presented in many hydrogeological maps prepared under the guidance of Professor C. Kolago. Groundwater resources were estimated both in the regions and the whole country by
the team led by Professor B. Paczyñski as a head and an editor. The brines, mineralized and thermal groundwaters were identified by
this Department in close cooperation with branches of the PGI under direction of B. Paczyñski, Z. P³ochniewski and J. Dowgia³³o from
the Polish Academy of Sciences. The alteration and rise of the hydrogeological studies in the PGI took place at the beginning of
2000 due to the twin projects resulted from Poland’s accession to the European Union. There was little time for the EU directives implementation, especially for Water framework directive (FWD) and integrated water resources management to be introduced in practice.
To meet these needs, the state hydrogeological survey (SHS) was organized in the PGI. This survey has been established according to
Water Law Act from July 18 of 2001. The SHS imposed new duties resulting from the EU Groundwater Directive (2006/118/EU) on
the protection of groundwater against pollution and deterioration (Official Journal UE, L 372 from 27.12.2006). There are legal, organizational and research tasks within the monitoring network and water management planning projects, which projects that belong to
duties of the SHS. The main tasks of this survey include: groundwater monitoring organization and control and quality and geochemistry control of groundwater resources within groundwater bodies, gathering of hydrogeological data in data banks, analysis of current
data and forecast elaboration, documentation of groundwater resources, publication of maps, guidebooks etc. This is the current
activity of the hydrogeological team of the Polish Geological Institute.
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Pañstwowy Instytut Geologiczny (PIG) utworzony w
roku 1919 przy Ministerstwie Przemys³u i Handlu na podstawie uchwa³y Sejmu Ustawodawczego z dnia 30 maja
1919 r. by³ z³o¿ony z czterech pionów badawczych, z których
jeden nosi³ nazwê Pionu Hydrologii. W zatwierdzonym w
1921 r. przez premiera W. Witosa statucie PIG w art. 1 znajdowa³ siê zapis zadañ instytutu, a wœród nich wymieniono
badania hydrologiczne. Nazwa badania hydrogeologiczne
i sam termin hydrogeologia powoli kszta³towa³ siê w œwiadomoœci spo³eczeñstwa po I wojnie œwiatowej, przy czym
w wielu krajach zaistnia³ dopiero po II wojnie œwiatowej.
Niemal od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci Pion Hydrologii w
PIG by³ kierowany przez profesora Romualda Ros³oñskiego, a jego pracownicy prowadzili badania g³ównie z zakre-
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su wód podziemnych. Profesor Ros³oñski jest uznawany za
twórcê polskiej hydrogeologii, zwanej równie¿ w tym czasie
hydrologi¹ wód podziemnych. Problematyka wód podziemnych by³a przedmiotem badañ Instytutu Geologicznego od
pocz¹tku jego funkcjonowania. Wed³ug profesora Cyryla
Kolagi ju¿ w okresie miêdzywojennym hydrogeologia znalaz³a swoje miejsce w strukturze organizacyjnej instytutu,
kiedy w 1923 r. utworzono Wydzia³ Hydrogeologii (Kolago, 1964)
Pocz¹tkowo pracownicy tego pionu, a nastêpnie wydzia³u byli znani z prac kartograficznych, wykonywali
szkice hydrogeologiczne do map geologicznych. Geolodzy, których dorobek œwiadczy o zainteresowaniach stratygrafi¹, litologi¹ i tektonik¹, wykonywali tak¿e ekspertyzy

Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruñ; andrzej.sadurski@umk.pl
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; leslaw.skrzypczyk@
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dla przedsiêbiorstw wodoci¹gowych, uzdrowisk i kopalñ. Nale¿eli do nich m.in: L. Samsonowicz, J. Lewiñski
i J. Czarnocki.
100-letnia dzia³alnoœæ Pañstwowego Instytutu Geologicznego na polu hydrogeologii by³a bardzo rozleg³a, bogata i zaowocowa³a licznymi pracami, a obszarem dzia³ania
by³ ca³y kraj. Drukuj¹c instrukcje, podrêczniki i poradniki
metodyczne, wprowadzono tak¿e standardy obowi¹zuj¹ce
zw³aszcza w polskiej kartografii hydrogeologicznej i dokumentacjach hydrogeologicznych ujêæ wód podziemnych.
Rozwój badañ hydrogeologicznych w PIG zasadniczo wi¹¿e
siê z okresem powojennym. Owocna wspó³praca z Centralnym Urzêdem Geologii (CUG), póŸniej Departamentem
Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Œrodowiska, którym instytut podlega³, oraz innymi oœrodkami
hydrogeologicznymi, zw³aszcza akademickimi, umo¿liwi³a wprowadzenie nowych metod badawczych i wymianê
pogl¹dów specjalistów w tej dziedzinie na forum krajowym. Historiê badañ hydrogeologicznych z okazji jubileuszu 50. lecia Instytutu Geologicznego prezentowa³ prof.
J. Malinowski w 250 tomie Biuletynu Instytutu Geologicznego, wydanym w 1970 r. (Malinowski, 1970).
Próba nakreœlenia historii badañ hydrogeologicznych
w PIG jest zaledwie szkicem, w którym zosta³y przypomniane osoby i najwa¿niejsze prace na tle rozwoju tej dziedziny naukowej w Polsce.
OKRES MIÊDZYWOJENNY
Badania wód podziemnych w okresie miêdzywojennym zosta³y zainicjowane w PIG przez R. Ros³oñskiego
(1880–1956). Jemu przypad³a rola organizacji w 1923 r.
Pionu Hydrologicznego w instytucie. On te¿ opracowa³
rozdzia³ pt. Hydrologia w zakresie nauki o wodach podziemnych w podrêczniku in¿ynierskim S.W. Bry³y wydanym w 1928 r. Jak podaj¹ Kleczkowski i Sadurski (1999),
druga czêœæ podrêcznika Hydrologia K. Pomianowskiego,
M. Rybczyñskiego i K. Wóycickiego nosi³a tytu³ Wody
gruntowe, obejmowa³a 316 stron druku i zosta³a wydana w
1934 r.. Ros³oñski publikowa³ równie¿ prace z zakresu
dynamiki wód podziemnych i hydrogeologii regionalnej
wraz z opisami wód mineralnych Polski (Ros³oñski, 1924,
1927, 1928). W pierwszej po³owie 1939 r., przed wybuchem wojny, wykona³ wspólnie z J. Samsonowiczem arkusz
£ódŸ–Piotrków Mapy hydrogeologicznej Polski w skali
1 : 300 000 (Kleczkowski, Sadurski, 1999), dla której
zosta³y sporz¹dzone nowoczesne podstawy kartografii
hydrogeologicznej w Polsce. Równolegle prowadzono
wtedy prace terenowe do przygotowania arkuszy: Radom,
Lwów oraz Kielce. Pracuj¹c w PIG, R. Ros³oñski by³
równoczeœnie docentem, a potem profesorem Politechniki
Lwowskiej. Po II wojnie œwiatowej nie powróci³ ju¿ do
instytutu, zaj¹³ siê g³ównie prac¹ badawcz¹ i dydaktyczn¹
na Politechnice Krakowskiej.
Wspó³praca geologów z Pañstwowego Instytutu Geologicznego z firm¹ wiertnicz¹ Rych³owskich z Poznania
zaowocowa³a w 1930 r. katalogiem wierceñ, który by³
redagowany przez J. Samsonowicza do Materia³ów do
hydrologii Rzeczypospolitej Polskiej, wydawanych przez
PIG (Rych³owski, 1930). W latach 1941–1942 Samsonowicz prowadzi³ na zlecenie wodoci¹gów warszawskich
badania hydrogeologiczne poziomów trzeciorzêdowych

niecki mazowieckiej. Ten pierwszy, tak obszerny materia³
analityczny zosta³ wydany po wojnie przez instytut.
OKRES POWOJENNY
Okres po II wojnie œwiatowej jest zwi¹zany z intensywnym rozwojem polskiej hydrogeologii, który przebiega³ w warunkach daleko odbiegaj¹cych od sprzyjaj¹cych.
W 1947 r. zosta³ wydany dekret o pañstwowej s³u¿bie geologicznej, bêd¹cy nowel¹ dekretu z 31 marca 1938 r. Wówczas w schemacie organizacyjnym PIG ustanowiono Wydzia³ Hydrogeologii, w którym po koniec 1946 r. by³o
zatrudnionych 115 osób. Natomiast w 1952 r. w instytucie
pracowa³o ³¹cznie 717 osób. W latach powojennej odbudowy kraju, a¿ do 1953 r., postêp w zakresie rozpoznawania
zasobów wód podziemnych by³ bardzo niewielki, z uwagi
na zastrze¿ony charakter wyników badañ hydrogeologicznych, na podstawie których sporz¹dzano dokumentacje,
ekspertyzy oraz prace kartograficzne. Hydrogeolodzy prowadzili prace g³ównie nad rozpoznawaniem warunków
wystêpowania wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia
w wodê odbudowywanych i rozbudowywanych miast oraz
zak³adów przemys³owych, w tym dla regionów Górnego
Œl¹ska, Nowej Huty, huty w Czêstochowie i nowych zag³êbi
górniczych. W 1953 r. Wydzia³ Hydrogeologii zosta³ przemianowany na Zak³ad Hydrogeologii. Powierzono mu prace naukowe i badania w zakresie zaopatrzenia w wodê,
hydrogeologicznych badañ regionalnych, kartografii hydrogeologicznej, hydrogeologii z³ó¿, w tym obs³ugê prac
wiertniczych i geofizycznych oraz hydrogeologii kopalnianej. Rozpoczêto prace metodyczne w dziedzinie modelowania analogowego przep³ywów wód podziemnych,
konstrukcji studzien wierconych, a tak¿e aparatury kontrolno-pomiarowej.
Prace badawcze by³y finansowane i organizowane g³ównie przez powsta³y wówczas Centralny Urz¹d Geologii.
Instytut Geologiczny (IG) sta³ siê jednym z najwa¿niejszych oœrodków hydrogeologicznych w Polsce, w którym
rozwijano badania wód podziemnych. Prowadzono prace
w zakresie kartografii, rozpoznawania zasobów wód, monitoringu, a tak¿e gospodarowania zasobami wód, w tym
leczniczych i mineralnych. Badania wykonywano g³ównie
w oœrodku warszawskim (Kolago, 1955, 1956, 1970a), a od
lat 70. XX w. równie¿ w oddzia³ach terenowych PIG.
Intensywny rozwój badañ hydrogeologicznych PIG zawdziêcza przede wszystkim znakomitym naukowcom.
W lutym 1948 r. na stanowisku docenta i naczelnika
Wydzia³u Hydrogeologii podj¹³ pracê dr Feliks Rutkowski,
który przed II wojn¹ œwiatow¹, w latach 1922–1934, by³
ju¿ zatrudniony w instytucie. W 1954 r. zosta³ profesorem
IG. Równolegle prowadzi³ wyk³ady na Uniwersytecie
Warszawskim. W 1965 r. opublikowa³ pracê Zarys hydrogeologii Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemys³owego (32 strony z map¹). Jest to synteza ówczesnych pogl¹dów na temat
warunków hydrogeologicznych na Górnym Œl¹sku, która
obejmuje charakterystykê geologiczn¹, zasoby wód, ich
dynamikê oraz sk³ad chemiczny (Ròhle, 1965). Du¿e zas³ugi dla rozwoju hydrogeologii regionalnej i kopalnianej
Górnego Œl¹ska i Zag³êbia Lubelskiego mia³ prof. Andrzej
Ró¿kowski, zatrudniony na etacie kierownika Samodzielnej Pracowni Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej IG w
Sosowcu, do po³owy lat 70. XX w. W tych latach przeniós³
siê do nowo powsta³ego Uniwersytetu Œl¹skiego w
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Sosnowcu, gdzie zorganizowa³ i prowadzi³ Zak³ad Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Z Instytutem Geologicznym
by³ tak¿e zwi¹zany prof. Zdzis³aw Pazdro, który w 1958 r.
obj¹³ Katedrê Hydrogeologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. By³ cz³onkiem Rady Naukowej
PIG. Gdy instytut powróci³ w 1947 r. do swej siedziby
w Warszawie, przeniós³ siê do niego z Poznania prof. Józef
Go³¹b. Zorganizowa³ on Pracowniê Hydrogeologiczn¹
i pe³ni³ funkcjê jej kierownika. Instytut wkrótce siê
powiêkszy³ i utworzony zosta³ Zak³ad Hydrogeologii,
który w latach 70. XX w. po³¹czono z Zak³adem Geologii
In¿ynierskiej.
Kilkudziesiêcioosobowy Zak³ad Hydrogeologii w najbardziej dynamicznym okresie rozwoju (1960–1970), oprócz doraŸnych opinii, ekspertyz i projektów, zajmowa³ siê:
badaniami regionalnymi, kartografi¹ hydrogeologiczn¹
(Kolago, 1962; Kolago i in., 1962) i kartografi¹ z³o¿ow¹.
Kierunki te by³y ze sob¹ œciœle zwi¹zane. Wyniki badañ
regionalnych by³y prezentowane graficznie na mapach
hydrogeologicznych, poczynaj¹c od przegl¹dowych
(1 : 500 000 – 1 : 200 000): niecki mazowieckiej (1960–
1962), kredy lubelskiej (1963–1965), niecki szczeciñskiej
(1966–1968) niecki mogileñskiej (l969– 1971), dorzecza
Wis³y (1970) oraz województw: warszawskiego (1974),
koszaliñskiego (1978), piotrkowskiego (1979) i szczegó³owych map hydrogeologicznych (l : 25 000 – 1 : 50 000),
wykonanych dla Szczecina i Olsztyna, do syntetycznych,
zamkniêtych Atlasem zasobów zwyk³ych wód podziemnych
i ich wykorzystania w Polsce (Malinowski, 1976) z pierwsz¹
w kraju ocen¹ zasobów perspektywicznych wód podziemnych. Wymienione opracowania zosta³y wyró¿nione nagrodami Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego (Atlas zasobów zwyk³ych wód podziemnych i ich wykorzystanie w
Polsce) i Ministerstwa Œrodowiska (Mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 200 000; Malinowski, P³ochniewski, 1989).
Du¿e zainteresowanie atlasem zasobów wód podziemnych
wydanym w 1976 r. i ca³kowite wyczerpanie nak³adu w
ci¹gu kilku tygodni spowodowa³o, ¿e PIG rozpocz¹³ na
pocz¹tku lat 80. ub.w. prace studialne i badawcze nad
Atlasem hydrogeologicznym Polski.
W wyniku wieloletnich badañ prowadzonych w latach
1986–1992 w 1993 r. opublikowano Atlas hydrogeologiczny Polski 1 : 500 000 Czêœæ I: Systemy zwyk³ych wód podziemnych (Paczyñski, 1993), oraz 1995 r. Atlas
hydrogeologiczny Polski 1 : 500 000 Czêœæ II: Zasoby,
jakoœæ i ochrona wód podziemnych (Paczyñski, 1995). Na
ówczesne czasy osi¹gniêciem by³a szczególnie pog³êbiona
i wywa¿ona interpretacyjnie ocena zasobów odnawialnych
oraz informacje (w skali strategicznej 1 : 500 000) o rozmieszczeniu i parametrach u¿ytkowych, a tak¿e dynamice
zwyk³ych wód podziemnych i mo¿liwoœci zagospodarowania wód podziemnych. Za opracowanie atlasów hydrogeologicznych zespó³ autorski Zak³adu Hydrogeologii
i Geologii In¿ynierskiej PIG pod kierunkiem prof. Paczyñskiego otrzyma³ nagrodê Ministra MOSZNiL za szczególne
osi¹gniêcia naukowo-badawcze. W latach 90. XX w. atlas
stanowi³ dobr¹ podstawê do kszta³towania racjonalnej
gospodarki wodnej kraju oraz planowania dalszych regionalnych badañ hydrogeologicznych. Wczeœniejszym by³a
publikacja zatytu³owana Groundwater in Europe (Paczyñski, Ró¿kowski, 1990), sporz¹dzona na zlecenie ONZ.
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Prace w zakresie rozpoznawania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz bilanse wodnogospodarcze
dorzeczy i regionów by³y kontynuowane w nastêpnych
latach.
Intensywne odkrycia surowców mineralnych w latach
1955–1976 wy³oni³y potrzebê badañ hydrogeologicznych
odkrywanych z³ó¿. Dziêki temu rozwinê³a siê hydrogeologia z³o¿owa. Prowadzono badania hydrogeologiczne z³ó¿
wêgla kamiennego, brunatnego, siarki, miedzi, ¿elaza, cynku i o³owiu, soli, uranu i wielu innych. Umo¿liwi³y one
dok³adniejsze rozpoznawanie wodonoœnoœci ró¿nych systemów geologicznych, jak równie¿ doskonalenie metod
badawczych. Za opracowanie warunków hydrogeologicznych z³ó¿ siarki pracownicy Zak³adu Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej PIG otrzymali Nagrodê Pañstwow¹ II
stopnia.
Pozycja Zak³adu Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej wynika³a przede wszystkim z opracowania w latach
1963–1965 terminologii bran¿owej, co zaowaocowa³o
Polsk¹ Norm¹ (PN-G-01300:1968), Poradnikiem hydrogeologa po redakcj¹ S. Turka (1971) oraz wytycznymi metodycznymi opracowañ regionalnych. Zak³ad by³ równie¿
koordynatorem i konsultantem badañ regionalnych wód
podziemnych w kraju oraz pe³ni³ funkcjê doradcz¹ dla
Centralnego Urzêdu Geologii, nastêpnie dla Ministerstwa
Ochrony Œrodowiska Zasobów Naturalnych i Leœnictwa
przy planowaniu badañ hydrogeologicznych oraz nadzorze
merytorycznym w realizacji zadañ resortu (Komisja
Danych Hydrogeologicznych MŒ).
Prace badawcze i metodyczne kontynuowano w latach
90. ub.w. W 1996 r. w Zak³adzie Hydrogeologii i Geologii
In¿ynierskiej opracowano wytyczne metodyczne dla opracowañ hydrogeologicznych regionalnych. Z inicjatywy i pod
kierunkiem prof. Paczyñskiego powsta³ poradnik metodyczny Ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych (Paczyñski i in., 1996).
Istotny by³ udzia³ Zak³adu Hydrogeologii i Geologii
In¿ynierskiej PIG w przygotowaniu Mapy obszarów
g³ównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagaj¹cych ochrony 1 : 500 000, wydanej w 1990 r.
pod redakcj¹ prof. A.S. Kleczkowskiego (Kleczkowski,
1990). Ponadto zespó³ hydrogeologów z tego zak³adu wykona³ wiele opracowañ o zasiêgu krajowym, które by³y
kamieniami milowymi w rozwoju hydrogeologii w Polsce.
Nale¿¹ do nich m.in.: Wody mineralne i lecznicze Polski
(Paczyñski, P³ochniewski, 1996), monografia zbiorowa
Hydrogeologia regionalna Polski. T. 1, Wody, s³odkie; T. 2,
Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane
(Paczyñski, Sadurski, 2007).
W ostatnim pó³wieczu XX w. w instytucie opracowano
i wydano arkuszowe mapy hydrogeologiczne, obejmuj¹ce
obszar ca³ej Polski. W latach l955–1968 by³a to dwuplanszowa Mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 300 000 (Kolago
i in., 1955–1968), która odegra³a pioniersk¹ rolê w rozpoznaniu wód podziemnych kraju. Mimo up³ywu lat mapa ta,
a zw³aszcza plansza A poœwiêcona poziomowi wód gruntowych, nadal zachowuje wartoœæ u¿ytkow¹. Za jej opracowanie prof. C. Kolago uzyska³ w 1964 r. wraz z zespo³em
Nagrodê Pañstwow¹ II stopnia. Mapa stanowi³a punkt
wyjœcia dla oryginalnej syntetycznej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 1 000 000, opracowanej przez
profesora i wydanej w 1970 r. (Kolago, 1970b; Paczyñski,
1988). Nale¿y ona do niew¹tpliwych osi¹gniêæ polskiej
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kartografii hydrogeologicznej, a pod wzglêdem bogactwa
treœci i przy wysokiej czytelnoœci na ówczesne czasy by³a
uznawana za jedn¹ z najlepszych na naszym kontynencie.
Bardzo istotnym elementem mapy jest pierwsza, spójna
klasyfikacja regionalna wód podziemnych Polski. Nawi¹zuje ona do struktur podczwartorzêdowych w uk³adzie
trzech jednostek taksonomicznych: obszarów, regionów
i podregionów. W latach póŸniejszych (1983 r.) podzia³
regionalny Kolagi by³ rozwijany m.in. na potrzeby Mapy
hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 200 000 (Malinowski,
P³ochniewski, 1988), która zosta³a zrealizowana w instytucie w latach 1983–1988. Do opracowania wykorzystano
wyniki badañ terenowych i dokumentacje ok. 50 tys. studzien reprezentatywnych dla regionów hydrogeologicznych w kraju. Profesor Kolago by³ jej organizatorem
i koordynatorem, a tak¿e autorem i redaktorem wielu
arkuszy. Kilka wariantów instrukcji i arkuszy próbnych wydano jeszcze w latach 70. ub.w. (ark. Skierniewice i Bia³ystok) (Kolago i in., 1986, 1987). Sprawna realizacja mapy
wymagaj¹ca wspó³dzia³ania z kilkudziesiêcioosobowym
zespo³em autorskim jest ogromn¹ zas³ug¹ prof. Kolagi.
Zak³ad Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej PIG by³
inicjatorem i koordynatorem prac kartograficznych, poczynaj¹c od etapu koncepcji, opracowania instrukcji metodycznej, organizacji, programowania, do realizacji zadañ.
Do zespo³ów autorskich arkuszy i prac redakcyjnych oraz
wydawniczych zapraszano hydrogeologów z innych oœrodków w kraju, g³ównie akademickich. Powojennymi inicjatorami kartografii hydrogeologicznej w IG, a nastêpnie
PIG byli kolejno: C. Kolago, J. Go³¹b, J. Malinowski,
B. Paczyñski, Z. P³ochniewski i P. Herbich.
Mapy arkuszowe seryjne i syntetyczno-analityczne
realizowane przez instytut wyznacza³y wa¿niejsze etapy
rozwoju kartografii hydrogeologicznej w kraju. By³y to:
– Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 1 000 000
(Go³¹b, Ruhle, 1960);
– Przegl¹dowa mapa hydrogeologiczna Polski w skali
1 : 300 000 w ujêciu arkuszowym (Kolago i in., 1955–1968),
wydanie dwuplanszowe: A – pierwszy poziom wodonoœny,
znamienne, ¿e mimo ich ogólnego, kameralnego charakteru
nadal przywo³ywane, ostatnio w 2011 r. podczas opracowywania Mapy wra¿liwoœci Polski 1 : 500 000, B – poziomy u¿ytkowe, z podzia³em regionalnym i obszern¹ charakterystyk¹ opisow¹ (Duda i in., 2011);
– Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 000
Polski w ujêciu arkuszowym (Kolago i in., 1986, 1987),
zakoñczona w latach 80. XX w. By³a to pierwsza mapa
hydrogeologiczna z szersz¹ (odtajnion¹) interpretacj¹, w
tym iloœciow¹, nadal wykorzystywana w badaniach hydrogeologicznych;
– Mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 1 000 000 Polski
(Kolago, 1970b), powsta³a jako synteza Mapy hydrogeologicznej w skali 1 : 300 000 z interesuj¹cym podzia³em
regionalnym wód podziemnych;
– Mapa hydrochemiczna (wody mineralne). [W:] Atlas
mineralogiczny Polski 1 : 2 000 000 (Kolago i in., 1970);
– Mapa wód mineralnych Polski w skali 1 : 1 000 000
(Kolago, 1971);
– Mapa wód mineralnych Polski 1 : 1 500 000 (Dowgia³³o i in., 1974);
– Atlas zasobów zwyk³ych wód podziemnych i ich wykorzystanie 1 : 500 000 (Malinowski, 1976);

– Atlas hydrogeochemiczny Polski 1 : 2 000 000 (Turek,
1977);
– Atlas zasobów surowców i odpadów mineralnych
oraz zagro¿eñ œrodowiska w uk³adzie gminnym, Z. 6 –
Wody podziemne, Z. 7 – Zagospodarowanie i ochrona wód,
Z. 8 – Waloryzacja wód podziemnych 1 : 750 000 (Paczyñski i in., 1991);
– Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku
i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia wód podziemnych
na Ni¿u Polskim w skali 1 : 1 000 000 (Bojarski, 1996);
– Atlas hydrogeologiczny Polski 1 : 500 000, Czêœæ I:
Systemy zwyk³ych wód podziemnych (red. B. Paczyñski,
1993);
– Atlas hydrogeologiczny Polski 1 : 50 0000, Czêœæ II:
Zasoby, jakoœæ i ochrona wód podziemnych (Paczyñski,
1995);
– Mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 50 000 (Mapa...,
1996–2004; Herbich, Sadurski, 2003), sk³adaj¹ca siê z 1069
arkuszy pokrywaj¹cych ca³y obszar kraju. Do koñca 2004 r.
wykonano zgodnie z harmonogramem wszystkie arkusze
prezentuj¹ce warunki wystêpowania i w³aœciwoœci u¿ytkowych poziomów wodonoœnych, które stanowi¹ podstawowe Ÿród³o zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci w wodê do
spo¿ycia. Mapa ta, której g³ównym wykonawc¹ i koordynatorem jest Pañstwowy Instytut Geologiczny, powsta³a
wg Instrukcji opracowania Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (1996, 1999) jako oddzielna, seryjna,
niezale¿na mapa w systemie GIS. Po raz pierwszy nie ma
ona wersji poligraficznej, jak wczeœniej wydawane mapy,
i jest udostêpniana cyfrowo lub powstaje na zamówienie w
formie wydruku ploterowego. Aktualnie baza danych MhP
jest powiêkszana o dwie kolejne grupy warstw informacyjnych: pierwszy poziom wodonoœny – warunki wystêpowania i hydrodynamika oraz wra¿liwoœæ na zanieczyszczenia
i jakoœæ wód. Warstwy te zawieraj¹ charakterystykê p³ytkich wód podziemnych oraz ich wp³ywu na stan wód
powierzchniowych i ekosystemów l¹dowych od nich zale¿nych. Zadanie to jest realizowane zgodnie z Instrukcj¹
rozwoju i aktualizacji MhP opracowan¹ przez zespó³
hydrogeologów pod kierunkiem dr. P. Herbicha (Herbich
i in., 2007, 2008, 2015).
W ramach prac przygotowawczych do realizacji w PIG
krajowego programu badawczego dotycz¹cego udokumentowania G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
w 2003 r. opracowano metodyczne podstawy do zadania
Wstêpna waloryzacja g³ównych zbiorników wód podziemnych w aspekcie oceny zasobów zgromadzonych w nich
wód, celowoœci i kolejnoœci wprowadzenia zabiegów
ochronnych (Paczyñski, 2003b). Na podstawie przeprowadzonej w 2003 r. wstêpnej waloryzacji wykazano, ¿e wyznaczone wczeœniej przez zespó³ prof. A. Kleczkowskiego
(Akademia Górniczo-Hutnicza, AGH) GZWP zaliczaj¹ siê
g³ównie do grupy zbiorników wymagaj¹cych pilnego ustanowienia obszarów ochronnych, co wskaza³o na ogólnie
prawid³owy kierunek prowadzonych prac w zakresie kolejnoœci dokumentowania GZWP, przyjêty przez Ministerstwo
Œrodowiska (Paczyñski, 2003b; Miko³ajków, Skrzypczyk,
2009). Wyniki waloryzacji (klasyfikacji i rankingu) GZWP
zaprezentowano na Mapie wstêpnej waloryzacji g³ównych
zbiorników wód podziemnych z 2003 r., sporz¹dzonej w skali
1 : 500 000 pod redakcj¹ Paczyñskiego (2003a). Wprowadzona przez prof. Paczyñskiego nowa dziedzina regionalnych badañ hydrogeologicznych, waloryzacja (wartoœcio607
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wanie) poziomów wodonoœnych i zbiorników wód podziemnych umo¿liwi³a ocenê ich znaczenia dla gospodarki
wodnej oraz ochrony œrodowiska naturalnego (Paczyñski,
2003a).
Kartografia hydrogeologiczna, jako jeden z g³ównych
obszarów dzia³alnoœci Zak³adu Hydrogeologii i Geologii
In¿ynierskiej w PIG, rozwija³a siê dalej od lat 90. XX w.,
wraz z wprowadzeniem nowych technik gromadzenia,
przetwarzania i prezentacji informacji hydrogeologicznej.
Mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 50 000 (MhP) w wersji
cyfrowej stanowi podstawê dla realizacji dzia³añ jakie
postawi³a przed œrodowiskiem polskich hydrogeologów
Ramowa Dyrektywa Wodna UE po akcesji RP do UE
(Dyrektywa 2000/60/WE). Z inicjatywy i pod kierunkiem
g³ównego koordynatora MhP 1 : 50 000 P. Herbicha,
w 2004 r. zespó³ hydrogeologów z instytutu opracowa³ harmonogram aktualizacji projektu bazy danych GIS MhP,
rozwój metod badawczych i instrukcji aktualizacji mapy,
z uwzglêdnieniem nowych kryteriów okreœlonych w dyrektywach UE i ustawach krajowych, w tym ustawie Prawo
wodne (Ustawa, 2001). W planie wieloletnim rozpoczêtym
w 2005 r. do roku 2018 opracowano warstwy informacyjne
bazy GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 –
pierwszy poziom wodonoœny – wystêpowanie i hydrodynamika na obszarze 922 arkuszy oraz warstwy pierwszy
poziom wodonoœny – wra¿liwoœæ na zanieczyszczenie
i jakoœæ wód na obszarze 390 arkuszy.
Aktualizacjê hydrodynamiki pierwszego i g³ównego
u¿ytkowego poziomu wodonoœnego na obszarze arkuszy
mapy w bazie danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski
w skali 1 : 50 000 wykonuje siê cyklicznie co 6 lat do chwili obecnej w PIG-PIB, przy œcis³ej wspó³pracy œrodowiska
naukowego i ekspertów z przedsiêbiorstw geologicznych
w kraju. Podobnie prowadzona jest aktualizacja innych
warstw informacyjnych bazy GIS MhP zgodnie z postêpuj¹cym rozpoznaniem warunków hydrogeologicznych,
prowadzonym w ramach innych projektów.
Skala i zakres wykonanych od 1996 r. prac w dziedzinie kartografii hydrogeologicznej jest ogromnym osi¹gniêciem badawczym instytutu i jego zespo³u hydrogeologów
w skali krajowej i za granic¹. Jednorodna prezentacja kartograficzna w skali 1 : 50 000 na obszarze ca³ego kraju
warstw informacyjnych charakteryzuj¹cych g³ówny u¿ytkowy poziom wodonoœny oraz pierwszy poziom wodonoœny jest unikatowym przedsiêwziêciem na obszarze Europy.
Wa¿nym kierunkiem prac hydrogeologicznych realizowanych przez PIG by³y badania wód mineralnych i termalnych. Dotyczy³y one wystêpowania, zasobnoœci, chemizmu
i genezy tych wód w skali lokalnej, w poszczególnych
miejscowoœciach. Powsta³y tak¿e wspomniane powy¿ej
kartograficzne syntezy ogólnokrajowe i regionalne. Wa¿ne
miejsce w pracach dotycz¹cych wód mineralnych i termalnych zajmuj¹ opublikowane mapy wód mineralnych Polski, opracowane w PIG lub przy udziale AGH. Nale¿y do
nich: Atlas hydrogeochemiczny 1 : 2 000 000 (Turek, 1977),
Atlas œrodowiska geograficznego Polski 1 : 2 000 000
(B³aszyk i in., 1994) oraz Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia wód podziemnych na Ni¿u Polskim, 1: 1 000 000
(Bojarski, 1996). Od 1979 r. w PIG jest opracowywany
bilans zasobów wód leczniczych i termalnych kraju, ilustruj¹cy zmiany udokumentowanych zasobów w odniesieniu do poszczególnych typów chemicznych wód oraz
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w granicach wydzielonych regionów ich wystêpowania.
Prace PIG nad rozpoznaniem zasobów wód termalnych
i mineralnych, przerwane w latach 80. XX w., kontynuowano z powodzeniem w latach 1998–2015. Jedn¹ z ostatnio opublikowanych syntez, maj¹c¹ du¿e znaczenie w
dziedzinie badañ hydrogeologicznych jest Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w
Polsce w skali 1 : 1 000 000 wraz z tekstem objaœniaj¹cym
autorstwa Felter i in. (2015). W opracowaniu wykorzystano zgromadzone w latach 1976–2014 w Pañstwowym Instytucie Geologicznym ogromne zasoby danych hydrogeologicznych baz danych Banku wód zaliczanych do kopalin
oraz Banku HYDRO – baz danych hydrogeologicznych
o otworach, ujêciach i Ÿród³ach wód podziemnych kraju.
Wiele istotnych opracowañ hydrogeologicznych z badañ wód leczniczych i termalnych wykonali hydrogeolodzy Oddzia³u Karpackiego PIG-PIB pod kierunkiem prof.
J. Chowañca, we wspó³pracy z AGH. Wspólnie z profesorem A. Zuberem wnieœli oni istotny wk³ad do rozpoznania
genezy, systemów kr¹¿enia, czasów przep³ywu i odnawialnoœci wód podziemnych polskich Karpat.
Du¿y prze³om w zakresie prac hydrogeologicznych w
kraju nast¹pi³ z chwil¹ akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Obowi¹zek wdro¿enia dyrektyw UE, w tym przede wszystkim Dyrektywy 2000/60/WE ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej (tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna, RDW), spowodowa³ koniecznoœæ podjêcia dzia³añ w zakresie organizacji zarz¹dzania
zasobami wodnymi w kraju w systemie zlewniowym. Krótki okres przygotowawczy do czasu wejœcia kraju do UE
oraz ogrom zadañ, które wynika³y z dyrektyw unijnych,
zw³aszcza RDW, wskazywa³y na koniecznoœæ powo³ania
pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej (PSH), jako odpowiedzialnej za realizacjê zadañ w zakresie gospodarowania
wodami podziemnymi. PSH zosta³a powo³ana przez ustawê Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Ustawa, 2001). Podstawowym celem funkcjonowania s³u¿by jest realizacja zadañ
pañstwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez spo³eczeñstwo i gospodarkê. Misj¹ PSH jest
zapewnienie efektywnej ochrony wód podziemnych oraz
d¹¿enie do prawid³owego gospodarowania zasobami wód
podziemnych stanowi¹cych podstawê zaopatrzenia w wodê
do spo¿ycia ok. 70% ludnoœci Polski. Prowadzone s¹ dzia³ania s³u¿¹ce ograniczeniu zagro¿eñ oraz poprawie stanu
wód, zw³aszcza w obszarach poddanych oddzia³ywaniu
górnictwa i wymagaj¹cych nawadniania upraw rolnych w
okresach suszy, z zachowaniem warunku utrzymania po¿¹danego stanu ekosystemów zale¿nych od wód podziemnych. Jest to zgodne z przyjêt¹ polityk¹ ekologiczn¹
pañstwa. Wyniki prac pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej s¹ wykorzystywane przez organy w³adzy publicznej
do realizacji polityki zrównowa¿onego rozwoju pañstwa,
w tym przy wykonywaniu zadañ os³onowych w zakresie
gospodarki wodnej, a tak¿e przy sporz¹dzaniu raportów
i sprawozdañ dla Komisji Europejskiej, wynikaj¹cych
z realizacji dyrektyw UE i ustaw krajowych.
Pierwsze lata funkcjonowania PSH (2003–2008) to
przede wszystkim wypracowanie kompetencji, wyznaczenie priorytetowych obszarów dzia³alnoœci nowej s³u¿by,
ustanowienie jej procedur standardowych, organizacja
prac, przygotowanie na zlecenie Ministerstwa Œrodowiska
planów prac i badañ wieloletnich s³u¿by, dla racjonalnego
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gospodarowania i ochrony zasobów wód podziemnych
kraju (Skrzypczyk, Stankiewicz, 2008).
Do najwa¿niejszych zadañ realizowanych w tym okresie, maj¹cych fundamentalne znaczenie, nale¿y zaliczyæ
udzia³ w opracowaniu dokumentów na potrzeby pierwszego cyklu wodnego, w tym m.in.:
– wydzielenie jednolitych czêœci wód podziemnych
(JCWPd) wraz z opracowaniem ich charakterystyk zgodnie z RDW (Herbich i in., 2006);
– scalenie sieci monitoringu wód podziemnych oraz
opracowanie programu monitoringu wód podziemnych
(Kazimierski in., 2005);
– wydzielenie rejonów wodno-gospodarczych jako
podstawowych jednostek do sporz¹dzania jednolitych
bilansów wodno-gospodarczych (jednostki podrzêdne stosunku do obszarów bilansowych) (Herbich, 2008);
– pierwsza ocena stanu wód podziemnych zgodna
z RDW (Mitrêga i in., 2010).
Od 2009 r. rozpocz¹³ siê intensywny rozwój zadañ
PSH, co znalaz³o odzwierciedlenie w uruchomieniu du¿ych
wieloletnich projektów zwi¹zanych z rozpoznawaniem
i dokumentowaniem zasobów wód podziemnych, ich efektywn¹ ochron¹ oraz rozbudow¹ sieci monitoringu i infrastruktury obserwacyjno-badawczej. Zosta³o to spowodowane koniecznoœci¹ implementacji kolejnych, poza RDW,
dyrektyw:
– Dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych
przed zanieczyszczeniami i pogorszeniem ich stanu (Dyrektywa 2006/118/WE; tzw. Dyrektywa wód podziemnych),
– Dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarz¹dzania nim (Dyrektywa 2007/60/WE; tzw. Dyrektywa powodziowa),
– Dyrektywê 91/676/EWG dotycz¹c¹ ochrony wód
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego (tzw. Dyrektywa azotanowa).
Obecnie, zgodnie z ustaw¹ Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Ustawa, 2017) do najwa¿niejszych zadañ PSH
nale¿¹:
– wykonywanie pomiarów, obserwacji i badañ hydrogeologicznych w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych;
– wykonywanie ocen stanu iloœciowego i chemicznego
wód jednolitych czêœci wód podziemnych;
– prowadzenie monitoringu badawczego wód podziemnych, w tym na obszarach obci¹¿onych siln¹ antropopresj¹ oraz w strefach przygranicznych Polski, na potrzeby
realizacji ustaleñ miêdzynarodowych komisji ds. wspó³pracy na wodach granicznych;
– gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz
udostêpnianie informacji hydrogeologicznych, w tym prowadzenie hydrogeologicznych referencyjnych baz danych;
– rozpoznawanie i dokumentowanie g³ównych zbiorników wód podziemnych w celu ustanowienia ich obszarów
ochronnych i wdro¿enia programów dzia³añ zapobiegaj¹cych ich degradacji;
– dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych;
– koordynacja, nadzór i wykonywanie seryjnych cyfrowych map hydrogeologicznych;
– wykonywanie analiz i opracowywanie komunikatów
o bie¿¹cej sytuacji hydrogeologicznej oraz prognoz zmian
wielkoœci zasobów, stanu i zagro¿eñ wód podziemnych;

– przekazywanie organom administracji publicznej
ostrze¿eñ przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodz¹cymi w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych;
– opracowywanie i publikacja materia³ów informacyjnych i edukacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i podnoszenie œwiadomoœci w spo³eczeñstwie na temat wód
podziemnych;
– utrzymanie i rozwój sieci obserwacyjno-badawczej
wód podziemnych wraz z infrastruktur¹ pomiarowo-badawcz¹ niezbêdn¹ do realizacji zadañ PSH.
Zakres zadañ PSH œwiadczy o ogromnej dynamice
dzia³añ zespo³u badawczego zajmuj¹cego siê w PIG hydrogeologi¹. W 2003 r. zosta³y zdefiniowane i obliczone dla
ca³ego kraju zasoby perspektywiczne jako dostêpne do
zagospodarowania zasoby wód podziemnych, mo¿liwe do
pobrania z warstw wodonoœnych bez pogorszenia stanu
iloœciowego, z zaspokojeniem potrzeb ekosystemów zale¿nych od tych wód (Herbich, 2003, 2005). Okreœlone
zosta³y równie¿ gwarantowane zasoby wód podziemnych
w cyklu lat skrajnie posusznych i bilans ich u¿ytkowania,
stanowi¹cy kontrolê mo¿liwoœci ich zagospodarowania w
wysokoœci aktualnych i przewidywanych potrzeb u¿ytkowników wód podziemnych (Herbich, Przytu³a, 2012; Przytu³a i in., 2013; Filar i in., 2015).
Od 2013 r. PIG-PIB jest generalnym wykonawc¹ dokumentacji hydrogeologicznych ustalaj¹cych zasoby dyspozycyjne wód podziemnych kraju zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. (Ustawa,
2011). W ramach tego projektu ustaleniem zasobów dyspozycyjnych zosta³o objête 40 obszarów bilansowych stanowi¹cych 45% powierzchni kraju; dla 3 z nich dokumentacje
zosta³y wykonane przez PIG, natomiast dla 37 obszarów
przez firmy geologiczne pod merytorycznym nadzorem
redaktorów regionalnych w PIG. Po zakoñczeniu projektu
w 2019 r. ustalone w 104 obszarach bilansowych zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych bêd¹ stanowi³y podstawê
dla zaspokojenia potrzeb u¿ytkowników wód podziemnych z zachowaniem wymaganego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów l¹dowych zale¿nych od wód
podziemnych.
Do najwa¿niejszych zadañ realizowanych przez PSH
nale¿y zaliczyæ wykonywanie pomiarów, obserwacji i badañ hydrogeologicznych w sieci obserwacyjno-badawczej
wód podziemnych na obszarze kraju. Monitoring wód podziemnych w zakresie pomiarów wahañ zwierciad³a wody
podziemnej jest prowadzony w instytucie od 1972 r., natomiast oznaczania sk³adu chemicznego wód – od 1991 r.
(Hordejuk, 1996, 1998). Swoim zasiêgiem obejmuje obszar
ca³ego kraju. Jego wyniki s¹ podstaw¹ wielu opracowañ,
analiz i prognoz, wykonywanych nie tylko w ramach zadañ
PSH, ale równie¿ we wspó³pracy z uczelniami wy¿szymi
i przedsiêbiorstwami geologicznymi, tak¿e na potrzeby
administracji rz¹dowej, lokalnej, czy te¿ w celu raportowania do struktur UE. Od momentu wejœcia Polski do UE
struktura i zadania monitoringu zmieniaj¹ siê zgodnie
z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej i dokumentami z ni¹ powi¹zanymi. Obecnie monitoring wód podziemnych jest powi¹zany g³ównie z ocenami stanu jednolitych
czêœci wód podziemnych (JCWPd).W sk³ad sieci obserwacyjno-badawczej wchodz¹ punkty monitoringu stanu iloœciowego jednolitych czêœci wód podziemnych, w których
prowadzone s¹ pomiary po³o¿enia zwierciad³a wód podziemnych lub wydajnoœci Ÿróde³ oraz punkty monitoringu
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stanu chemicznego, w których badany jest sk³ad chemiczny
wód podziemnych. Czêœæ punktów badawczych jest wykorzystywana w badaniach zarówno ocen stanu chemicznego,
jak i stanu iloœciowego. Ponadto, s¹ realizowane prace
zwi¹zane z monitoringiem badawczym, który jest uzupe³nieniem sieci monitoringu krajowego w strefach wymagaj¹cych dodatkowego rozpoznania sytuacji hydrogeologicznej, z przyczyn specyficznych dla danego obszaru:
– w regionach wielkoobszarowych oddzia³ywañ górnictwa,
– w strefach przygranicznych (w tym oszacowanie
kierunków przep³ywu wód podziemnych w obszarach
transgranicznych),
– w regionach oddzia³ywania aglomeracji miejsko-przemys³owych.
Sieæ monitoringu wód podziemnych PSH, wed³ug stanu na kwiecieñ 2018 r., wynosi³a: 1253 punkty badawcze,
w tym 166 punkty badawcze w 46 stacjach hydrogeologicznych I rzêdu i 1087 punktów badawczych w 1047 stacjach hydrogeologicznych II rzêdu. Wybrane stacje s¹
wyposa¿one w zestawy do automatycznych pomiarów
zwierciad³a i temperatury wody podziemnej oraz ciœnienia
atmosferycznego (366 punktów). Sieæ monitoringu wód
podziemnych PSH jest stale modernizowana i rozwijana
zarówno w kierunku iloœciowym (budowa nowych
punktów badawczych), jak i jakoœciowym – wyposa¿enia
aparaturowego stacji.
Badania monitoringowe (zarówno w zakresie stanu iloœciowego, jak i chemicznego), a tak¿e informacje pozyskiwane w ramach realizacji zadañ PSH, stanowi¹ podstawê
do wykonania oceny stanu jednolitych czêœci wód podziemnych (JCWPd), która jest jednym z kluczowych elementów wynikaj¹cych z wdro¿enia RDW. Ocena stanu
wód podziemnych jest dokonywana w 6-letnich cyklach
planistycznych w jednolitych czêœciach wód podziemnych.
Uzyskane wyniki s¹ podstaw¹ do podejmowania decyzji
dotycz¹cych zarz¹dzania zasobami wodnymi w kolejnych
cyklach planistycznych. Ocena stanu wód podziemnych w
JCWPd jest dokonywana pod koniec bie¿¹cego cyklu planistycznego jako ocena efektywnoœci programów dzia³añ
w dorzeczach, które w danym okresie podjêto w celu
ochrony i polepszenia stanu wód.
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 zasobów
wód podziemnych, a nastêpnie wdro¿enie odpowiednich
programów dzia³añ, podlegaj¹cych cyklicznej weryfikacji
pod k¹tem oceny ich efektywnoœci. Na podstawie analizy
ryzyka s¹ wskazywane czêœci wód zagro¿one nieosi¹gniêciem celów œrodowiskowych. Zadanie to obejmuje okreœlanie 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.
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 jest przeprowadzana aktualizacja oceny sta610

nu iloœciowego na podstawie zgromadzonych informacji
na temat aktualnego u¿ytkowania wód (pobór na ró¿ne
cele) oraz wielkoœci dostêpnych do zagospodarowania
zasobów wód podziemnych. Okreœlane s¹ rezerwy za- sobów oraz wskazywane obszary o wysokim i bardzo wysokim stopniu wykorzystania zasobów wód podziemnych
dostêpnych do zagospodarowania.
Udzia³ w zarz¹dzaniu kryzysowym w sytuacjach
wystêpowania zagro¿eñ powodowanych przez wody podziemne jest jednym z kluczowych zadañ pañstwowej
s³u¿by hydrogeologicznej. Zagro¿enia te s¹ zwi¹zane z wystêpowaniem stanów ekstremalnych wód podziemnych powoduj¹cych ni¿ówki hydrogeologiczne (susza, niedobory
wody) lub podtopienia od wód gruntowych. Dzia³ania PSH
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 predysponowanych do
ich wystêpowania.
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.
Zespó³ hydrogeologów PIG prowadzi tak¿e badania w
zakresie rozpoznawania zagro¿eñ wód podziemnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Dotyczy to zarówno
wystêpowania tzw. zanieczyszczeñ historycznych, jak równie¿ obecnie prowadzonej dzia³alnoœci przemys³owej czy
rolnictwa. W latach 2010–2015 by³y prowadzone zakrojone na szerok¹ skalê badania w zakresie rozpoznania potencjalnych zanieczyszczeñ zwi¹zanych z wprowadzeniem w
Polsce metod rozpoznawania i eksploatacji niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów (tzw. gaz z ³upków) (WoŸnicka, Miko³ajków, 2013).
Pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna prowadzi ponadto prace w wa¿nych dla kraju kierunkach badañ hydrogeologicznych, z którymi s¹ œciœle zwi¹zane referencyjne bazy
danych: hydrogeologia Morza Ba³tyckiego wzd³u¿ polskiego wybrze¿a (Oddzia³ Geologii Morza w Gdañsku
i Oddzia³ Pomorski w Szczecinie), hydrogeologia kopalniana (Oddzia³ Górnoœl¹ski w Sosnowcu, Oddzia³ Dolnoœl¹ski we Wroc³awiu, Oddzia³ Œwiêtokrzyski w Kielcach),
hydrogeologia wód leczniczych i termalnych (PIG Warszawa, Oddzia³ Karpacki w Krakowie i Oddzia³ Dolnoœl¹ski
we Wroc³awiu), geozagro¿enia od wód podziemnych (podtopienia) – g³ównie Warszawa, Gdañsk i Kraków, geoinformacja i modelowanie s¹ prowadzone we wszystkich
oddzia³ach PIG-PIB.
Poza obowi¹zkowym raportowaniem i sprawozdawczoœci¹ wynikaj¹c¹ z uregulowañ prawnych, hydrogeolodzy z Pañstwowego Instytutu Geologicznego publikuj¹
swoje prace g³ównie w takich periodykach jak:
– Geological Quarterly (do 1991 r. Kwartalnik Geologiczny),
– Polish Geological Institute Special Papers,
– Biuletyn PIG,
– Prace PIG,
– Przegl¹d Geologiczny,
– materia³y sesji naukowych i monografie.
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Wydawnictwa Geologiczne, dzia³aj¹ce przy instytucie,
by³y czêsto wykorzystywane do publikacji prac hydrogeologów. Obecnie jest to Dzia³ Wydawnictw PIG-PIB.
Mo¿na tu wymieniæ kilka najbardziej znanych prac:
– S³ownik hydrogeologii i geologii in¿ynierskiej (Ba¿yñski, Turek, 1969);
– Poradnik hydrogeologa (Turek, 1971);
– Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych
i geologiczno-in¿ynierskich (Stenzel, Szymanko, 1973,
– Hydrogeologia. Budowa Geologiczna Polski T. VII
(Malinowski, 1991).
Do podrêcznej literatury, zw³aszcza hydrogeologów
praktyków nale¿¹: Przepisy o ustalaniu zasobów wód podziemnych (Uchwa³a, 1969), Poradnik hydrogeologa, wydany w 1971 r. pod redakcj¹ S. Turka, poradnik Ustalanie
dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych autorstwa Paczyñskiego i in. (1996) oraz wiele informatorów psh.
Pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna mia³a znacz¹cy
udzia³ podczas opracowania aktualnie obowi¹zuj¹cego
poradnika ustalania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z uwzglêdnieniem potrzeb jednolitych bilansów
wodnogospodarczych (Herbich i in., 2013).
Pañstwowa Inspekcja Ochrony Œrodowiska (PIOŒ)
wyda³a prace instrukta¿owe i informacyjne dotycz¹ce
monitoringu wód podziemnych (Pra¿ak i in., 1996; Hordejuk, 1996, 1998), monitoringu os³onowego ujêæ wód
podziemnych (Kazimierski, Sadurski, 1999). Od 1994 r. s¹
publikowane Kwartalne Informacyjne Biuletyny Wód Podziemnych oraz Rocznik Hydrogeologiczny Pañstwowej
S³u¿by Hydrogeologicznej, w których s¹ prezentowane
wyniki obserwacji w sieci krajowej, monitoringu wód podziemnych.
Wyniki prac i badañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej s¹ wydawane w publikacjach, w serii Informator
PSH. Do istotnych osi¹gniêæ nale¿¹ m.in.:
– Mapa obszarów zagro¿onych podtopieniami w Polsce (Nowicki i in., 2007). Mapy obszarów zagro¿onych
podtopieniami w skali 1 : 50 000 w regionach wodnych
kraju zosta³y wykonane w 4 etapach w latach 2003–2006 w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym w ramach jednego
z zadañ PSH, które dotyczy ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami stanowi¹cymi zagro¿enie dla stref zasilania i poboru wód podziemnych;
– Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w
rejonach zbiorników ma³ej retencji (Michalak, Nowicki,
2009);
– Struktura poboru wód podziemnych w Polsce (Frankowski i in., 2009);
– Wody podziemne miast wojewódzkich Polski (Nowicki, 2007);
– Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na
potrzeby numerycznego modelowania przep³ywu w
JCWPd (Michalak i in., 2011);
– Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzglêdnieniem oddzia³ywañ z wodami powierzchniowymi
w dorzeczu Wis³y (Herbich, Przytu³a, 2012);
– Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzglêdnieniem oddzia³ywañ z wodami powierzchniowymi
w polskiej czêœci dorzecza Odry (Przytu³a i in., 2013);
– Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzglêdnieniem oddzia³ywañ z wodami powierzchniowymi w
polskiej czêœci dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, £aby,
Niemna, Prego³y, Œwie¿ej i Ücker (Filar i in., 2015);

– Monitoring wód podziemnych w strefie granicznej
Sudetów w latach 2005–2012 autorstwa zespo³u hydrogeologów polskich i czeskich (Korwin-Piotrowska i in.,
2014);
– Wody podziemne rejonu czêstochowsko-zawierciañskiego ich wystêpowanie, zagro¿enia, degradacja i ochrona (Pacholewski, 2016);
– Ni¿ówki hydrogeologiczne w Polsce w latach
1981–2015 (Kowalczyk i in., 2017);
– Ekstremalnie wysokie stany wód podziemnych w Polsce w latach 1981–2015 (Kowalczyk i in., 2018);
– Wody podziemne miast Polski – miasta powy¿ej
50 000 mieszkañców (Nowicki, 2009), jest to drugi tom
publikacji Wody podziemne miast wojewódzkich Polski
(Nowicki, 2007).
Istotnym osi¹gniêciem jest opracowanie Ustalenie
mo¿liwych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych i przeprowadzenie bilansu wodnogospodarczego
z uwzglêdnieniem oddzia³ywañ z wodami powierzchniowymi. Pierwsza czêœæ wydana na pocz¹tku 2012 r. odnosi³a
siê do dorzecza Wis³y (Herbich, Przytu³a, 2012), w drugiej
przedstawiono podsumowanie prac przeprowadzonych dla
dorzecza Odry (Przytu³a i in., 2013). Ostatnia, trzecia czêœæ
dotyczy polskiej czêœci dorzeczy Niemna, Prego³y, Jarftu,
Dunaju, £aby, Dniestru, Œwie¿ej i Ücker (Filar i in., 2015).
Jednym z wiêkszych przedsiêwziêæ realizowanych w
ostatniej dekadzie by³ projekt udokumentowania g³ównych
zbiorników wód podziemnych na potrzeby ustanowienia
ich obszarów ochronnych. Informator psh G³ówne zbiorniki
wód podziemnych w Polsce (Miko³ajków, Sadurski, 2017)
prezentuje podsumowanie wyników prac nad dokumentowaniem GZWP w kraju. W ci¹gu siedmiu lat realizacji
przedsiêwziêcia przygotowano oraz opublikowano metodykê dokumentowania GZWP (Herbichi in., 2009). Opracowano 103 dokumentacje hydrogeologiczne okreœlaj¹ce
warunki hydrogeologiczne w zwi¹zku z ustanawianiem
obszarów ochronnych GZWP oraz 28 dodatków do dokumentacji hydrogeologicznych (reambulacja dokumentacji
wykonanych przed 2008 r.). Prace zrealizowano w zespole
PSH Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego oraz czo³owych polskich przedsiêbiorstw z bran¿y geologicznej. Stworzono bazê danych
GIS GZWP oraz metabazê modeli matematycznych. Stanowi to ogromny dorobek œrodowiska hydrogeologicznego
Polski, wnosz¹cy wiele do rozpoznania warunków hydrogeologicznych wystêpowania wód podziemnych w kraju
oraz bêd¹cy podstaw¹ do ich efektywnej ochrony.
W badaniach hydrogeologicznych PIG-PIB w ostatnim
dziesiêcioleciu dominowa³y opracowania syntetyczne i metodyczne ukierunkowane na rozszerzenie metodologii badañ
wód podziemnych i procesów œrodowiskowych zachodz¹cych w obszarach ich wystêpowania.
Istotnym osi¹gniêciem jest opracowanie dr. L. Œmietañskiego (Œmietañski, 2012) dotycz¹ce zastosowania przekszta³cenia objêtoœciowego do oceny odnawialnoœci zasobów wód podziemnych. Przedstawiona metoda oceny
odnawialnoœci zasobów wód podziemnych wi¹¿e bezpoœrednio, w procesie obliczeniowym, odnawialnoœæ z odp³ywem podziemnym do rzek, co jest zgodne ze
zintegrowanym zarz¹dzaniem wód powierzchniowych
i podziemnych, zalecanym przez RDW UE.
W 2012 r. pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna rozpoczê³a po raz pierwszy w dziejach PIG wykonywanie ruty611
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nowych oznaczeñ sk³adu izotopowego tlenu i wodoru wód
podziemnych (d18O i dD) za pomoc¹ urz¹dzenia DT-100
(Los Gatos Inc.) wykorzystuj¹cego technikê spektroskopii
cz¹steczkowej w podczerwieni (CRDS). Oznaczenia te
pozwoli³y na wykreœlanie mapy sk³adu izotopowego tlenu
i wodoru wód podziemnych pierwszego poziomu w punktach monitoringu JCWPd. Otrzymane mapy rozk³adu wartoœci d18O i dD stanowi¹ wa¿ny wk³ad w rozpoznanie
pochodzenia wód z regionalnego punktu widzenia i maj¹
znaczenie dla rozpatrywania zagadnieñ paleoklimatycznych wp³ywaj¹cych na dynamikê wód podziemnych.
Istotne znaczenie dla regionalnych badañ hydrogeologicznych maj¹ oznaczenia trytowe wód podziemnych
wykonane przez Instytut w kooperacji z AGH (Instytut
Fizyki i Informatyki). Dziêki tym oznaczeniom mo¿liwe
jest okreœlenie czasu kr¹¿enia wód i reprezentatywnoœci
punktów obserwacyjnych sieci krajowej monitoringu wód
podziemnych (Nowicki, i in., 2015).
Badania izotopowe azotu i tlenu w azotanach (d18ONO3
15
i d NNO3) w kooperacji s¹ ostatni¹ wprowadzon¹ technik¹
badañ wód podziemnych w PIG. Wyniki otrzymane
z punktów monitoringu JCWPd wskazuj¹ na znacz¹cy
udzia³ pochodzenia azotanów w wodach podziemnych Polski z rozk³adu œcieków zwierzêcych lub œcieków bytowych, a w mniejszym stopniu z nitryfikacji nawozów
amonowych (Leœniak, Wilamowski, 2017).
Jednym z g³ównych zadañ PSH jest gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostêpnianie zgromadzonych informacji, dotycz¹cych warunków hydrogeologicznych, wielkoœci zasobów, stanu fizykochemicznego
i iloœciowego wód podziemnych. S¹ to informacje niezbêdne do realizacji celu, jakim jest prowadzenie, zgodnie
z wymogami unijnymi, zrównowa¿onej gospodarki wodnej w Polsce (Ramowa Dyrektywa Wodna, 2000). Wody
podziemne staj¹ siê coraz cenniejszym surowcem naturalnym, a planowana w UE (w tym równie¿ w Polsce) gospodarka zasobami wód wymaga odpowiedniego ich rozpoznania pod wzglêdem iloœciowym i jakoœciowym oraz
racjonalnego wykorzystania i ochrony.
Znaczenie wód podziemnych w gospodarce narodowej
Polski wzrasta wyraŸnie. Wed³ug danych publikowanych
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny w rocznikach Ochrona
Œrodowiska, wody podziemne stanowi¹ rocznie ponad
70% wód pitnych s³u¿¹cych zaopatrzeniu ludnoœci w
ramach krajowych sieci wodoci¹gowych. Wartoœæ ta jest
znacznie wy¿sza jeœli zostan¹ wziête pod uwagê nie rejestrowane wartoœci poboru ujêæ eksploatowanych na potrzeby gospodarcze i do nawodnieñ w rolnictwie.
Prowadzona w PIG zgodnie z ustaw¹ Prawo wodne
(Ustawa, 2017) ci¹g³a realizacja zadañ PSH, polegaj¹cych na rozpoznawaniu, bilansowaniu i ochronie dobra,
jakim s¹ wody podziemne Polski, wymaga m.in. prowadzenia przez instytut sta³ych procedur zwi¹zanych z utrzymywaniem i aktualizacj¹ przestrzennych baz danych
hydrogeologicznych.
W sk³ad systemu przetwarzania danych PSH (SPD
PSH) wchodz¹: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH), baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP), baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej
Polski, baza danych GZWP, baza danych zasobów dyspozycyjnych, baza POBORY oraz baza danych wód podziemnych zaliczanych do kopalin (MINERALNE). Wy612

mienione bazy danych uzupe³niaj¹ dane przestrzenne m.in.
na temat zasiêgu jednolitych czêœci wód podziemnych
(JCWPd) czy obszarów zagro¿onych podtopieniami od
wód gruntowych w rejonie dolin rzecznych. Danymi
zasilaj¹cymi bazy s¹ wyniki pomiarów terenowych i kartowania, dane z dokumentacji hydrogeologicznych oraz
informacje wtórne wytwarzane przez inne instytucje
i u¿ytkowników (www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh.html). Dane s¹ zarz¹dzane i udostêpniane za
pomoc¹ aplikacji internetowej oraz aplikacji typu desktop.
PSH publikuje zgodnie z wymogami Unii Europejskiej
(INSPIRE – 7 dyrektywa 2007/2/WE) dane przestrzenne
do przegl¹dania i wykorzystania, jako us³ugi WMS (portal
e-PSH ), a od 2012 r. w aplikacji internetowej (SPD PSH),
która s³u¿y tak¿e w sposób zintegrowany do pe³nego zarz¹dzania danymi hydrogeologicznymi oraz udostêpniania
ich odbiorcom publicznym, administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, uczelniom wy¿szym, przedsiêbiorcom i u¿ytkownikom o ró¿nym poziomie uprawnieñ.
PODSUMOWANIE
W dziedzinie badañ hydrogeologicznych Pañstwowy
Instytut Geologiczny stanowi wiod¹c¹ w kraju i za granic¹
instytucjê naukowo-badawczo-wdro¿eniow¹. Dorobek
naukowy i zawodowy zespo³u hydrogeologów, doskonalenie kadr, konsekwentny rozwój badañ hydrogeologicznych
w 100-letniej historii instytutu spowodowa³y, ¿e odpowiedzialnie pe³ni on rolê s³u¿by pañstwowej, która chroni
zasoby wód podziemnych kraju.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej mia³a miejsce w
maju 2004 r. Intensywne przygotowania do niej prowadzono od 2000 r., tj. od wejœcia 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) istnieje w Polsce od 17 lat i powo³ana zosta³a na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r (Ustawa, 2001).
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 wodnogospodarcze wód podziemnych w powi¹zaniu z wodami
powierzchniowymi, daje to podstawê do holistycznego
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podejœcia do gospodarowania zasobami wód i do dzia³añ w
zakresie ochrony zasobów. Systematycznie wzrasta zainteresowanie wodami leczniczymi, termalnymi i wysoko zmineralizowanymi solankami. Zmusza to specjalistów do
wiêkszego zainteresowania wodami g³êbinowymi, nawet
w sensie matematycznego opisu zjawisk zachodz¹cych
w uznawanej dotychczas strefie wód stagnuj¹cych –
wy³¹czonych z obiegu. Po fascynacji metodami modelowania matematycznego przep³ywu wód podziemnych,
przychodzi czas na modele fizyczne (badania laboratoryjne), które dostarcz¹ parametry – sta³e konstytucyjne okreœlone w równaniach transportu masy i zachowania siê
wg³êbnych oœrodków wodonoœnych. Równolegle musz¹
byæ rozwijane modele równowag chemicznych i modele
termodynamiczne. Mo¿na przewidywaæ dalszy rozwój
metod GIS, które dostarcz¹ danych w formie cyfrowej do
modelowania równañ adwekcji i konwekcji stosowanych
w hydrogeologii. Przysz³oœæ wymagaæ bêdzie stosowania
nowych metod badawczych i transmisji danych w ujednoliconej postaci, wprowadzonych w wiod¹cych krajach UE.
Wymagaæ to bêdzie du¿ej pracy. Jest to jednak gwarancja
dalszego rozwoju hydrogeologii w kraju.
Autorzy sk³adaj¹ podziêkowania za cenne uwagi i pomoc
przy redakcji tekstu artyku³u dr M. WoŸnickiej, prof. Paw³owi M.
Leœniakowi i dr. P. Herbichowi.
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