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Merytoryczne wsparcie administracji geologicznej
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy od 2008 r. prowadzi dzia³alnoœæ doradcz¹
w zakresie geologii, niezbêdn¹ do realizacji zadañ administracji geologicznej. Jednym z takich dzia³añ by³ projekt
prowadzony w latach 2008–2009 pt. „Centralny monitoring i system wspomagania dzia³alnoœci administracji geologicznej na szczeblu województw i powiatów”, w ramach
którego udzielano m.in. konsultacji z zakresu przepisów
prawa oraz geologii. Od tego czasu prowadzona jest strona internetowa „Geologia Samorz¹dowa” http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam.
Aktualnie Pañstwowy Instytut Geologiczny realizuje
projekt pt. „Wsparcie przez Pañstwow¹ S³u¿bê Geologiczn¹ dzia³añ administracji samorz¹dowej wykonuj¹cej
zadania administracji geologicznej”. Przedsiêwziêcie ma
zasiêg ogólnopolski i jest skierowane do wszystkich przedstawicieli powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej: geologów powiatowych lub pracowników pe³ni¹cych ich obowi¹zki (380 stanowisk) i geologów wojewódzkich (16 stanowisk) w kraju. Jego celem jest wsparcie merytoryczne pracowników administracji geologicznej poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych z zakresu szeroko rozumianej geologii, a tak¿e
umo¿liwienie bezpoœrednich spotkañ i wymiany pogl¹dów z geologami pañstwowej s³u¿by geologicznej i pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej.
Samorz¹dowa administracja geologiczna szczebla powiatowego i wojewódzkiego wykonuje zadania z zakresu
administracji rz¹dowej, realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Jednostki
samorz¹du terytorialnego posiadaj¹ ograniczone mo¿liwoœci finansowe zapewniaj¹ce prawid³owe funkcjonowanie
administracji geologicznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w samorz¹dach.
Inauguracja projektu jest zaplanowana na 25 lutego
2015 r., kiedy to w Warszawie odbêdzie siê konferencja
informacyjno-edukacyjna, na której zostan¹ zaprezentowane za³o¿enia projektu oraz przedstawione wyniki konsultacji z przedstawicielami administracji geologicznej.
Podsumowanie projektu jest przewidziane podczas konferencji zamykaj¹cej, która odbêdzie siê w ostatnim kwartale
2015 r. w Krakowie.

W ramach zadania s¹ prowadzone konsultacje wœród
pracowników administracji geologicznej. W grudniu 2014 r.
zosta³a uruchomiona ankieta internetowa, której celem jest
zgromadzenie szczegó³owych informacji na temat stanu
wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy. Jednoczeœnie w
wybranych województwach s¹ organizowane spotkania
informacyjne. Na podstawie konsultacji przeprowadzonych z pracownikami administracji geologicznej zostanie
opracowany szczegó³owy program szkoleñ.
Dla ka¿dego z geologów powiatowych i wojewódzkich
zaplanowano udzia³ w dwóch 3-dniowych szkoleniach. Ze
wzglêdu na du¿¹ grupê przedstawicieli administracji geologicznej zajêcia bêd¹ przeprowadzane w grupach nie
przekraczaj¹cych 100 osób i bêd¹ obejmowa³y nastêpuj¹ce zagadnienia: geologia z³ó¿, geoinformacja, geologiczne bazy danych, informacja kartograficzna, geologia in¿ynierska, geologia œrodowiskowa, hydrogeologia. Zakres
merytoryczny szkoleñ zostanie uzupe³niony o zwi¹zane z
nim zagadnienia prawne.
W czwartym kwartale 2015 r. zostanie wydany specjalny tom Przegl¹du Geologicznego, poœwiêcony administracji geologicznej, w tym przede wszystkim zagadnieniom
najistotniejszym z punktu widzenia jej przedstawicieli. Publikacja ta zostanie przekazana przedstawicielom administracji geologicznej podczas konferencji informacyjno-edukacyjnej zamykaj¹cej projekt.
Przedsiêwziêcie finansowane jest ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, dziêki czemu udzia³ w szkoleniach i konferencjach
osób reprezentuj¹cych administracjê geologiczn¹ bêdzie
bezp³atny.
W celu realizacji projektu zosta³a utworzona strona
internetowa w ramach strony g³ównej Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Informacje o projekcie bêd¹ zamieszczane równie¿ na stronie http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam.
O wszystkich podejmowanych dzia³aniach bêdziemy informowaæ Pañstwa na bie¿¹co. Przedstawicieli administracji
geologicznej prosimy o aktywne w³¹czenie siê do prowadzonych przez PIG-PIB konsultacji i liczny udzia³ w konferencjach i szkoleniach. Pytania prosimy kierowaæ na
adres szkolenia@pgi.gov.pl.
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