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Treœæ: W roku 2007 minê³o 127 lat od wydania pierwszego podrêcznika z geologii in¿ynierskiej.
Rok 1880 mo¿na uwa¿aæ zatem za pocz¹tek geologii in¿ynierskiej jako nauki. W pracy przedstawiono
pocz¹tki i zakres dzia³alnoœci geologów in¿ynierskich oraz ich kompetencje w okresie 1880–2007.
W historii œwiatowej geologii in¿ynierskiej wyró¿niono dwa zasadnicze okresy: pierwszy do roku
1964, czyli do powstania IAEG (Miêdzynarodowej Asocjacji Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska),
i drugi po roku 1964. IAEG koordynuje wspó³pracê i dzia³alnoœæ, natomiast jej statut okreœla zakres
i kompetencje geologów in¿ynierskich. Przedstawiono pocz¹tki i rozwój polskiej geologii in¿yniers-
kiej na tle œwiatowej geologii in¿ynierskiej. W koñcowej czêœci pracy przeanalizowano raport wspólnej
europejskiej roboczej komisji (JEWG) okreœlaj¹cy pozycjê geologii in¿ynierskiej wœród innych dys-
cyplin geoin¿ynierskich i miêdzynarodowych asocjacji ISSMGE i ISRM. Geologia in¿ynierska sta³a
siê samodzieln¹ naukow¹ dyscyplin¹ o takim samym poziomie hierarchicznym jak mechanika grun-
tów i mechanika ska³.

S³owa kluczowe: geologia in¿ynierska, historia i przysz³oœæ geologii in¿ynierskiej, dzia³alnoœæ
IAEG, raport JEWG

Abstract: 127 years have elapsed in 2007 since the publication of the first manual of engineering ge-
ology marking the historical commencements of this discipline. The beginnings, scope, competences
and activities of engineering geologists over the years 1880–2007 are discussed. Two basic periods
can be distinguished in the history of engineering geology: the first – till 1964 that is till the founda-
tion of the International Association of Engineering Geology and the Environment (IAEG) and the
second one after 1964. The role of IAEG is coordinating and initiating engineering geological activi-
ties and its statutes define the scope of competences of engineering geologists. The beginnings and
development of Polish engineering geology are discussed against the international engineering geo-
logical background. The report of the Joint European Working Group (JEWG) reviewed in the final
part of the present paper defines the position of engineering geology among other geoengineering dis-
ciplines and such international bodies as ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geo-
technical Engineering) and ISRM (International Society for Rock Mechanics). Over the years engi-
neering geology has become an independent discipline in scientific hierarchy equal to soil and rock
mechanics.

Key words: engineering geology, history and future of engineering geology, IAEG activities, JEWG
report
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POCZ¥TKI GEOLOGII IN¯YNIERSKIEJ

W dotychczasowej literaturze przedmiotu pocz¹tki geologii in¿ynierskiej wi¹zano
z pierwszym wydaniem amerykañskiego podrêcznika pt. Engineering Geology (Fig. 1)
w roku 1914 przez wydawnictwo John Wiley & Sons. Autorami tego podrêcznika byli pro-
fesorowie geologii w Cornell University – Heinrich Ries, oraz University of Virginia –
Thomas L. Watson. Ostatnio w Internecie (van Dine et al. 2006) mo¿na przeczytaæ, ¿e
pierwszym podrêcznikiem z geologii in¿ynierskiej by³a ksi¹¿ka autorstwa znanego angiels-
kiego geologa Williama Henry’ego Penninga (Fig. 2) wydana w roku 1880 w Londynie
przez wydawnictwo Bailliére, Tindall and Cox. A zatem powstanie geologii in¿ynierskiej
jako dyscypliny naukowej mo¿emy przesun¹æ o ok. 34 lata wczeœniej, do roku 1880. W ta-
beli 1 zestawiono najwczeœniejsze podrêczniki z zakresu œwiatowej geologii in¿ynierskiej.
Warto podkreœliæ, ¿e w roku 1927, po raz pierwszy w Polsce, w czêœci pierwszej Podrêcz-
nika in¿ynierskiego, zosta³a opublikowana praca autorstwa Tadeusza Wiœniowskiego z Poli-
techniki Lwowskiej poœwiêcona geologii in¿ynierskiej. Do bardziej znanych podrêczników
nale¿y zaliczyæ pozycje: Stiniego (1922), Redlicha et al. (1929), Sawareñskiego (1937),
Keila (1951), Popowa (1957) i Siergiejewa (1978).
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Fig. 1. Pierwszy amerykañski podrêcznik z geologii in¿ynierskiej. Pierwsze wydanie z 1914 r.

Fig. 1. First engineering geology book published in USA (1914)



Tabela (Table) 1

Pierwsze podrêczniki z geologii in¿ynierskiej

First books from engineering geology

Lp.
No

Data, rok
Date, Year

Tytu³
Title

Autor
Author

Miejsce opublikowania
Place of publication

1 1880 Engineering Geology W.H. Penning Anglia / England

2 1914 Engineering Geology H. Ries & T.L. Watson USA / United States

3 1927 Geologia in¿ynierska T. Wiœniowski Polska / Poland

4 1929 Ingenieurgeologie
K.A. Redlich, K. Terzaghi

& R. Kampe
Austria / Austria

5 1937 In¿eniernaja gieo³ogija F.P. Sawareñski Rosja / Russia
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Fig. 2. Pierwszy europejski podrêcznik z geologii in¿ynierskiej (1880)

Fig. 2. First engineering geology book published in Europe (1880)



Warto zaznaczyæ, ¿e ju¿ w roku 1909, w Imperial College, po raz pierwszy w sposób
regularny, kursowy prowadzono wyk³ady z geologii in¿ynierskiej, a pierwszym wyk³adow-
c¹ by³ Herbert Lapworth (de Freitas 2001). Jako ciekawostkê mo¿na potraktowaæ informa-
cjê, ¿e s³ynny ojciec mechaniki gruntów Karol Terzaghi w latach 1930–1940 wyk³ada³ na
kierunku geologii in¿ynierskiej w Harvardzie (obecnie Cambridge Massachusetts). K. Leg-
get (van Dine et al. 2006) pisa³, ¿e Karol Terzaghi mia³ „geologiczne serce”, chocia¿ by³
in¿ynierem po studiach politechnicznych, i dalej, ¿e „zawsze uwa¿a³ mechanikê gruntów za
ga³¹Ÿ geologii in¿ynierskiej, która z kolei jest dyscyplin¹ geologii” (Goodman 1999). Nato-
miast za pierwszego geologa in¿ynierskiego uwa¿a siê Williama Smitha (1769–1839) –
ojca angielskiej geologii (autora pierwszej mapy geologicznej Anglii).

Geologia in¿ynierska powsta³a, tak jak i inne dzia³y geologii, z potrzeb gospodarczych
cz³owieka, w szczególnoœci z potrzeb projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów
in¿ynierskich. Obiekt sam w sobie jest przedmiotem badañ nauk technicznych (budowni-
ctwa, geotechniki, górnictwa). W geologii in¿ynierskiej obiekt budowlany traktowany jest
jako jeden z elementów oddzia³uj¹cych na pod³o¿e gruntowe (œrodowisko geologiczno-
-in¿ynierskie). Zwi¹zek (oddzia³ywanie) obiektu budowlanego, górniczego (wynikaj¹cy
z konkretnego sposobu zagospodarowania) ze œrodowiskiem jest podwójny i zwrotny. Oznacza
to, ¿e pod³o¿e gruntowe wp³ywa na obiekt budowlany z jednej strony i ¿e z drugiej strony
podlega wp³ywowi tego obiektu. Geologia in¿ynierska z uwagi na przedmiot badañ nie jest
traktowana jako ga³¹Ÿ nauk technicznych, jest dyscyplin¹ wiedzy geologicznej (przyrodni-
czej), chocia¿ wyniki badañ geologii in¿ynierskiej s¹ wykorzystywane przez nauki tech-
niczne. Pozycjê geologii in¿ynierskiej na tle innych dyscyplin ilustruje figura 3.
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Fig. 3. Geologia in¿ynierska na tle innych dyscyplin

Fig. 3. Engineering geology against the background of the other disciplines



W historii œwiatowej geologii in¿ynierskiej mo¿na wyró¿niæ co najmniej dwa okresy:

– pierwszy do roku 1964, czyli do powstania IAEG (Miêdzynarodowej Asocjacji Geo-
logii In¿ynierskiej),

– drugi po roku 1964.

Do momentu powstania IAEG geologia in¿ynierska rozwija³a siê bez wyraŸnego ukie-
runkowania, nie by³a zorganizowana, powstawa³y lokalne oœrodki badañ w tej dziedzinie.
Odbywa³y siê spotkania ma³o formalne, raczej w¹skotematyczne. Tematyka geologiczno-
-in¿ynierska by³a prezentowana przy okazji innych spotkañ naukowych. W tym czasie je-
dynym ogólnym forum dyskusyjnym by³y sesje poœwiecone geologii in¿ynierskiej, które
odbywa³y siê w ramach Miêdzynarodowych Kongresów Geologicznych. Geologia in¿y-
nierska generalnie ogranicza³a siê do rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z projektowa-
niem i eksploatacj¹ obiektów in¿ynierskich na poziomie ekspertyz. W³aœciwie dopiero po
okresie 1955–1960 zaczê³y powstawaæ syntetyzuj¹ce opracowania, prezentuj¹ce teorie
i metody badañ z tej dziedziny. W roku 1953 na Uniwersytecie Warszawskim powsta³
Zak³ad Geologii Technicznej, który w roku 1958 zosta³ przekszta³cony w samodzieln¹
Katedrê Geologii In¿ynierskiej. Wczeœniej katedry geologii in¿ynierskiej powsta³y (nie tylko
na uczelniach) w by³ym ZSRR: w roku 1931 w Leningradzkiej Akademii Górniczej, w 1937
w Moskiewskim Instytucie Geologii Poszukiwawczej, w 1954 na Uniwersytecie Moskiew-
skim (Katedra Geologii In¿ynierskiej i Gruntoznawstwa). W podobnym czasie co w Polsce
(lub trochê póŸniej) powsta³y samodzielne katedry (lub w po³¹czeniu z hydrogeologiczny-
mi) na uniwersytetach w: Pradze, Bratys³awie, Wilnie, Londynie (Imperial College) oraz na
uniwersytetach pó³nocnoamerykañskich. Wa¿n¹ rolê w tym czasie odgrywa: l’École des
Mines de Paris – Centre de Géologie de l’Ingénieur (CGI). Na uczelniach technicznych
czêsto dzia³aj¹ zak³ady geotechniki i geologii in¿ynierskiej.

DZIA£ALNOŒÆ IAEG

21 grudnia 1964 r. podczas 22. Miêdzynarodowego Geologicznego Kongresu w New
Delhi zosta³a powo³ana Miêdzynarodowa Asocjacja Geologii In¿ynierskiej – IAEG (Interna-
tional Association of Engineering Geology) (w roku 1997 do nazwy dodano jeszcze s³owo
„Œrodowiska” („and Environment”). Jest to organizacja afiliowana przy International Union
of Geological Science (IUGS) przy UNESCO. Od 1964 roku IAEG koordynuje wspó³pracê
i dzia³alnoœæ w zakresie œwiatowej geologii in¿ynierskiej. Wed³ug danych z roku 2006
IAEG liczy oko³o 5200 cz³onków stowarzyszonych w 65 komitetach narodowych. IAEG
utworzyli: prezydent A. Shadmon (Izrael), sekretarz generalny M. Arnould (Francja),
cz³onkowie: L. Calembert (Belgia), A.M. Hull (USA), G.W. Bain (USA), V.S. Krishnaswamy
(Indie), E. Beneo (W³ochy), E.M. Sergiejew (Rosja), Q. Zaruba (Czechy), M.D. Ruiz (Bra-
zylia). Jednoczeœnie zosta³ opracowany statut IAEG ratyfikowany w roku 1968. Obecnie
obowi¹zuje nowy statut IAEG, który zosta³ przyjêty w Kioto 1 wrzeœnia 1992 roku.
Wed³ug tego statutu geologia in¿ynierska zajmuje siê badaniami, studiami i rozwi¹zaniami
in¿ynierskich i œrodowiskowych zagadnieñ, które wynikaj¹ z wzajemnego oddzia³ywania
pod³o¿a gruntowego i obiektu budowlanego, jak równie¿ przewidywaniem odpowiednich
œrodków i sposobów zapobiegania zagro¿eniom geologicznym.
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Geologia in¿ynierska obejmuje:

1.1. ustalenie geomorfologicznych, strukturalnych, stratygraficznych, litologicznych i grun-
towo-wodnych warunków ró¿nych formacji geologicznych;

1.2. charakterystykê mineralogicznych, fizykogeomechanicznych, chemicznych i hydrau-
licznych w³aœciwoœci wszystkich materia³ów zwi¹zanych z obiektem budowlanym,
eksploatacj¹ zasobów mineralnych oraz zmianami œrodowiska;

1.3. ocenê mechanicznego i hydrologicznego zachowania siê gruntów i masywów skalnych;
1.4. przewidywanie zmian wy¿ej wymienionych w³aœciwoœci;
1.5. wyznaczenie parametrów potrzebnych do analizy statecznoœci obiektów in¿ynierskich;
1.6. polepszanie i utrzymanie œrodowiskowych warunków i w³aœciwoœci terenu.

Spe³nienie podanych w statucie punktów 1.1 i 1.2 wymaga co najmniej umiejêtnoœci
w zakresie licencjatu z geologii. Poza tym sprostanie ¿¹daniom okreœlonym w punkcie 1.2
wymaga równie¿ du¿ej wiedzy z chemii i hydrauliki. Punkty 1.2 i 1.3 dotycz¹ przede
wszystkim zachowania siê gruntów i ska³ pod obci¹¿eniem, a wiêc wymagaj¹ znajomoœci
mechaniki gruntów i geotechniki. Punkt 1.4 poœwiêcony jest geodynamice geologiczno-
-in¿ynierskiej (prognoza procesów). Parametry do analizy statecznoœci obiektów in¿yniers-
kich stanowi¹ treœæ punktu 1.5 – konieczna w tym wypadku jest wiedza z mechaniki grun-
tów i fundamentowania. Punkt 1.6 wymaga znajomoœci chemii nieorganicznej i organicznej
(interakcji).

Dzisiaj IAEG jest bardzo dobrze znanym i autorytatywnym cia³em naukowym w dzie-
dzinie œwiatowej geologii in¿ynierskiej. O znaczeniu IAEG œwiadcz¹:

– sta³y wzrost liczby cz³onków;
– wzrost liczby narodowych grup asocjacji i ich naukowej aktywnoœci;
– zorganizowanie (z sukcesem) dziesiêciu œwiatowych kongresów oraz sponsorowanie

(lub wspó³sponsorowanie) oko³o stu sympozjów, konferencji, seminariów;
– wydawanie w³asnego biuletynu „Bulletin of Engineering Geology and the Environment”

(i odpowiedniego newslettera);
– dzia³alnoœæ specjalizacyjnych (problemowych) komisji;
– og³oszenie deklaracji IAEG o w³¹czeniu do problematyki geologiczno-in¿ynierskiej

zagadnieñ ochrony œrodowiska;
– wydanie podrêcznika Engineering Geology of the Earth.

W okresie dzia³alnoœci IAEG (1964–2006) mia³o miejsce dziesiêæ œwiatowych kongre-
sów (Kaczyñski 2007a): Pary¿ (1970), S�o Paulo (1974), Madryt (1978), New Delhi (1982),
Buenos Aires (1986), Amsterdam (1990), Lizbona (1994), Vancouver (1998), Durban
(2002), Nottingham (2006). Jedenasty kongres odbêdzie siê w 2010 r. w Auckland w Nowej
Zelandii. Œwiatowe kongresy odbywaj¹ siê co cztery lata.

Na zakoñczenie kongresu ka¿dorazowo s¹ wybierane nowe w³adze. W Nottingham
wybrano w³adze IAEG na lata 2007–2010:

– przewodnicz¹cy Fred Baynes (Australia),
– wiceprzewodnicz¹cy na Europê: Carlos Delgado (Hiszpania) i Daniel Morfeld (Szwecja),
– sekretarz generalny Michel Deveughele (Francja),
– skarbnik Pierre Pothérat (Francja).
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Problematyka kongresów IAEG odzwierciedla zakres tematyczny okreœlony w statucie.
Szczegó³owo zagadnienia przedstawione na siedemdziesiêciu sesjach tematycznych podaje
Kaczyñski (2007a). WyraŸnie mo¿na zauwa¿yæ wzrost udzia³u zagadnieñ œrodowiskowych
w ca³oœci tematyki geologiczno-in¿ynierskiej. Forma i czêœciowo tematyka kongresów IAEG
jest zbli¿ona do tematyki kongresów ISSMGE (International Society for Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering).

Pod egid¹ Miêdzynarodowej Asocjacji Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska dzia³aj¹
ró¿ne komisje problemowe, tzw. IAEG Commision. Aktualnie dzia³a osiem komisji:

C1 – Geologiczno-in¿ynierskie mapy,
C2 – Osuwiska i inne powierzchniowe ruchy masowe,
C4 – Uczenie i kszta³cenie w geologii in¿ynierskiej,

C10 – Kamienie budowlane i dekoracyjne ska³y,
C14 – Geologia in¿ynierska a sk³adowanie odpadów,
C16 – Geologia in¿ynierska i ochrona dawnych pomników i archeologicznych miejsc,
C17 – Z³o¿a materia³ów okruchowych,
C18 – Grunty dosiadaj¹ce.

Komisj¹ C4 kieruje Michael de Freitas z Imperial College w Londynie. Komisja koor-
dynuje w skali miêdzynarodowej programy nauczania i szkolenia w zakresie geologii
in¿ynierskiej (de Freitas 1994). Istnieje propozycja nadawania tytu³u „European Engineering
Geologist”, który by³by przyznawany po zdaniu egzaminów organizowanych przez Euro-
pejsk¹ Federacjê Geologów (FEG).

Jedn¹ z form dzia³alnoœci IAEG jest wyró¿nianie swoich cz³onków. Komitet Wykonaw-
czy IAEG ustanowi³ dla geologów in¿ynierskich dwie nagrody: Hans Cloos Medal i Richard
Wolters Prize. Medal jet przyznawany za wybitne zas³ugi w zakresie rozwoju geologii in-
¿ynierskiej naukowcom o miêdzynarodowym autorytecie. Natomiast nagroda R. Woltersa,
wielokrotnego sekretarza IAEG, przyznawana jest m³odym (poni¿ej 40 lat) geologom za
znacz¹ce publikacje i miêdzynarodow¹ wspó³pracê.

POLSKA GEOLOGIA IN¯YNIERSKA

Pocz¹tki polskiej geologii in¿ynierskiej mo¿na wi¹zaæ z wydaniem w roku 1927 Po-
drêcznika in¿ynierskiego w zakresie in¿ynierii l¹dowej i wodnej pod redakcj¹ Stefana
Bry³y. W tomie pierwszym Roboty ziemne. Drogi i ulice. Koleje ¿elazne. Miernictwo. Budow-
nictwo wodne czêœæ zatytu³owan¹ Geologia in¿ynierska napisa³ Tadeusz Wiœniowski, profesor
Politechniki Lwowskiej. Przedstawi³ w niej g³ówne zagadnienia geodynamiczne niezbêdne
in¿ynierom budowlanym, du¿y nacisk po³o¿y³ na techniczne w³aœciwoœci rodzimych ska³.

W 1949 roku Stefan Zbigniew Ró¿ycki w nastêpnym wydaniu Podrêcznika in¿ynierskie-
go znacznie poszerzy³ i uaktualni³ czêœæ Geologia in¿ynierska napisan¹ przez Wiœniowskiego
(1927). Kolejne podrêczniki (Tab. 2) z geologii in¿ynierskiej s¹ autorstwa profesorów:
Kleczkowskiego (1927), Grubeckiego & Sysaka (1960), Malinowskiego (1967), Kowals-
kiego (1965–1988). By³y to podrêczniki przeznaczone (poza zawodowymi geologami) dla
studentów kierunków geologicznych na uniwersytetach, studentów wydzia³ów górnictwa
i budownictwa politechnik oraz techników geologicznych.
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Tabela (Table) 2

Polskie podrêczniki (czêœci w podrêcznikach) z geologii in¿ynierskiej

Polish books (parts in books) from engineering geology

Lp.
No

Rok
Year

Autor
Author

1 1927
T. Wiœniowski, prof. Politechniki Lwowskiej
professor of Lviv Technical University

2 1949
S.Z. Ró¿ycki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
professor of Warsaw University

3 1956
A. Kleczkowski, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej
professor of AGH University of Science and Technology

4 1960
J. Grubecki & J. Sysak, prof. Politechniki Warszawskiej
professors of Warsaw Technical University

5 1967
J. Malinowski, prof. Pañstwowego Instytutu Geologicznego
professor of Polish Geological Institut

6
1965, 1968,

1978, 1988
W.C. Kowalski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
professor of Warsaw University

Do g³ównych oœrodków badawczych i akademickich w zakresie geologii in¿ynierskiej
nale¿y zaliczyæ Uniwersytet Warszawski, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹, Pañstwowy Insty-
tut Geologiczny, okresowo Uniwersytet Œl¹ski i Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 1953 na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Czwar-
torzêdu powstaje Zak³ad Geologii Technicznej, który w roku 1958 zamieni siê na pierwsz¹
w Polsce samodzieln¹ Katedrê Geologii In¿ynierskiej. G³ównym organizatorem i pierwszym
kierownikiem Zak³adu i Katedry by³ prof. W.C. Kowalski. W bie¿¹cym roku mija 50 lat od
powstania Katedry Geologii In¿ynierskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jednoczeœnie
zosta³a utworzona specjalnoœæ geologia in¿ynierska i hydrogeologia na kierunku geologia
techniczna, któr¹ pierwsi absolwenci ukoñczyli w roku 1961 po 5,5-letnich (obecnie 5-letnich)
studiach. Od roku 1956 zaczê³y siê ukazywaæ arkusze mapy geologiczno-in¿ynierskiej Pol-
ski w skali 1: 300 000, z przeznaczeniem do: za³o¿eñ planistycznych zabudowy regionalnej
wszystkich rodzajów budownictwa, za³o¿eñ projektowych budownictwa drogowego, melio-
racji i nawodnienia. W roku 1957 zosta³a powo³ana Komisja Dokumentacji Geologiczno-
-In¿ynierskich przy Centralnym Urzêdzie Geologii. Badania geologiczno-in¿ynierskie
ró¿nych obiektów budowlanych prowadz¹ liczne przedsiêbiorstwa geologiczne oraz ko-
mórki geotechniczne powsta³e przy biurach projektowych.

Polska zg³osi³a swój akces do powsta³ej w roku 1964 Miêdzynarodowej Asocjacji
Geologii In¿ynierskiej (IAEG) i jako Polska Grupa IAEG wziê³a udzia³ ju¿ w pierwszym
kongresie, który odby³ siê w 1970 roku w Pary¿u. Pierwszym przewodnicz¹cym Grupy
i wieloletnim cz³onkiem Komitetu Wykonawczego IAEG by³ prof. W.C. Kowalski (1970–
1994). Prof. J. Liszkowski przewodniczy³ jej w latach 1994–2000, sekretarzem polskiej
grupy IAEG by³a przez 30 lat prof. E. Myœliñska. Obecnie przewodnicz¹cym Polskiego
Komitetu Geologii In¿ynierskiej IAEG jest prof. P. Dobak, a sekretarzem dr. B. £uczak-
-Wilamowska.
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Studiowanie geologii in¿ynierskiej generalnie odbywa siê w ramach studiów uniwer-
syteckich prowadz¹cych kierunek geologia lub politechnicznych na kierunku geologia
i górnictwo. Obecnie studia z zakresu geologii in¿ynierskiej maj¹ charakter trójstopniowy:
3-letnie studia licencjackie, 2-letnie magisterskie i 4-letnie doktoranckie.

W Polsce 5-letnie studia magisterskie w zakresie geologii in¿ynierskiej lub hydrogeo-
logii i geologii in¿ynierskiej prowadz¹:

– Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Geologii – geologia in¿ynierska,
– Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geolo-

gicznych – hydrogeologia i geologia in¿ynierska,
– Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska –

hydrogeologia i geologia in¿ynierska.

Dyplom z geologii in¿ynierskiej posiadaj¹ 1–2 osoby na 100 z tytu³em geologa, a z ge-
ologii in¿ynierskiej i hydrogeologii – 1 osoba na 10. Na temat edukacji w zakresie geologii
in¿ynierskiej mo¿na znaleŸæ bli¿sze dane w publikacji Kaczyñskiego (2007b).

Do tej pory odby³y siê trzy ogólnopolskie sympozja na temat wspó³czesnych proble-
mów geologii in¿ynierskiej:

– 1979 r. Kraków – Warszawa, Miêdzynarodowe Sympozjum Zmiany geologicznego
œrodowiska pod wp³ywem dzia³alnoœci cz³owieka (IAEG, Sekcja Polska, T. 1–3, str. 889
oraz w jêz. angielskim T. 1 i 2, str. 313);

– 1998 r. Poznañ – Kiekrz (Wind. Instytut Geologii UAM, str. 332);
– 2007 r. Poznañ – Puszczykowo (Geologos, 11, Bogucki Wyd. Nauk., str. 606).

Mia³o równie¿ miejsce kilkanaœcie seminariów i konferencji tematycznych, g³ównie
na UW i na AGH.

Wed³ug danych Ministerstwa Œrodowiska uprawnienia geologiczno-in¿ynierskie posiada
1817 osób (stan na luty 2007 r.), w tym kategoriê 6 – 402 osoby, a kategoriê 7 – 1415 osób.

PRZYSZ£OŒÆ GEOLOGII IN¯YNIERSKIEJ

W ostatnich latach obserwuje siê coraz bli¿sz¹ wspó³pracê pomiêdzy dyscyplinami
zwi¹zanymi z geoin¿ynieri¹. W roku 2000 w Melbourne (na International Conference on
Geotechnical & Geological Engineering) spotkali siê przedstawiciele trzech miêdzynarodo-
wych, siostrzanych asocjacji:

– International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE),
– International Society for Rock Mechanics (ISRM),
– International Association for Engineering Geology and Environment (IAEG).

W maju 2006 r. mia³o miejsce spotkanie w Amsterdamie prezydentów wymienionych
asocjacji, na którym podpisano list intencyjny wyra¿aj¹cy zgodê na powo³anie Federation
of International Geo-engineering Societies (FIGS).

W Polsce taka wspó³praca nabra³a ju¿ realnych kszta³tów w ramach Polskiego Komi-
tetu Geotechniki (komitet narodowy w ISSMGE), w którym dzia³a jako podkomitet Polski
Komitet Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska (bêd¹cy narodowym komitetem w IAEG).
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Kierunki przysz³oœciowe i pewne modyfikacje w zakresie geologii in¿ynierskiej oraz
jej pozycjê na tle innych nauk okreœla raport wspólnej europejskiej komisji Joint European
Working Group (JEWG) (Bock 2006) opublikowany w materia³ach 10. Kongresu IAEG
(Nottingham).

Komisja reprezentuje trzy asocjacje geoin¿ynierskie (ISSMGE, ISRM i IAEG), maj¹ce
stanowiæ Federacjê (FIGS). W raporcie cytowana jest wypowiedŸ Johna Knilla (na kongre-
sie IAEG w Durbanie w 2002 r.), ¿e „geologia in¿ynierska wykszta³ci³a siê jako samodziel-
na naukowa dyscyplina z autonomicznymi, intelektualnymi, merytorycznymi wartoœciami,
metodami i procedurami”.

Dokument JEWG okreœla trzy fundamentalne obszary geoin¿ynierii:

– geomechanikê,
– geologiê in¿yniersk¹,
– projektowanie i realizacjê geoin¿ynierskich obiektów (geoin¿ynieria w wê¿szym sensie).

Efektywna geoin¿ynieria wymaga wspó³dzia³ania pomiêdzy ww. obszarami.

Na figurze 4 przedstawiono pozycje geologii in¿ynierskiej, mechaniki gruntów, me-
chaniki ska³ oraz towarzysz¹cych im miêdzynarodowych towarzystw w szerokim polu geo-
in¿ynierii.

Chocia¿ baz¹ geologii in¿ynierskiej nie s¹ in¿ynierskie (techniczne) warunki, zajmuje
ona, wg JEWG, taki sam poziom w hierarchii nauk jak mechanika gruntów czy mechanika
ska³.

Wydzielony dla geologii in¿ynierskiej model geologiczny (geological model) opiera siê
na dwóch generalnych grupach warunków:

– warunkach materia³owych (rodzaj, struktura, stan materia³u oraz warunki wodne);
– warunkach granicznych (aktywnych procesów egzogenicznych oraz geologicznych za-

gro¿eñ).

Umieszczenie modelu pod³o¿a gruntowego (ground model) w centralnej czêœci mo-
delu geologicznego pomiêdzy procesami geologicznymi, parametrami in¿ynierskimi oraz
w³aœciwoœciami materia³u, wskazuje na koniecznoœæ wspó³pracy pomiêdzy geotechnikami
i geologami in¿ynierskimi.

W zakresie geotechnicznych kategorii (Eurocode 7) ta wspó³praca powinna byæ w od-
niesieniu do:

– obiektów kategorii 1 – dowolna, nieobowi¹zuj¹ca,
– obiektów kategorii 2 – po¿¹dana,
– obiektów kategorii 3 – istotna, zasadnicza.

Raport JEWG wypowiada siê równie¿ na temat kompetencji geologów in¿ynierskich,
które dzieli na kompetencje kluczowe i generalne, du¿¹ wagê przywi¹zuje do wszechstron-
noœci w ich stosowaniu. Zasadniczym i kluczowym zadaniem jest umiejêtnoœæ stworzenia
geologicznego modelu na podstawie badañ terenowych i laboratoryjnych. Niezwykle
istotne jest opracowanie syntezy na podstawie uzyskanych badañ, jak równie¿ zgromadzo-
nych archiwalnych danych, przy czym podkreœla siê znacz¹cy wp³yw pochodzenia gene-
tycznego. Za kluczow¹ kompetencjê uwa¿a siê równie¿ umiejêtoœæ identyfikacji geologicz-
nych zagro¿eñ i zapobiegania im.
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Do generalnych kompetencji geologów in¿ynierskich raport zalicza: znajomoœæ nauko-
wych metod stosowanych w geoin¿ynierii oraz posiadanie podstawowej wiedzy z geome-
chaniki i metod projektowania w geotechnicznej i górniczej in¿ynierii. Geologów in¿ynier-
skich obowi¹zuje wszechstronnoœæ w zakresie: specjalistycznych terenowych metod badañ,
obs³ugi kartograficznych dokumentów i geoinformatycznych systemów, spêkanych i starze-
j¹cych siê materia³ów, obserwacji i analizy danych geologicznych itp.

PODSUMOWANIE

– Geologia in¿ynierska jest dyscyplin¹ geologiczn¹ o bardzo starej, udokumentowanej
historii, której pocz¹tek datuje siê na rok 1880.

– W historii œwiatowej geologii in¿ynierskiej mo¿na wyró¿niæ co najmniej dwa okresy:
do roku 1964 (powstania IAEG) i po roku 1964.

– Zakres i problematykê geologii in¿ynierskiej okreœla statut IAEG z 1992 roku, nato-
miast kompetencje geologów in¿ynierskich precyzuje raport JEWG.

– Geologia in¿ynierska wykszta³ci³a siê jako samodzielna naukowa dyscyplina z autono-
micznymi, intelektualnymi, merytorycznymi wartoœciami, metodami i procedurami
(Knill 2002).

– Geologia in¿ynierska zajmuje taki sam poziom w hierarchii nauk jak mechanika grun-
tów i mechanika ska³ (raport JEWG – Bock 2006).

– W ramach Federacji Miêdzynarodowych Geoin¿ynierskich Asocjacji (FIGS) Miêdzy-
narodowa Asocjacja Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska (IAEG) bêdzie stanowiæ
równoprawnego partnera dla ISSMGE i ISRM.

– IAEG skupiaj¹ca geologów in¿ynierskich z ca³ego œwiata zosta³a powo³ana w roku
1964. Koordynuje wspó³pracê, promuje prace i dzia³alnoœæ w zakresie œwiatowej geo-
logii in¿ynierskiej. W okresie 1964–2006 odby³o siê dziesiêæ œwiatowych kongresów
oraz kilkadziesi¹t konferencji i sympozjów. W istotny sposób IAEG przyczyni³a siê
i przyczynia do rozwoju geologii in¿ynierskiej na ca³ym œwiecie.
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Summary

The beginnings, scope, competences and activities of engineering geologists over 127
years are described in the present paper. The commencements of engineering geology are
being conventionally related to the publishing of the first manual Engineering Geology by
W.K. Penning in 1880 (Figs 1, 2, Tab. 1). Engineering geology is the answer to Man’s eco-
nomic needs, particularly designing, construction and use of engineering objects. Two basic
periods can be distinguished in the history of engineering geology: the first – till 1964 that
is till the foundation of the International Association of Engineering Geology and the Envi-
ronment (IAEG) and the second one after 1964. The role of IAEG (International Associa-
tion of Engineering Geology and the Environment) is coordinating and initiating engineer-
ing geological activities and its statutes approved in 1992 define the scope of competences
of engineering geologists. The principal objective of engineering geology is the evaluation
of the current state of the geological environment and forecasting changes in parts of this
environment which remain in interaction with engineering objects (Fig. 3). The contribu-
tion of Polish engineering geology to international geology has been emphasized. Present-
ing the beginnings of engineering geology in Poland (Tab. 2) attention has been directed to
three symposia (I, II, III) held under the title Modern Problems in Engineering Geology.
The report of the Joint European Working Group (JEWG) reviewed in the final part of the
present paper defines the position of engineering geology against the background of soil
and rock mechanics and its relation to such international bodies as ISSMGE (International
Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) and ISRM (International Soci-
ety for Rock Mechanics). According to this report engineering geology is equal in hierar-
chy to soil mechanics and rock mechanics (Fig. 4) and is regarded as an independent disci-
pline of autonomic, intellectual and scientific values.
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