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� Charakterystyka dokumentacji warunków gruntowo-wodnych:

- dokumentacja geologiczno-inżynierska;

- dokumentacja geotechniczna;

- dokumentacja badań podłoża.

� Relacje poszczególnych dokumentacji z przepisami prawa obowiązującego w Polsce

Problematyka poruszona w pracy

� Relacje poszczególnych dokumentacji z przepisami prawa obowiązującego w Polsce

� Trudności występujące przy dokumentowaniu występowania gruntów 

organicznych na przykładzie wybranego odcinka autostrady A2



Podstawy sporządzania dokumentacji



Kwalifikacja obiektów budowlanych do poszczególnych kategorii geotechnicznych w zależności 

od rodzaju panujący warunków gruntowych w podłożu, na podstawie Dz. U. Nr 126, poz. 839.



Kwalifikacja typowych konstrukcji lub też części konstrukcji do poszczególnych 

kategorii geotechnicznych na podstawie Eurokodu 7



Kategorie geotechniczne – kwalifikacja konstrukcji



Kwalifikowanie podłoża gruntowego do odpowiedniej grupy warunków gruntowych

W Eurokodzie 7 nie jest

wprost opisany taki podział jak 

w rozporządzeniu, jednakże w 

normie tej jest mowa „o

warunkach gruntowych 

Dz. U. Nr 126, poz. 839

znanych z porównywalnych 

doświadczeń jako proste” oraz 

o trudnych

warunkach gruntowych.



Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Podstawą formalno – prawną dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest Ustawa z dn. 4

lutego 1994 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze ((Dz. U. 1994 Nr 27 poz. 96 z późń. zm.), która

określa między innymi zasady i warunki wykonywania prac geologicznych.

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w czterech przypadkach, dla:

- określenia warunków geologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego;

- ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;

- bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze, w

tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

-składowania odpadów na powierzchni.-składowania odpadów na powierzchni.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna określać:

1) budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża

budowlanego lub określonej przestrzeni;

2) prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji

obiektów budowlanych;

3) występowanie złóż kopalin, szczególnie surowców budowlanych, nadających się do

wykorzystania przy realizacji inwestycji.



Szczegółowe wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja geologiczno-inżynierska



Dokumentacja geotechniczna



Dokumentacja badań podłoża

Wymagania wobec Dokumentacji badań podłoża przedstawione są w PN-EN 1997-2 w

rozdziale 6 oraz w PN-EN 1997-1 w rozdziale 3.4 Opierają się one na trzech zasadach

(oznaczone literą P; zgodnie z założeniami normy nie ma od nich odstępstw):

1. Wyniki badań geotechnicznych powinny być zebrane w Dokumentacji badań

podłoża, która stanowi część geotechnicznych warunków posadowienia.

2. Dokumentacja badań podłoża powinna składać się z następujących części:

- przedstawienia wszystkich zebranych danych geotechnicznych, łącznie z- przedstawienia wszystkich zebranych danych geotechnicznych, łącznie z

charakterystyką geologiczną i związanymi danymi;

- geotechnicznej oceny danych, określających założenia przyjęte do interpretacji

wyników badań.

3. Należy podać informacje dotyczące zastosowania badań laboratoryjnych i

polowych do parametrów geotechnicznych w nawiązaniu do PN-EN 1997-2.



Dokumentacja badań podłoża (za Bond & Harris, 2008)



Dokumentacja badań podłoża -zawartość dokumentacji badań podłoża (za Bond & Harris, 2008)



Schematyczne przedstawienie informacji wchodzących w skład charakterystyki terenu 

dokumentacji badań podłoża.



Eurokod 7 - System norm dotyczących klasyfikacji i badań polowych i laboratoryjnych



Dokumentacja warunków gruntowo-wodnych a akty prawne w Polsce

Eurokody są europejskimi normami technicznymi, dotyczącymi wyłącznie projektowania

konstrukcji budowlanych, zainicjowanymi przed ustanowieniem europejskich norm (EN)

w Unii Europejskiej (UE).

Norma jest podstawowym dokumentem normalizacyjnym ustalającym zasady, wytyczne

Art. 87 Konstytucji RP

Norma jest podstawowym dokumentem normalizacyjnym ustalającym zasady, wytyczne

lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników,

dokument niebędący aktem prawnym (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z późn. zm.).

Normy to dokumenty obdarzone dużym zaufaniem publicznym i jako takie mogą być

powoływane w przepisach prawnych, jako dobry sposób rozwiązywania zagadnień

technicznych i spraw spornych. Wysokie zaufanie wynika nie tylko z odpowiednich

kwalifikacji osób opracowujących te normy, lecz także z faktu, że oparte są na

przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i

uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Znajomość wiedzy zawartej w normach

zharmonizowanych jest zalecana nawet w przypadku rezygnacji producenta z ich

stosowania. (www.pkn.pl)



niespójność przepisów prawa

Trudno powiedzieć, aby wiercenia wykonywane w ramach dokumentacji geotechnicznej

nie przyczyniały się do określenia warunków geologiczno-inżynierskich. Tym trudniej to

powiedzieć o dokumentacji badań podłoża, gdzie nawet jest wymagane załączenie

charakterystyki geologicznej. Jeżeli w tych dokumentacjach zostają określone warunki

geologiczno-inżynierskie to znaczy, że kolidują one z ustawą Prawo geologiczne i

górnicze, a dokładnie z art. 6, pkt. 2 (praca geologiczna).

Mówiąc o elementarnych definicjach wypadałoby sprecyzować w sposób klarowny

różnicę pomiędzy warunkami geologiczno-inżynierskimi a warunkami geotechnicznymi.różnicę pomiędzy warunkami geologiczno-inżynierskimi a warunkami geotechnicznymi.

Brak takowego jasnego rozróżnienia niesie za sobą szereg nieporozumień.

Niespójność w przepisach prawa stwarza problem we właściwej interpretacji przepisów

oraz postawieniu granicy między dokumentacją geologiczno-inżynierską, a

dokumentacją geotechniczną czy też dokumentacją badań podłoża.



Porównanie zawartości dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

oraz dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia 

na przykładzie opracowań dotyczących autostrady A2 odcinek D.



Charakterystyk występowania gruntów organicznych



Charakterystyk występowania 

gruntów organicznych



Charakterystyk występowania gruntów organicznych



Charakterystyk występowania gruntów 

organicznych



Charakterystyk występowania gruntów organicznych



Jakby wyglądała charakterystyka analizowanego obszaru w dokumentacji badań podłoża?

W Eurokodzie 7 w normie PN-EN 1997-1 jest przedstawiony rozdział: ulepszenie

i wzmocnieni podłoża. Składa się on z trzech zasad:

1) Przed wybraniem metody lub wykonywania ulepszenia lub wzmocnienia należy

przeprowadzić badania geotechniczne w celu uzyskania danych określających

początkowe warunki gruntowe;

2) Metodę ulepszenia podłoża w określonej sytuacji należy zaprojektować,

uwzględniając, w miarę potrzeb, czynniki:

-miąższość i właściwości podłoża lub materiału nasypowego,

- wartość ciśnienia wody w różnych warstwach,

- rodzaj, wymiary oraz usytuowanie konstrukcji, która ma zostać posadowiona na

analizowanym podłożu,analizowanym podłożu,

- ochronę przed uszkodzeniem przyległych konstrukcji i instalacji,

- trwały lub tymczasowy efekt ulepszenia podłoża a kolejnością operacji na

budowie (ze względu na przewidywane odkształcenia),

- wpływ na środowisko, z uwzględnieniem zanieczyszczeń substancjami

toksycznymi lub zmian poziomu wody gruntowej,

- długoterminowe starzenie się materiałów;

3) Skuteczność ulepszenia podłoża należy sprawdzić według kryteriów odbiorczych,

przez określenie zmian tych właściwości gruntu, na które miała wpływ metoda

ulepszenia.



Jakby wyglądała charakterystyka analizowanego obszaru w dokumentacji badań podłoża?



Podsumowanie

�Przeprowadzenia badań warunków gruntowo-wodnych jest konieczne aby zaprojektować obiekt w 

sposób ekonomiczny i zarazem bezpieczny. Przedstawienie wyników rozpoznania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektu jest wymagane przepisami prawa budowlanego.

� Istnieją trzy możliwości opracowania badań warunków gruntowo-wodnych: dokumentacja 

geologiczno-inżynierska, dokumentacja geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża.

� W praktyce dokumentacja geotechniczna zawiera podobne elementy jak dokumentacja geologiczno-

inżynierska opracowana dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia. 

� Dokumentacja badań podłoża stworzona na podstawie wytycznych zawartych w Eurokodzie 7 

powinna dać podobne rezultaty jak dotychczas stosowane dokumentacje (z wyłączeniem nazewnictwa powinna dać podobne rezultaty jak dotychczas stosowane dokumentacje (z wyłączeniem nazewnictwa 

gruntów i określenia wartości charakterystycznej).

� Dokumentowanie geotechniczne oraz dokumentowanie badań podłoża przede wszystkim dotyczy 

charakterystyki podłoża projektowanego obiektu, a w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

dodatkowo poruszane są szerzej problemy związane z ochroną środowiska.

�Przy dokumentowaniu warunków gruntowo-wodnych należy kierować się literą prawa i zdrowym 

rozsądkiem choć nie jest to proste ze względu na niespójność przepisów prawa polskiego.



Podsumowanie

� Dokumentowanie warunków gruntowo-wodnych nie jest czynnością łatwą i źle by było gdyby 

wykonywały ją osoby bez odpowiednich kwalifikacji, którym się wydaje, że mają na ten temat wiedzę. 
(w 2001 roku była nieudana próba znowelizowania Rozporządzenia w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. W myśl tego projektu rozporządzenia dokumentację geotechniczną mogłyby sporządzać tylko 

osoby (geotechnicy i geolodzy inżynierscy) posiadające certyfikat Polskiego Komitetu Geotechnicznego.)

� Dokumentowanie warunków gruntowo-wodnych nie jest proste i wymaga weryfikacji na każdym etapie 

budowy obiektu. 

� Wykonane dokumentacje (geologiczno-inżynierska, geotechniczna) oraz opracowania (dodatkowe i 

uzupełniające) na wybranym fragmencie autostrady A2 przedstawiają podobny obraz ogólny budowy 

geologicznej tego obszaru. Istnieje jednak znacząca różnica w rozprzestrzenieniu osadów organicznych.

� Ostatecznie rozpoznane rozprzestrzenienie gruntów organicznych na analizowanym obszarze jest 

znacznie mniejsze niż to przedstawiono w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej. 

�Trzeba tu zaznaczyć, że obie dokumentacje zostały wykonane jak najbardziej prawidłowo i zgodnie ze 

sztuką.

� Zatem różnice w rozprzestrzenieniu gruntów organicznych na tym obszarze są dowodem na to, że 

dokumentowanie w złożonych warunków gruntowo-wodnych jest czynnością niełatwą i dającą tylko 

zgeneralizowany obraz budowy podłoża. 

�Stopień generalizacji jest zależny od rozstawu wierceń oraz zastosowanych dodatkowych metod 

badawczych.



Dziękuję 

za

Dokumentowanie warunków

gruntowo-wodnych w świetle przepisów

krajowych i Eurokodu 7 na przykładzie gruntów

organicznych występujących w podłożu

wybranego odcinka autostrady A2

za

uwagę


