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PRAWO GEOLOGICZNE
Polska Agencja Geologiczna jako realizator zadañ s³u¿by geologicznej
Joanna Osiejewicz1
Polish Geological Agency as the executor of the geological survey tasks. Prz. Geol., 66: 402–408.
A b s t r a c t. The state geological survey performs specific state tasks in the field of geology. The state geological
survey lies within the competence of the minister responsible for the environment, acting with the assistance of
the Chief National Geologist. The state geological survey is currently performed by the Polish Geological Institute
– National Research Institute. The tasks of the Polish Geological Institute – National Research Institute are financed from the state budget and co-financed from other public resources, mainly from the funds of the National Fund
for Environmental Protection and Water Management.The current draft law on the Polish Geological Agency, positively evaluated by the Legislative Council, is an attempt to introduce into the Polish legal and institutional system,
a coherent hydrogeology and geology management as well as the implementation of state policy in the field of
resource security. This draft would be similar to that in many other developed countries. The purpose of this article is to present
the results of a legal status analysis of the Polish Geological Institute – National Research Institute and the Polish Geological Agency,
related to the specific activity of the geological survey, and to assess the legal validity of establishing the Polish Geological Agency.
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Zagadnienie wykonywania zadañ pañstwowej s³u¿by
geologicznej reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Pgg) (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2126 t.j., ze zm.). Zgodnie z art. 162 tej ustawy,
pañstwowa s³u¿ba geologiczna wykonuje okreœlone zadania pañstwa w zakresie geologii. Nale¿¹ do nich m.in.: rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz koordynacja
prac w tym zakresie; prowadzenie centralnego archiwum
geologicznego; gromadzenie, udostêpnianie, przetwarzanie
i archiwizowanie informacji geologicznej; prowadzenie
bazy danych geologicznych; sporz¹dzanie krajowego
bilansu zasobów kopalin; wykonywanie i koordynacja prac
z zakresu kartografii geologicznej; prowadzenie rejestru
obszarów górniczych; rozpoznawanie i monitorowanie
zagro¿eñ geologicznych. Pañstwowa s³u¿ba geologiczna
mieœci siê w kompetencjach ministra w³aœciwego do spraw
œrodowiska, dzia³aj¹cego przy pomocy g³ównego geologa
kraju, który jest sekretarzem albo podsekretarzem stanu w
Ministerstwie Œrodowiska. Jej zadania mog¹ byæ finansowane ze œrodków publicznych, na zasadach dotycz¹cych
wykorzystania tych œrodków (art. 162a ust. 2 Pgg), jednak
w praktyce s¹ finansowane wy³¹cznie ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW), na podstawie art. 401c ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska
(Dz.U. z 2013 r. poz. 799 t.j.). Pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹, na podstawie art. 163 ust. 1 Pgg, pe³ni Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Uib) (Dz.U. z 2018 r.
poz. 736 t.j.).
Procedowany obecnie projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (PAG), pozytywnie zaopiniowany przez
Radê Legislacyjn¹ 26 stycznia 2018 r. (Opinia, 2018), stanowi próbê wprowadzenia do polskiego systemu praw-
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no-instytucjonalnego, na wzór wielu innych rozwiniêtych
pañstw, spójnego zarz¹dzania problematyk¹ geologii
(w tym hydrogeologii), a tak¿e wykonywania polityki
pañstwa w zakresie bezpieczeñstwa surowcowego.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie wyników analizy statusu prawnego PIG-PIB i PAG zwi¹zanego
ze specyficzn¹ dzia³alnoœci¹ s³u¿by geologicznej oraz podjêcie próby oceny prawnej zasadnoœci utworzenia PAG.
PIG-PIB
Pierwsze instytuty badawcze powsta³y na ziemiach
polskich ju¿ w II po³owie XIX w. (Niewêg³owski, 2010).
W okresie II Rzeczypospolitej istnia³o ³¹cznie 15 instytutów
naukowo-badawczych, w tym 7 technicznych (Ostrowski,
1968). Pierwszym z nich by³ Pañstwowy Instytut Geologiczny (PIG), utworzony w 1919 r., dzia³aj¹cy na podstawie statutu nadanego w 1921 r. na mocy Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów (M.P. z 1921 r. Nr 65, s. 1), podleg³y Ministrowi Przemys³u i Handlu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 statutu,
zadania PIG obejmowa³y: badanie budowy geologicznej
Polski; uk³adanie i wydawanie map geologicznych Polski;
badanie ska³ i minera³ów u¿ytecznych; wykonywanie
badañ hydrogeologicznych; wykonywanie prac geologicznych zgodnie z zamierzeniami gospodarczymi w³adz
pañstwowych i przedsiêbiorczoœci prywatnej; tworzenie
i kompletowanie zbiorów petrograficznych, mineralogicznych i paleontologicznych, tudzie¿ kopalin u¿ytecznych
i w ogóle materia³ów, s³u¿¹cych do wyjaœnienia budowy
geologicznej kraju i zobrazowania jego bogactw kopalnych; og³aszanie sprawozdañ z czynnoœci Instytutu i wydawanie periodycznych publikacji naukowych. Zgodnie zaœ
z treœci¹ art. 8 statutu, do personelu naukowego, tj. na
cz³onków instytutu, mog³y byæ powo³ywane jedynie oso-
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by, które wykaza³y siê powa¿nymi pracami naukowymi
z zakresu geologii i nauk pokrewnych.
Pierwsz¹ istotn¹ zmianê w funkcjonowaniu PIG wprowadzono Rozporz¹dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 czerwca 1927 r. o Pañstwowym Instytucie Geologicznym (Dz.U. R. P. Nr. 65, poz. 574), które stanowi³o, ¿e
PIG to zak³ad naukowo-badawczy, maj¹cy na celu wykonywanie badañ geologicznych na obszarze RP, ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb gospodarczych pañstwa.
W 1937 r. minister przemys³u i handlu powo³a³ Komitet
Reorganizacyjny PIG, przekszta³cony nastêpnie w Tymczasow¹ Radê Geologiczn¹, którego zadaniem by³o opracowanie zasad nowej organizacji pañstwowej s³u¿by
geologicznej. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
31 marca 1938 r. o pañstwowej s³u¿bie geologicznej
(Dz.U. z 1938 r. Nr 22 poz. 193) w art. 1 stanowi³, ¿e
pañstwowa s³u¿ba geologiczna polega na prowadzeniu planowych i systematycznych badañ geologicznych na ziemiach Rzeczypospolitej w celu poznania z³ó¿ surowców
mineralnych kraju i umo¿liwienia praktycznego ich spo¿ytkowania dla gospodarki narodowej. W myœl art. 2 podstawow¹ s³u¿bê geologiczn¹ mia³y sprawowaæ, podleg³e
ministrowi przemys³u i handlu, Pañstwowa Rada Geologiczna, której zadaniem, zgodnie z treœci¹ art. 3 ust. 1, by³o
inicjowanie i koordynowanie prac geologicznych oraz
sprawowanie kontroli postêpu tych prac, oraz PIG. Skutkiem tych zmian by³a rozbudowa PIG, znaczne powiêkszenie jego bud¿etu, a tak¿e istotne zwiêkszenie jego
uprawnieñ (Jêdrysek, 2008).
W okresie powojennym nast¹pi³ istotny rozwój równie¿
innych resortowych instytutów badawczych, wynikaj¹cy
z potrzeby odbudowy gospodarki. Wtedy by³y one powo³ywane ka¿dorazowo na mocy ustawy (Wepsiêæ, 1987). Pod
koniec lat 40. XX w. ustanowiono podstawy prawne do
tworzenia samodzielnych placówek naukowo-badawczych
podlegaj¹cych ministrowi w³aœciwemu do spraw oœwiaty
(Dz.U. z 1947 r. Nr 66 poz. 415 ze zm.), ministrowi przemys³u i handlu (Dz.U. z 1948 r. Nr 50 poz. 388), a tak¿e
ministrowi budownictwa (Dz.U. z 1949 r. Nr 30 poz. 216).
W latach 1944–1951 powsta³o w sumie a¿ 58 placówek
naukowo-badawczych, a w kolejnych latach ich liczba wci¹¿
ros³a (Ostrowski, 1968). Wydany w tamtym czasie dekret
z dnia 3 lutego 1947 r. o pañstwowej s³u¿bie geologicznej
(Dz.U. z 1947 r. Nr 17 poz. 68) podtrzymywa³ wczeœniejsze
unormowania, wg których pañstwow¹ podstawow¹ s³u¿bê
geologiczn¹ sprawowa³y: Pañstwowa Rada Geologiczna
oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny, podleg³e ministrowi przemys³u.
W 1951 r. zniesiono podlegaj¹ce ministrowi przemys³u
i handlu G³ówne Instytuty Naukowo-Badawcze Przemys³u,
a zast¹piono je instytutami naukowo-badawczymi (Dz.U.
z 1951 r. Nr 5 poz. 38). W myœl dekretu z dnia 8 paŸdziernika 1951 r. o pañstwowej s³u¿bie geologicznej (Dz.U.
z 1951 r. Nr 52 poz. 368) zadania pañstwowej s³u¿by geologicznej, to jest planowanie, wykonywanie i kontrolowanie prac geologicznych, mia³y wykonywaæ: Centralny
Urz¹d Geologiczny (CUG), w³aœciwi ministrowie (resortowe s³u¿by geologiczne) i prezydia wojewódzkich rad narodowych (terenowe s³u¿by geologiczne). PIG oraz
Pañstwowa Rada Geologiczna zosta³y zniesione, przy czym
uchwa³¹ nr 391 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r.
(M.P. z 1952 r. Nr A-65 poz. 995) w miejsce PIG zosta³
utworzony Instytut Geologiczny o statusie instytutu naukowo-badawczego i dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia
8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badaw-

czych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz.U. z 1951 r.
Nr 5 poz. 38). Kolejna zmiana nast¹pi³a w wyniku uchwa³y
nr 505 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie
organizacji pañstwowej s³u¿by geologicznej (M.P. z 1960 r.
Nr 13 poz. 59), która w par. 1 stanowi³a, ¿e pañstwowa
s³u¿ba geologiczna prowadzi dzia³alnoœæ geologiczn¹.
Zgodnie z par. 2 CUG zosta³ przekszta³cony w centralny
organ pañstwowej administracji geologicznej. W czasie
istnienia CUG podlega³o mu 49 jednostek (g³ównie przedsiêbiorstw bran¿y geologicznej), w tym PIG (Jêdrysek,
2008). Podstawê prawn¹ powo³ywania resortowych instytutów naukowo-badawczych ujednolicono dopiero na mocy
ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz.U. z 1961 r. Nr 12 poz. 60 ze zm.). Zadecydowano o tworzeniu dwóch rodzajów instytutów: instytutów o miêdzybran¿owym profilu dzia³alnoœci, zarz¹dzanych
przez poszczególne resorty, oraz instytutów bran¿owych,
zarz¹dzanych przez zjednoczenia bêd¹ce organizacjami
gospodarczymi grupuj¹cymi przedsiêbiorstwa (Cilak,
2015; Ostrowski 1968).
Ustaw¹ z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie dzia³ania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji pañstwa (Dz.U. z 1985 r.
Nr 50 poz. 262) zniesiono Centralny Urz¹d Geologii (art.
9), a resortowe i terenowe s³u¿by geologiczne w³¹czono
do nowo utworzonego Ministerstwa Ochrony Œrodowiska
i Zasobów Naturalnych, powo³anego w miejsce Ministerstwa Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej. Przyjêto przy tym
zasadê, ¿e minister ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa wykonuje zadania naczelnego organu
administracji pañstwowej w zakresie geologii przy pomocy g³ównego geologa kraju (Dz.U. z 1996 r. Nr 21 poz. 97).
W tym samym roku dosz³o do uchwalenia ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 159
poz. 993 ze zm.), która w³¹cza³a do katalogu jednostek
badawczo-rozwojowych instytuty naukowo-badawcze,
oœrodki badawczo-rozwojowe tworzone w celu kompleksowego prowadzenia prac naukowo-badawczych, konstrukcyjnych, technologiczno-projektowych i doœwiadczalnych
w okreœlonej dziedzinie lub bran¿y gospodarczej, a tak¿e
centralne laboratoria i inne jednostki organizacyjne, których podstawowym zadaniem by³o prowadzenie dzia³alnoœci naukowo-badawczej ukierunkowanej na wspieranie
gospodarki.
Zarz¹dzeniem nr 34 Ministra Ochrony Œrodowiska
i Zasobów Naturalnych z dnia 19 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Geologicznego przywrócono
dawn¹ nazwê – Pañstwowy Instytut Geologiczny, i nadano
mu status pañstwowego instytutu badawczego. W uzasadnieniu wskazano, ¿e zmiana nazwy wynika z faktu prowadzenia badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych
z dziedziny geologii, objêtych programem gospodarki narodowej, oraz koordynacji tych prac w skali ogólnokrajowej (Ryka, 1989). Nadzór nad PIG sprawowa³ minister
w³aœciwy do spraw œrodowiska.
W 1988 r. istnia³o a¿ 120 resortowych i bran¿owych
instytutów badawczych (G³ówny Urz¹d Statystyczny, 1989;
Cilak, 2015). Przemiany ustrojowe i gospodarcze po roku
1989 spowodowa³y jednak utratê dotychczasowych odbiorców us³ug jednostek badawczo-rozwojowych i koniecznoœæ dostosowania tych us³ug do nowej rzeczywistoœci
gospodarczej. Pierwszych przekszta³ceñ dokonano nowelizacjami ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
w 2000 i 2007 r., jednak zakres tych nowelizacji zosta³ pod403
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dany krytyce (patrz: Uzasadnienie do projektu ustawy
o instytutach badawczych, 2010). W 2010 r. uchwalono
now¹ ustawê z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620 ze zm.), która
otworzy³a instytuty badawcze na wspó³pracê z kapita³em
prywatnym, wprowadzi³a mo¿liwoœæ komercjalizacji i prywatyzacji instytutów, a tak¿e umo¿liwi³a im tworzenie
spó³ek kapita³owych w celu komercjalizacji wyników
badañ naukowych (Cilak, 2015). W zmienionej po 1989 r.
sytuacji politycznej i gospodarczej konieczne sta³o siê
równie¿ dostosowanie prawa geologicznego do nowych
realiów gospodarczych. Ustawa z dnia 9 marca 1991 r.
o zmianie ustawy o prawie geologicznym (Dz.U. z 1991 r.
Nr 31 poz. 129) stanowi w art. 28 i 29, ¿e pañstwowa s³u¿ba
geologiczna dzia³a przy ministrze ochrony œrodowiska,
zasobów naturalnych i leœnictwa i jest odpowiedzialna za
zabezpieczenie interesów pañstwa w zwi¹zku z rozpoznawaniem budowy geologicznej kraju oraz gospodarowaniem zasobami kopalin i ich ochron¹. Sk³ad, organizacjê
i regulamin dzia³ania pañstwowej s³u¿by geologicznej mia³
okreœliæ minister ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa, ale ostatecznie nie wydano stosownych
rozporz¹dzeñ wykonawczych. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27
poz. 96) nie zawiera³a ju¿ regulacji dotycz¹cej powo³ania
pañstwowej s³u¿by geologicznej. Unormowa³a za to kompetencje pañstwowej administracji geologicznej, do której
nale¿a³ minister ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa oraz wojewodowie.
W trakcie dalszej ewolucji PIG rozwija³ siê g³ównie w
kierunku badañ podstawowych. Ustaw¹ z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.
(Dz.U. z 2001 r. nr 110 poz. 1190) okreœlono zadania
pañstwowej s³u¿by geologicznej (art. 102a). Zgodnie z art.
7 do chwili powo³ania pañstwowej s³u¿by geologicznej
odrêbnymi przepisami, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 31
grudnia 2003 r., wykonywanie zadañ tej s³u¿by minister
w³aœciwy do spraw œrodowiska powierzy³ Pañstwowemu
Instytutowi Geologicznemu, w trybie i na zasadach okreœlonych w ustawie o instytutach badawczych. Nie podjêto jednak faktycznych prac nad tworzeniem nowej jednostki.
Kolejn¹ nowel¹ (ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze; Dz.U. z 2003 r.
Nr 223 poz. 2219, art. 1 pkt 2) zadania pañstwowej s³u¿by
geologicznej zosta³y na nieokreœlony ju¿ czas powierzone
PIG, co spetryfikowa³o uprzedni, intencjonalnie tymczasowy, zawieszony stan prawny.
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lutego
2009 r. w sprawie nadania Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu Pañstwowego Instytutu
Badawczego, wydanym na podstawie upowa¿nienia zawartego w ustawie o instytutach badawczych, nadano PIG
status pañstwowego instytutu badawczego i ustalono, ¿e
PIG u¿ywa odt¹d nazwy Pañstwowy Instytut Geologiczny
– Pañstwowy Instytut Badawczy (Dz.U. z 2009 r. Nr 45
poz. 363). Uchwalona nastêpnie ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r.
Nr 163 poz. 981) stanowi³a w konsekwencji w art. 163, ¿e
pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹ pe³ni PIG-PIB. Na mocy
ustawy mo¿e on powierzyæ wykonanie niektórych zadañ
z zakresu geologii jednostkom organizacyjnym utworzonym na podstawie odrêbnych przepisów, a tak¿e przedsiêbiorcom w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. z 2004 r.
Nr 173 poz. 1807) – je¿eli przedmiot ich dzia³ania obejmu404

je prowadzenie prac geologicznych. Nadzór nad wykonywaniem zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej sprawuje
minister w³aœciwy do spraw œrodowiska, dzia³aj¹cy przy
pomocy g³ównego geologa graju, bêd¹cego sekretarzem
lub podsekretarzem stanu w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska (art. 156). Ustawa ta
zosta³a zmieniona nowelizacj¹ z roku 2013, na mocy której
PIG-PIB powierzono dodatkowo wykonywanie zadañ
Krajowego Administratora Podziemnych Sk³adowisk
Dwutlenku Wêgla (Dz.U. z 2013 r. poz. 1238, art. 163b).
Na gruncie obecnych regulacji, instytuty badawcze s¹
pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi wyodrêbnionymi pod wzglêdem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, powo³ywanymi w celu prowadzenia
badañ naukowych ukierunkowanych na gospodarcze zastosowanie (art. 1 ust. 1 Uib). Instytuty badawcze nabywaj¹ osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do Krajowego
Rejestru Sadowego (art. 1 ust. 2 Uib). Instytutowi mo¿na
nadaæ status pañstwowego instytutu badawczego, je¿eli
zaistnieje koniecznoœæ zlecenia mu zadañ szczególnie wa¿nych dla pañstwa, dotycz¹cych bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, wymiaru sprawiedliwoœci, edukacji, kultury
i innych, do wykonywania w sposób ci¹g³y (art. 21 ust. 1 w
zw. z art. 22 kt 2 Uib). Instytut badawczy podlega nadzorowi w³aœciwego ministra, jednak jako podmiot posiadaj¹cy
osobowoœæ prawn¹ oraz wyposa¿one w szerokie kompetencje organy – dyrektora i radê naukow¹, ma du¿¹ samodzielnoœæ dzia³ania.
Instytuty mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ podstawow¹
oraz dzia³alnoœæ inn¹ ni¿ podstawowa. Do podstawowej
dzia³alnoœci instytutu nale¿y: prowadzenie badañ naukowych i prac rozwojowych; przystosowywanie wyników
badañ naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
wdra¿anie wyników badañ naukowych i prac rozwojowych. Instytuty mog¹ upowszechniaæ wyniki swoich badañ, wykonywaæ badania, analizy, opracowywaæ opinie
i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badañ naukowych
oraz prac rozwojowych, prowadziæ dzia³alnoœæ normalizacyjn¹, certyfikacyjn¹, wytwarzaæ materia³y i aparaturê
potrzebn¹ do badañ (art. 2 Uib). Mog¹ tak¿e oferowaæ studia podyplomowe i doktoranckie, zwi¹zane z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, oraz
inne formy kszta³cenia. Instytuty mog¹ ponadto wykonywaæ inn¹ dzia³alnoœæ (np. dzia³alnoœæ gospodarcz¹), która
powinna byæ wyodrêbniona pod wzglêdem finansowym
i rachunkowym z dzia³alnoœci podstawowej (Michta, 2013).
Tak te¿ jest w przypadku PIG-PIB – wype³nianie zadañ
pañstwowej s³u¿by geologicznej stanowi jedynie jeden
z elementów jego dzia³alnoœci.
Zadania pañstwa w zakresie geologii s¹ obecnie finansowane ze œrodków bud¿etu pañstwa i ze œrodków
NFOŒiGW. Ten drugi otrzymuje œrodki m.in. z op³at
zwi¹zanych z wydobywaniem kopalin ze z³ó¿ oraz niezgodnym z prawem prowadzeniem dzia³alnoœci w zakresie
poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin
ze z³ó¿. Œrodki gromadzone w NFOŒiGW s³u¿¹ finansowaniu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej, w tym
wspomaganiu realizacji zadañ w zakresie rozpoznawania,
bilansowania i ochrony wód podziemnych, dzia³añ polegaj¹cych na zapobieganiu i likwidowaniu powa¿nych awarii oraz szkód górniczych, a tak¿e ich skutków. System
finansowania, zlecania prac i nadzoru nad pañstwow¹
s³u¿b¹ hydrogeologiczn¹ i pañstwow¹ s³u¿b¹ geologiczn¹
w obecnym stanie prawnym jest niejednorodny i niewystarczaj¹co transparentny. Jak wynika z przedstawionego
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poni¿ej schematu (ryc. 1), finasowanie pañstwowej s³u¿by
hydrogeologicznej i pañstwowej s³u¿by geologicznej nastêpuje odrêbnie, przy czym pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna jest finansowana zarówno przez Pañstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jak i przez resort œrodowiska, natomiast model finansowania PIG-PIB jest
wysoce rozproszony i nieprzejrzysty. Dostêp do œrodków
NFOŒiGW jest utrudniony i nieelastyczny, a poœredniczenie w przekazywaniu tych œrodków jest nieuzasadnione
i stanowi swoiste superfluum, wyd³u¿aj¹c i utrudniaj¹c
przep³yw œrodków finansowych i generuj¹c dodatkowe
koszty, których przy prostszym systemie finansowania
mo¿na zdecydowanie unikn¹æ.
Charakter dzia³alnoœci PIG-PIB jako instytutu badawczego nie jest jednoznaczny, gdy¿ wyraŸnie ³¹czy on cel
publiczny w postaci zapewnienia zaplecza naukowo-badawczego dzia³aj¹cego na potrzeby gospodarki z uwarunkowaniami gospodarczymi w³aœciwymi dla dzia³alnoœci
komercyjnej. Nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e celem
nadrzêdnym powo³ywania instytutu jest prowadzenie przezeñ badañ naukowych s³u¿¹cych pañstwu i gospodarce.
Ta niejasna konstrukcja wydaje siê niew³aœciwa g³ównie
z uwagi na brak zbie¿noœci interesów obu pionów – naukowego i gospodarczego. Jako struktura ukszta³towana historycznie w doœæ przypadkowy sposób nie przystaje ona do
obecnych realiów i wyzwañ w zakresie geologii i polityki
surowcowej pañstwa. W takich warunkach spójne prowadzenie dzia³añ w zakresie geologii, nie tylko w sferze
wykonawczej, ale tak¿e w³aœciwej dzia³alnoœci informacyjnej, edukacyjnej oraz promocyjnej, która wp³ywa³aby
na pog³êbianie wiedzy i œwiadomoœci spo³ecznej, jest wysoce utrudnione. Jak wskaza³a Rada Legislacyjna w Opinii
z 26 stycznia 2018 r. o projekcie ustawy o Polskiej Agencji
Geologicznej (Opinia, 2018), stawia to pod znakiem zapy-

tania mo¿liwoœæ w³aœciwego rozwoju bran¿y geologicznej
z korzyœci¹ dla pañstwa i spo³eczeñstwa.
PAG
Postulat utworzenia pañstwowej s³u¿by geologicznej,
jako podmiotu odrêbnego od PIG-PIB artyku³owano od
wielu lat, m.in. w uzasadnieniach do projektów ustaw nowelizuj¹cych Pgg. Regulacje przyjête w 2001 r. by³y tymczasowe i mia³y obowi¹zywaæ pierwotnie do 31 grudnia
2003 r. (Uzasadnienie, druk nr 1407). Jak wskaza³a Rada
Legislacyjna w pkt 6 Opinii z 26 stycznia 2018 r. o projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (Opinia, 2018),
pañstwowa s³u¿ba geologiczna nie zosta³a wtedy powo³ana
z powodów finansowych. Jednak we wspomnianym ju¿
art. 102a Pgg, wprowadzonym nowelizacj¹ z grudnia
2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 223 poz. 2219), zawarto kompetencjê pozwalaj¹c¹ ministrowi w³aœciwemu ds. œrodowiska
powierzaæ wykonywanie zadañ s³u¿by geologicznej innym
podmiotom, tak¿e nale¿¹cym do sektora prywatnego (Uzasadnienie, druk nr 2089). Projekt ustawy o powo³aniu
Polskiej S³u¿by Geologicznej z 2007 r. zosta³ ponowiony
jako inicjatywa poselska opozycji na pocz¹tku kadencji
Sejmu 2011–2015, a nastêpnie niestety zarzucony i zast¹piony fragmentarycznymi rozwi¹zaniami w Pgg, które
umocni³y dzisiejsze, prowizoryczne rozwi¹zania. Obecna,
skomplikowana procedura finansowania PIG-PIB, w kontekœcie mo¿liwoœci przekazywania przez instytut wykonawstwa dowolnemu podmiotowi, nie gwarantuje zabezpieczenia interesów pañstwa. Jest ona nieczytelna, nadmiernie
skomplikowana, daje pole do korupcji i nie sprzyja zachowaniu wolnej konkurencji (patrz tak¿e: Opinia, 2018, pkt 6).
Utworzenie PAG ma na celu konsolidacjê zarz¹dzania
w zakresie geologii i zagadnieñ pokrewnych. Koncepcja ta
opiera siê na utworzeniu agencji wykonawczej, bêd¹cej
pañstwow¹ osob¹ prawn¹, ³¹cz¹c¹ funkcjê gospodarza pol-

Ryc. 1. Schemat finansowania, zlecania prac i nadzoru nad pañstwow¹ s³u¿b¹ hydrologiczn¹ i pañstwow¹ s³u¿b¹ geologiczn¹ w obecnym
stanie prawnym
Fig. 1. Scheme of financing, commissioning works and supervision of the state hydrological survey and state geological survey in the current
legal state
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skich z³ó¿ surowców ze strukturami geologicznymi i wykonuj¹c¹ szeroko rozumiane zadania pañstwa z dziedziny
geologii. Agencja wykonawcza w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240.) jest pañstwow¹ osob¹
prawn¹ tworzon¹ na podstawie odrêbnej ustawy w celu
realizacji zadañ pañstwa. Agencje wykonawcze to instytucje nowego zarz¹dzania publicznego, które od lat 90. XX w.
wprowadza siê w pañstwach cz³onkowskich oraz w administracji Unii Europejskiej (Osiejewicz, 2016; Marchewka-Bartkowiak, 2011). Instytucje funkcjonuj¹ce ju¿ w innych
sektorach dzia³alnoœci pañstwa to: Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju, Centralny Oœrodek Badania Odmian
Roœlin Uprawnych, Agencja Rezerw Materia³owych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Polska Agencja
Kosmiczna, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
jak równie¿ nieistniej¹ce ju¿ dwie agencje rolne: Agencja
Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomoœci Rolnych, których zadania przej¹³ w znacznej czêœci Krajowy Oœrodek
Wsparcia Rolnictwa. Przepisy ustrojowe PAG maj¹ byæ analogiczne do przepisów w innych ustawach powo³uj¹cych
agencje wykonawcze. Sama ustawa o PAG ma wyczerpuj¹co
regulowaæ jedynie zagadnienia ustrojowe, natomiast pozosta³e kwestie zostan¹ zawarte przede wszystkim w: Pgg
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1131, 1991, z 2017 r. poz. 60, 202,
1089, 1215, 1566); ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566); ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U.
z 2018 r. poz. 799 t.j.). Obecne brzmienie tych aktów zostanie dostosowane do faktu powo³ania PAG oraz do zadañ
wykonywanych przez ni¹ na mocy ustawy ustrojowej.
Celem projektowanej ustawy o PAG jest uporz¹dkowanie i wzmocnienie przedmiotowej sfery pañstwowej funkcjonowania w wymiarze organizacyjno-strukturalnym,
zadaniowo-kompetencyjnym oraz rzeczowo-finansowym.
Dzia³ania naprawcze bêd¹ dotyczyæ dzia³alnoœci polegaj¹cej na „badaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu
budowy geologicznej, racjonalnym zagospodarowaniu
struktur geologicznych, w tym ochronie tych struktur oraz
wype³niaj¹cej je materii, bez wzglêdu na miejsce ich
wystêpowania” (Uzasadnienie do projektu ustawy o Polskiej S³u¿bie Gologicznej, 2016). Zadania PAG bêd¹ mia³y
szerszy zakres ni¿ te obecnie wykonywane przez PIG-PIB
w ramach zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej, co ma w
szczególnoœci sprzyjaæ profesjonalizacji i wzmocnieniu
aktywnoœci w zakresie pozyskiwania surowców z innych
kierunków. Na gruncie nowych rozwi¹zañ prawnych zmianie ulegnie system finansowania zadañ pañstwa w zakresie
geologii. Koszty finansowania PAG maj¹ byæ pokrywane
z przychodów, na które bêd¹ siê sk³ada³y: dotacje celowe
z bud¿etu pañstwa, okreœlane corocznie w ustawie bud¿etowej, przeznaczone na wykonywanie zadañ pañstwa w
zakresie geologii, dotacje podmiotowe z bud¿etu pañstwa
przeznaczone na dofinansowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci
pañstwowej s³u¿by geologicznej, a tak¿e przychody ze
wskazanych enumeratywnie Ÿróde³. System finansowania
PAG wydaje siê byæ czytelny i sprzyjaj¹cy realizacji interesów pañstwa.
Rada Legislacyjna wyrazi³a swoje w¹tpliwoœci dotycz¹ce projektowanych zmian, których konsekwencj¹ bêdzie
obni¿enie finansowego zasilania jednostek samorz¹du terytorialnego (do maksymalnie 10% dochodów). Zaznaczono, ¿e projektodawca nie wykaza³, ¿e pozbawiane czêœci
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dochodów jednostki samorz¹dowe nie wymagaj¹
zabezpieczenia im alternatywnych Ÿróde³ finansowania ich
ustawowych zadañ (Opinia, 2018, pkt 11). Przedmiotowe
œrodki maj¹ zostaæ przekazane na potrzeby uruchomienia
dzia³alnoœci przynosz¹cej zyski w gminach o du¿ym potencjale geologicznym, co ma w zamiarze skutkowaæ dalszymi inwestycjami na ich terenie. Wydaje siê jednak, ¿e
w¹tpliwoœci Rady Legislacyjnej nie s¹ uzasadnione, poniewa¿ taki podzia³ korzyœci wzmocni zdolnoœæ mniej zamo¿nych spo³ecznoœci do œwiadomego kszta³towania rozwoju
dziêki poprawie ich kapita³u ekonomicznego i ludzkiego.
Stosowanie kombinacji korzyœci finansowych i niefinansowych jako element porozumienia o rozwoju spo³ecznoœci
lokalnej przyczynia siê bowiem do dobrobytu tej spo³ecznoœci poprzez wyposa¿enie jej w uniwersalne umiejêtnoœci, takie jak zarz¹dzanie gospodarcze. Równie¿
gratyfikacje niefinansowe mog¹ obejmowaæ szerokie
spektrum korzyœci, w tym w zakresie zatrudnienia, szkoleñ, rozwoju biznesu oraz infrastruktury i/lub us³ug. Konkretne korzyœci bêd¹ zale¿ne od kontekstu i aspiracji
spo³ecznoœci, jak równie¿ od samego projektu. Odpowiednio wdro¿one, wszystkie one mog¹ wywrzeæ wp³yw na
poprawê mo¿liwoœci i potencja³u zarobkowego cz³onków
spo³ecznoœci oraz przyczyniæ siê do stabilnoœci polityki
surowcowej (Osiejewicz, 2018).
Projekt ustawy o PAG nie zmierza do likwidacji
PIG-PIB. Zak³ada on, ¿e PAG bêdzie wykonywa³a zadania
pañstwowej s³u¿by geologicznej i pañstwowej s³u¿by
hydrogeologicznej, natomiast PIG-PIB – kontynuowa³
dzia³alnoœæ jako jednostka naukowa, dzia³aj¹c na podstawie ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 736 t.j). PAG bêdzie siê wpisywa³a w formu³ê funkcjonuj¹c¹ ju¿ w wielu pañstwach rozwiniêtych, gdzie obok
tradycyjnych zadañ s³u¿by geologicznej coraz wiêksz¹
uwagê poœwiêca siê tak¿e bezpieczeñstwu surowcowemu
zarówno w zakresie gospodarki w³asnymi zasobami, jak
i dostêpnoœci do surowców poza granicami kraju, optymalizacji wykorzystania posiadanych surowców w ca³ym cyklu
¿ycia, a tak¿e przeciwdzia³aniu negatywnym zjawiskom
gospodarczym i spo³ecznym (równie¿ œrodowiskowym)
eksploatacji surowców naturalnych. W ramach pe³nienia
funkcji pañstwowej s³u¿by geologicznej (obejmuj¹cej
tak¿e zadania pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej) PAG
bêdzie wykonywa³a szereg zadañ pañstwa, takich jak: prowadzenie prac w zakresie utrzymania, poszerzania, pozyskiwania i zagospodarowania bazy surowcowej; realizacja
polityki surowcowej pañstwa oraz wypracowanie strategii,
programów i polityk z ni¹ zwi¹zanych; prowadzenie
dzia³alnoœci edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w
zakresie geologii oraz racjonalnej gospodarki zasobami
przyrody nieo¿ywionej, w tym nadawanie certyfikatów
geoparkom; weryfikacja wycen informacji geologicznej;
rekultywacja i zagospodarowanie gruntów Skarbu Pañstwa,
pañstwowych osób prawnych lub jednostek samorz¹du
terytorialnego, przekszta³conych w wyniku robót geologicznych lub górniczych.
Na œwiecie mo¿na zaobserwowaæ trend do tworzenia
jednolitych, pañstwowych podmiotów wykonuj¹cych
zadania w dziedzinie geologii i gospodarki surowcowej.
Jak wynika z analizy aktów prawnych, na podstawie których dzia³aj¹ s³u¿by geologiczne w innych pañstwach, forma agencji rz¹dowej wystêpuje równie¿ m.in.: w Belgii,
Czechach, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii,
Australii, Republice Po³udniowej Afryki i Japonii. W Stanach Zjednoczonych, Chinach, Kanadzie i na Litwie zada-
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nia pañstwa z dziedziny geologii i gospodarki surowcowej
s¹ realizowane bezpoœrednio przez administracjê rz¹dow¹.
W Austrii, we Francji, na £otwie oraz w Nowej Zelandii
utworzono przedsiêbiorstwa pañstwowe, nadzorowane przez
administracjê rz¹dow¹ i finansowane g³ównie ze œrodków
bud¿etowych. Agencje funkcjonuj¹ce w Danii, Francji,
Niemczech, na Litwie, na £otwie, w Norwegii, w S³owenii,
w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie
i Australii koncentruj¹ siê nie tylko na zadaniach s³u¿by
geologicznej – tworzeniu i udostêpnianiu informacji geologicznej, lecz wspieraj¹ równie¿ realizacjê zadañ pañstwa w
zakresie gospodarki surowcowej, podobnie jak zak³ada siê
to dla PAG. Powy¿sze potwierdza s³usznoœæ za³o¿eñ przyjêtych na u¿ytek tworzenia PAG jako agencji wykonawczej i zaproponowanego dla niej zakresu zadañ.
KONKLUZJE
W Polsce nie ma jeszcze instytucji, która – wyposa¿ona
w odpowiednie kompetencje, zasoby kadrowe i finansowe
– kompleksowo zarz¹dza³aby surowcami naturalnymi w
imieniu i na rzecz pañstwa (Osiejewicz i in., 2017). Dotychczasowe rozwi¹zania prawne i instytucjonalne nie
sprzyjaj¹ skutecznemu prowadzeniu polityki pañstwa w
tym zakresie. W nowoczesnych modelach s³u¿by geologicznej coraz wiêksz¹ wagê, obok tradycyjnej geologii
oraz gromadzenia i udostêpniania informacji geologicznej,
przyk³ada siê do szeroko rozumianego bezpieczeñstwa
surowcowego. W wielu innych pañstwach s³u¿by geologiczne dzia³aj¹ w ramach agencji rz¹dowych, powo³anych
do realizacji zadañ w³aœciwej s³u¿by geologicznej b¹dŸ
realizuj¹cych szerszy katalog zadañ pañstwa. Wiêkszoœæ
z nich posiada w³asne zaplecze naukowe, dedykowane
realizacji ich zadañ i maj¹ce charakter badawczo-rozwojowy.
Jak wskaza³a Najwy¿sza Izba Kontroli w informacji
o wynikach kontroli dotycz¹cej udzielania koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ miedzi i wêglowodorów, w tym gazu ³upkowego, przeprowadzonej w 2017 r.,
celowym by³oby opracowanie d³ugoterminowej strategii
dzia³añ pañstwa w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym. Przyczyni³oby siê to do zwiêkszenia pewnoœci funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz zachêca³oby
je do aktywnoœci w zakresie podejmowania inwestycji
(NIK, 2017). Polski porz¹dek prawny, w którym instytucji
naukowej powierzono zadania pañstwowej s³u¿by geologicznej i pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, nie przystaje bowiem do nowoczesnych standardów w tym zakresie.
Utworzenie jednolitego, pañstwowego podmiotu wykonuj¹cego zadania pañstwa w dziedzinie geologii wpisze siê w
trend istniej¹cy od lat w rozwiniêtych pañstwach posiadaj¹cych istotne zasoby surowcowe i stoj¹cych przed zwi¹zanymi z tym wyzwaniami gospodarczymi i politycznymi.
Zadania przewidziane dla s³u¿by geologicznej zostan¹ dziêki temu umieszczone w spójnej programowo i strukturalnie
jednostce, skoncentrowanej wy³¹cznie na potrzebach sektora poszukiwawczo-wydobywczego oraz wyzwaniach w zakresie funkcjonowania pañstwa i gospodarki zwi¹zanych
z geologi¹. Taka organizacja zwiêkszy efektywnoœæ realizacji zadañ geologicznych pañstwa, wykluczaj¹c dotychczasow¹ koniecznoœæ powierzania poszczególnych zadañ z tego
obszaru ró¿nym podmiotom gospodarczym i naukowym.
Pozwoli te¿ na klarowne i definitywne okreœlenie odpowiedzialnoœci za wykonywanie tych zadañ, znacznie u³atwi
efektywny nadzór nad wykonywaniem zadañ przez PAG

i wzmocni realizacjê polityki pañstwa w zakresie geologii
oraz bezpieczeñstwa geologiczno-surowcowego.
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