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nie i nadzór nad dzia³alnoœci¹ podleg³ych jednostek –
PIG-u i Komisji Zasobów Geologicznych oraz ustalanie
wytycznych dla terenowej administracji geologicznej
szczebla wojewódzkiego.
Dokument akcentowa³ znaczenie udzia³u nauki w badaniach i pracach geologicznych. Jest w nim zapisane, ¿e
prawo i obowi¹zek decyzji w kwestii badañ i prac geologicznych powinny nale¿eæ do organu kompetentnego
merytorycznie, z³o¿onego z najwybitniejszych przedstawicieli geologii podstawowej i stosowanej, jakim by³by PKG.
Z kolei jednostk¹ wykonawcz¹ pañstwowej s³u¿by geologicznej, zapewniaj¹c¹ wysoki poziom badañ i prac geologicznych, by³by, dzia³aj¹cy w tej roli od 1919 r. Pañstwowy
Instytut Geologiczny. Dla twórców dokumentu by³o jasne,
¿e w geologii badania naukowe i dzia³alnoœæ praktyczna s¹
nieroz³¹cznie splecione. Pañstwowa s³u¿ba geologiczna
nie mo¿e powielaæ b³êdów CUG-u, nie powinna odrywaæ siê
od zaplecza naukowego. To ostatnie grozi zbiurokratyzowaniem dzia³añ, wyja³owieniem koncepcyjnym, a w efekcie, obni¿eniem poziomu prac i coraz gorszym wype³nianiem
zadañ wobec pañstwa.
Wed³ug twórców Projektu... dzia³alnoœæ pañstwowej
s³u¿by geologicznej nie mo¿e byæ obliczona na zysk, a jej
finansowanie powinno pochodziæ bezpoœrednio z bud¿etu
pañstwa. Taka koncepcja nawi¹zywa³a bezpoœrednio do
czasów przedwojennych, kiedy PIG by³ jednostk¹ stricte bud¿etow¹, a jego pracownicy byli pracownikami
pañstwowymi. Rozwi¹zanie to umo¿liwia³o stabilizacjê
materialn¹ s³u¿by przy jednoczesnym zapewnieniu jej bezstronnoœci. Twórcy Projektu... zdawali sobie sprawê z wagi,
jak¹ ma dla pañstwa rzetelna ekspertyza geologiczna, nie
ska¿ona wp³ywami ró¿nych lobbies biznesowych, resortowych czy te¿ regionalnych. Trzeba podkreœliæ, ¿e nadaj¹c
PIG-owi szerok¹ autonomiê w zakresie prac badawczych,
Projekt... uwzglêdnia³ mechanizmy gwarantuj¹ce nadzór
i kontrolê nad instytutem ze strony PKG. Nale¿a³y do nich
m.in. opiniowanie planów i preliminarzy bud¿etowych oraz
przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdañ.
Nie jest celem tego krótkiego artyku³u dyskusja nad
lansowanymi od przesz³o dwóch lat projektami zerwania
niemal stuletniej ci¹g³oœci organizacyjnej krajowej s³u¿by
geologicznej przez utworzenie Polskiej Agencji Geologicznej. Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e te projekty
w kilku istotnych punktach zasadniczo k³óc¹ siê z za³o¿eniami przedstawionego tu dokumentu z roku 1981.

Powo³anie nowej agencji wykonawczej, jak¹ mia³aby byæ
PAG, jest w istocie powrotem do jednostki typu Centralnego Urzêdu Geologii, tyle ¿e o ni¿szej randze w strukturach
pañstwa (CUG mia³ status quasi-ministerstwa, natomiast
PAG by³by de facto organem g³ównego geologa kraju).
Historia CUG dobitnie pokazuje, jak organ administracyjny, który pocz¹tkowo zatrudnia³ niemal wy³¹cznie geologów i to pod kierownictwem autorytetu naukowego, jakim
by³ prof. Andrzej Bolewski, stopniowo ja³owieje merytorycznie, by na koniec zmieniæ siê, zgodnie z prawem Parkinsona, w kolejny pomnik biurokracji.
Odrywanie pañstwowej s³u¿by geologicznej od korzeni
naukowych jest czêsto uzasadniane tez¹, jakoby œwiatowe
organizacje tego typu (np. Brytyjska S³u¿ba Geologiczna
czy te¿ s³u¿ba St. Zjednoczonych) nie mia³y charakteru
naukowego. O tym, ¿e jest wrêcz przeciwnie, pisze miêdzy
innymi prof. Krzysztof Jaworowski w artykule w czerwcowym Kurierze WNET, zatytu³owanym G³os w dyskusji na
temat polskiej s³u¿by geologicznej (zob. te¿ Peryt, 2018).
Projekt PAG jest sprzeczny równie¿ z ide¹ bezstronnej
s³u¿by pañstwowej, zak³ada bowiem mo¿liwoœæ uczestniczenia agencji w ró¿nych przedsiêwziêciach biznesowych
czy te¿ finansowania m.in. na drodze darowizn. Tego rodzaju pomys³y z pewnoœci¹ zdumia³yby twórców uchwa³y sejmowej z maja 1919 r., w wyniku której zosta³ powo³any
Pañstwowy Instytut Geologiczny jako s³u¿ba geologiczna
Niepodleg³ej Polski.
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