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PRAWO GEOLOGICZNE
Polska Agencja Geologiczna
Realizacja zadañ publicznych przez agencje wykonawcze
Hanna Wolska1
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A b s tr a c t. It appears that in recent years the execution of public tasks of economic nature has increasingly been
more commonly appointed to executive agencies. These agencies are defined by the Public Finance Act as state
legal persons formed in accordance with a separate act for the purpose of specific tasks. All executive agencies that
execute public tasks set out by law, are appointed by national authorities and are affiliated with central government
bodies. On the other hand, every executive agency has its own separate scope of activity, tasks, competences, internal organization and its role within the social and economic systems. Therefore, executive agencies constitute a means
to execute public tasks within the administrative system. This article attempts to answer whether an appointment of
executive agencies to execute public tasks is advantageous to public administration and whether this appointment
is beneficial. All considerations included in this article are based on the example of the Polish Geological Agency which will be appointed to execute tasks within the field of geology and hydrogeology and serve as the Polish geological and hydrogeological survey.
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Na przestrzeni ostatnich lat do realizacji zadañ publicznych o charakterze gospodarczym s¹ coraz czêœciej powo³ywane agencje wykonawcze. Podmioty te zosta³y
zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych jako
pañstwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrêbnej ustawy w celu realizacji okreœlonych zadañ pañstwa
(Ustawa, 2009). W myœl art. 9 pkt 5 tego aktu prawnego s¹
one jedn¹ z piêtnastu kategorii podmiotów tworz¹cych sektor finansów publicznych, które musz¹ w swoim dzia³aniu
stosowaæ siê do regu³ gospodarki finansowej okreœlonych
w normach ustawy o finansach publicznych2.
Na kategoriê agencji wykonawczych sk³adaj¹ siê podmioty, dla których wspólny wyró¿nik stanowi realizacja
okreœlonych prawem zadañ publicznych, powo³ywanie ich
przez organy pañstwowe oraz powi¹zania organizacyjne
z organami administracji centralnej. Podmioty te natomiast
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zakresem dzia³ania, zadaniami,
kompetencjami, organizacj¹ wewnêtrzn¹ oraz rol¹ jak¹
odgrywaj¹ w systemie spo³ecznym i gospodarczym.
Celem artyku³u jest udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy agencje wykonawcze jako forma realizacji zadañ
publicznych znajduj¹ zastosowanie w administracji
publicznej oraz czy ich powo³ywanie jest celowe. Rozwa¿ania poczynione w niniejszym opracowaniu bêd¹ dokonywane m.in. na przyk³adzie Polskiej Agencji Geologicznej
(PAG), która ma zostaæ powo³ana do realizacji zadañ
pañstwa w sferze geologii i hydrogeologii, pe³ni¹c przy

tym funkcjê pañstwowej s³u¿by geologicznej i hydrogeologicznej.
AGENCJA WYKONAWCZA JAKO SZCZEGÓLNA
KATEGORIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Agencje wykonawcze posiadaj¹ szczególny status
prawny, który wi¹¿e siê z tym, ¿e s¹ one osobami prawnymi realizuj¹cymi odp³atnie zadania publiczne. Posiadana
przez nie osobowoœæ prawna oznacza, ¿e maj¹ one zdolnoœæ do sk³adania oœwiadczeñ woli oraz nabywania praw
i zaci¹gania zobowi¹zañ. Z kolei status pañstwowej osoby
prawnej przyczynia siê równie¿ do tego, ¿e posiadaj¹ cechy
charakterystyczne dla podmiotu administracji publicznej.
Sprawia to, ¿e mog¹ realizowaæ zadania publiczne w formach wywodz¹cych siê ze sfery prawa prywatnego, korzystaj¹c przy tym ze œrodków o charakterze w³adczym (Wajda,
Wiktorowska, 2011, s. 401). Ponadto agencje wykonawcze
realizuj¹c zadania publiczne w formach prywatnoprawnych, musz¹ mieæ na uwadze zasady i procedury przewidziane dla podmiotów publicznych. Przyk³adowo, agencje
wykonawcze zlecaj¹c jakiemuœ podmiotowi realizacjê
konkretnej czynnoœci sk³adaj¹cej siê na ca³oœæ zadania
publicznego, bêd¹ zobowi¹zane jako jedna z kategorii
podmiotów tworz¹cych sektor finansów publicznych do
wy³onienia podmiotu prywatnego na podstawie przepisów
prawa zamówieñ publicznych.
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Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Œrodowiska, Wydzia³ Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdañski,
ul. Jana Ba¿yñskiego 8, 80-309 Gdañsk; hanna.wolska@prawo.ug.edu.pl.
2
W piœmiennictwie agencje rz¹dowe s¹ zwane agencjami administracyjnymi (Wajda, Wiktorowska, 2011, s. 401). Wskazaæ jednak
nale¿y, ¿e agencje rz¹dowe s¹ pojêciem wê¿szym od agencji administracyjnych. Agencj¹ administracyjn¹ jest pañstwowa osoba
prawna lub pañstwowa jednostka organizacyjna z osobowoœci¹ prawn¹, utworzona z mocy samych przepisów ustawowych
(Niczyporuk, 2000, s. 341). Niektórzy autorzy przyjmuj¹ jeszcze szerszy zakres tego pojêcia. Przyk³adowo, Stahl i in. (2002, s. 2012)
definiuj¹ agencje administracyjne jako instytucje utworzone na mocy ustawy lub za³o¿one przez naczelny organ administracji
pañstwowej w formie organu centralnego lub pañstwowej jednostki organizacyjnej, czy te¿ spó³ki akcyjnej, których celem jest
wykonywanie zadañ pañstwa w zakresie udzielonych im kompetencji i pe³nomocnictw.
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Pañstwowe osoby prawne, jakimi s¹ agencje wykonawcze, powstaj¹ z inicjatywy organu pañstwa w drodze
ustawy. Ich podstawy prawne s¹ rozproszone w licznych
aktach ustawowych. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e brak jest
jednego aktu, który znajdowa³by uniwersalne zastosowanie do wszystkich agencji wykonawczych. W aktach ustawowych jest okreœlany m.in. zakres dzia³ania, zadania oraz
kompetencje. Uzupe³nieniem postanowieñ ustawowych
w zakresie agencji wykonawczych s¹ statuty, nadawane w
drodze rozporz¹dzenia przez ministrów kieruj¹cych dzia³em administracji publicznej, do którego jest w³¹czona dana
agencja. Jak wskazuje siê w literaturze, z uwagi na zró¿nicowanie wytycznych ustawowych (Kubala, 1998, s. 10,
12–13), statuty te s¹ jednak niejednolite, niemniej zapewniaj¹ przejrzyst¹ organizacje wewnêtrzn¹ konkretnych
agencji wykonawczych pod wzglêdem instytucjonalnym.
Ponadto agencje wykonawcze realizuj¹c wyznaczone
im zadania, podlegaj¹ konkretnym organom centralnej administracji publicznej. Czêœæ autorów wskazuje przy tym,
¿e wiêŸ ³¹cz¹ca agencje z organami administracji publicznej jest wiêzi¹ nadzoru, niemniej okreœlon¹ w ustawach
jako podleg³oœci¹ (Wajda, Wiktorowska, 2011, s. 409).
Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e agencje, w odró¿nieniu od departamentów ministerstw, maj¹ wiêksz¹ autonomiê i prowadz¹ dzia³alnoœæ na zasadzie samodzielnoœci finansowej.
Skarb Pañstwa nie ponosi odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania agencji wykonawczej.
Wskazane powy¿ej cechy, chocia¿ nie pozwalaj¹ na
uznanie agencji jako odrêbnego rodzaju podmiotu administruj¹cego, to na ich postawie mo¿na stwierdziæ, ¿e agencje
wykonawcze s¹ szczególnymi pañstwowymi osobami
prawnymi, bêd¹cymi elementem aparatu administracyjnego. Czêœæ autorów wskazuje przy tym, ¿e ich istnienie w
obrêbie aparatu administracyjnego nale¿y jednak oceniæ
negatywnie, z uwagi na „mo¿liwoœæ bezpoœredni¹ oddzia³ywania ministerstwa na agencje wykonawcze, które
mo¿e byæ konieczne w razie zmian strategii rz¹dowych lub
koniecznoœci interwencji politycznych” (Wajda, Wiktorowska, 2011, s. 413). Powy¿sza cecha nie powinna jednak
wp³ywaæ na celowoœæ powo³ywania agencji wykonawczych.
Agencje wykonawcze, jak s³usznie wskazuje Wajda i Wiktorowska (2011, s. 413), s¹ wyspecjalizowanymi autonomicznymi instytucjami, charakteryzuj¹cymi siê przede
wszystkim wiêksz¹ efektywnoœci¹ i elastycznoœci¹ dzia³ania, ani¿eli klasyczne organy administracji publicznej.
AGENCJE WYKONAWCZE A CHARAKTER
ZADAÑ PUBLICZNYCH
Istniej¹ce obecnie agencje wykonawcze realizuj¹
zró¿nicowane pod wzglêdem przedmiotowym zadania
publiczne. Niektóre z nich utworzono do wykonywania
zadañ, do których pañstwo polskie zosta³o zobligowane na
podstawie obowi¹zuj¹cych unijnych przepisów prawa3.
W literaturze przedmiotu s¹ jednak podejmowane próby
typologii agencji rz¹dowych ze wzglêdu na rodzaj realizowanych przez nich zadañ publicznych. Przyk³adowo, Wajda i Wiktorowska (2011, s. 412) dziel¹ agencje rz¹dowe na
trzy grupy:

3

– powiernicze, które wykonuj¹ na rzecz Skarbu Pañstwa
prawo w³asnoœci i inne prawa rzeczowe;
– interwencyjne, które podejmuj¹ dzia³ania o charakterze interwencyjnym w dziedzinie gospodarczej;
– gospodaruj¹ce rezerwami pañstwowymi, które zajmuj¹ siê tworzeniem i gospodarowaniem rezerw strategicznych.
Z kolei Bieœ-Srokosz (http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/71668/02_Bies_Srokosz_P_Tworzenie_agencji_rzadowych.pdf) wyró¿nia cztery kategorie agencji
rz¹dowych. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ agencje rz¹dowe
p³atnicze. Zalicza siê do nich agencje, których utworzenie
wi¹za³o siê z potrzeb¹ efektywnego dysponowania œrodkami finansowymi przyznanymi w ramach funduszy rolnych
danemu pañstwu cz³onkowskiemu Unii Europejskiej na
rozwój gospodarki. Kolejn¹ grupê tworz¹ agencje rz¹dowe
gospodaruj¹ce nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa. Wspólnym punktem odniesienia dla tej kategorii agencji jest
gospodarowanie mieniem Skarbu Pañstwa, w szczególnoœci
nieruchomoœciami. Trzeci¹ grupê stanowi¹ agencje wspieraj¹ce przedsiêbiorców. Ich g³ównym zadaniem jest pomoc
finansowa przedsiêbiorcom promuj¹cym dzia³alnoœæ innowacyjn¹ i badawcz¹ oraz wykorzystaniem nowych technologii. Ostatni rodzaj agencji rz¹dowych tworz¹ agencje
rz¹dowe gospodaruj¹ce rezerwami pañstwowymi, których
g³ównym zadaniem jest utrzymywanie rezerw strategicznych przez podejmowanie nastêpuj¹cych czynnoœci: przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany rezerw
strategicznych. Natomiast Zo³oteñki (2011, s. 2) wyró¿nia
agencje rz¹dowe ze wzglêdu: na gospodarowanie mieniem
Skarbu Pañstwa, w tym dokonywanie zakupu, sprzeda¿y
i gospodarowaniem rezerwami pañstwa; prowadzenie polityki pañstwa w wyznaczonym obszarze poprzez dzia³ania
promocyjne, informacyjne, edukacyjne; prace koncepcyjne, planistyczne i projektowe; oraz wydawanie koncesji
i nadzorowanie przestrzegania ich warunków.
Wskazana powy¿ej typologia zadañ nie tworzy pe³nego
katalogu zadañ publicznych powierzonych agencjom wykonawczym. Niemniej jednak na jej podstawie mo¿na
wysun¹æ wniosek, ¿e agencje rz¹dowe, jako forma realizacji zadañ publicznych, znajduj¹ obecnie zastosowanie w
ró¿nych dziedzinach gospodarki. Zadania, które zosta³y im
powierzone, maj¹ na celu przede wszystkim przeprowadzenie modernizacji i innowacji w gospodarce. Niektóre
z nich zosta³y utworzone równie¿ do realizacji zadañ, do
których pañstwo polskie zosta³o zobligowane na podstawie
obowi¹zuj¹cych unijnych przepisów. S¹ one równie¿ podyktowane aktualnym stanem polityki unijnej.
AGENCJA WYKONAWCZA
W SFERZE GEOLOGII
Agencje wykonawcze realizuj¹ ró¿norodne zadania w
wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego,
bowiem do dzia³aj¹cych w obowi¹zuj¹cym porz¹dku
prawnym agencji rz¹dowych nale¿¹: Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Krajowy Oœrodek Wspierania Rolnictwa,

Przyk³adem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Agencja Rezerw Materia³owych, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci, Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej,
Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju, Centralny Oœrodek Badania Odmian Roœlin
Uprawnych, Polska Agencja Kosmiczna, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, a wczeœniej tak¿e Agencja
Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomoœci Rolnych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz Pañstwowa Agencja
Inwestycji Zagranicznych.
Ustawodawca, projektem ustawy z dn. 14 listopada
2017 r. o Polskiej Agencji Geologicznej, przewiduje ustanowienie nowej agencji wykonawczej, maj¹cej realizowaæ
zadania pañstwa w sferze geologii i hydrogeologii, pe³ni¹c
przy tym funkcjê pañstwowej s³u¿by geologicznej i hydrogeologicznej. Artyku³ 4 ust. 1 projektu stanowi, ¿e Polska
Agencja Geologiczna wykonuje zadania pañstwa z dziedziny geologii, w szczególnoœci w zakresie badania, rozpoznawania i dokumentowania budowy geologicznej, opracowania perspektyw z³o¿onych, pozyskiwania dostêpu do
zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i ciep³a
Ziemi, a tak¿e ich zagospodarowania i ochrony, bez wzglêdu na miejsce wystêpowania.
Zadania zawarte w art. 4 ust. 1 projektu nie maj¹ charakteru wyczerpuj¹cego, o czym œwiadczy u¿yty w nim
zwrot „w szczególnoœci”. Przepis ten zawiera wy³¹cznie
przyk³adowy katalog zadañ, którymi agencja wykonawcza
siê zajmuje. Zadania PAG-u zosta³y okreœlone równie¿ w
dalszych przepisach projektu, m.in. w art. 4 ust. 3, który
stanowi ¿e do zadañ agencji nale¿y tak¿e prowadzenie
prac rozwojowych i metodologicznych w zakresie spraw,
o których mowa w ust. 2 pkt 2–6, 8, 9, 13, 19 i 25–34 projektu. Ponadto zadania zawarte w art. 4 ust. 1 nie maj¹ co
do zasady charakteru interwencyjnego, a ich realizacja nie
nastêpuje co do zasady ad hoc. Z kolei normy tworz¹ce
zadania wytyczaj¹ Polskiej Agencji Geologicznej cel dzia³ania zwi¹zany z realizacj¹ okreœlonych potrzeb ze sfery
geologii.
Ustawodawca w art. 4 ust. 2 projektu wymienia zakres
spraw PAG-u, do których nale¿y m.in.:
– prowadzenie prac w zakresie utrzymania, poszerzania,
pozyskiwania i zagospodarowania bazy surowcowej;
– prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej, informacyjnej
i promocja w zakresie geologii oraz racjonalnej
gospodarki zasobami przyrody nieo¿ywionej, w tym
nadawanie certyfikatów geoparkom;
– prowadzenie centralnego archiwum geologicznego;
– wykonywanie prac kartografii geologicznej, w tym
kartografii z³o¿owej i hydrogeologicznej, oraz prac
kartografii œrodowiskowej;
– prowadzenie rejestru obszarów górniczych i zamkniêtych podziemnych sk³adowisk dwutlenku wêgla;
– posiadanie i utrzymywanie sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz zespo³ów do spraw
ocen i prognoz hydrogeologicznych; ocena wp³ywu
i oddzia³ywania na stan chemiczny i iloœciowy wód
podziemnych;
– kontrola prawid³owoœci pobierania próbek z wykonania robót geologicznych.

4

Wskazaæ przy tym nale¿y, ¿e zakres dzia³añ Polskiej
Agencji Geologicznej nie stanowi podstawy do podejmowania przez ni¹ jakichkolwiek dzia³añ o charakterze w³adczym. Okreœla on wy³¹cznie sprawy, którymi PAG siê
zajmuje oraz s³u¿y wy³¹cznie do charakterystyki pozycji
prawnoustrojowej tego podmiotu. Natomiast dalsze przepisy projektu przyznaj¹ tej agencji kompetencjê m.in. do
przeprowadzenia kontroli.
Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e w art. 4 ust. 2 projektu
ustawodawca pos³uguje siê nieprawid³ow¹ terminologi¹
i nie czyni nale¿ytego rozró¿nienia pomiêdzy pojêciami:
zakres dzia³ania, kompetencja i zadania. Artyku³ 4 ust. 2
projektu wymienia zakres dzia³ania PAG-u, nie zaœ jej
zadania, na co b³êdnie wskazuje jego treœæ. Zadania tej
agencji, o czym wspomniano powy¿ej, zosta³y okreœlone w
art. 4 ust. 1 projektu i to one stanowi¹ cel dzia³ania
zwi¹zanych z realizacj¹ okreœlonych potrzeb ze sfery geologii. Trzeba zaznaczyæ, ¿e pojêcie kompetencji od pojêcia
zadania publicznego ró¿ni siê po pierwsze tym, ¿e kompetencje zawieraj¹ obowi¹zek i uprawnienie, podczas gdy
zadania dotycz¹ tylko i wy³¹cznie obowi¹zku. Po drugie,
kompetencje, w przeciwieñstwie do zadañ, s¹ podstaw¹ do
wchodzenia w stosunki prawne. Po trzecie, kompetencje s¹
instrumentem wykonywania zadañ, bowiem okreœlaj¹ce je
przepisy nie mog¹ stanowiæ podstawy do dzia³ania, gdy¿
musi im towarzyszyæ okreœlenie w³aœciwoœci podmiotów
oraz ich kompetencji (Wolska, 2018, s. 2). Z kolei w literaturze przedmiotu zakres dzia³ania definiowany jest jako
zbiór spaw b¹dŸ dziedzin administracji publicznej, którymi
dany podmiot siê zajmuje (Bogusz, 2009, s. 538). Zasadne
jest zatem prawid³owe zredagowanie komentowanego ustêpu. Ponadto dostosowania wymagaj¹ równie¿ przepisy
projektu o Polskiej Agencji Geologicznej pod wzglêdem
ustrojowym, tak aby nie odbiega³y one od przepisów zawartych w innych ustawach ustanawiaj¹cych agencje
wykonawcze. Katalog koniecznych zmian zosta³ tak¿e
zaproponowany m.in. przez Radê Legislacyjn¹ przy Prezesie Rady Ministrów w opinii z dn. 26 stycznia 2018 r. o projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej w uwagach
szczegó³owych. Do katalogu tego nale¿¹ przepisy ogólne,
karne, dotycz¹ce organizacji, personelu, dzia³alnoœci oraz
gospodarki finansowej (https://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-26-stycznia-2018-r-o-projekcie-ustawyo-po-lskiej-agencji-geologicznej).
Wskazaæ jednak nale¿y, ¿e realizacja zadañ pañstwa w
sferze geologii i hydrogeologii przez PAG nie odbiega³oby
od przyjêtych w Polsce rozwi¹zañ sektorowych dla innych
obszarów jego dzia³alnoœci. Z kolei powstanie jednolitego
pañstwowego podmiotu wykonuj¹cego zadania pañstwa w
dziedzinie geologii zwiêksza³oby efektywnoœæ realizacji
zadañ geologicznych kraju. Przede wszystkim dlatego, ¿e
obecnie zadania publiczne ze sfery geologii s¹ realizowane
przez szereg podmiotów, w tym m.in. jednostkê naukow¹
jak¹ jest Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy (PIG-PIB)4. W tym miejscu warto
zauwa¿yæ, ¿e agencja wykonawcza jako forma instytucjonalna s³u¿by geologicznej znajduje obecnie zastosowanie

Jednostka naukowa jak¹ jest PIG-PIB nie mo¿e efektywnie wykonywaæ zadañ pañstwa m.in. z uwagi na swoj¹ strukturê
organizacyjn¹ oraz szereg ograniczeñ prawnych wynikaj¹cych np. z objêcia jej ustawowym re¿imem instytutu naukowego.
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w administracji wielu pañstw5. Najbardziej charakterystyczne w tym obszarze s¹ agencje wykonawcze pañstw
skandynawskich6, które posiadaj¹ istotne zasoby surowcowe i d³ug¹ tradycjê. Jedn¹ z najstarszych agencji wykonawczych nie tylko w Skandynawii, ale równie¿ na
œwiecie, jest Norweska S³u¿ba Geologiczna (Norges Geologiske UndersÝkelse) (www.ngu.no). Utworzenie tej s³u¿by
by³o zwi¹zane z powstawaniem coraz bardziej z³o¿onych
warunków spo³ecznych i gospodarczych na terytorium
Norwegii, które wymaga³y spójnego systemu zarz¹dzania.
Norweska S³u¿ba Geologiczna zosta³a stworzona przez
Dekret królewski 6 lutego 1858 r. Podlega ona Ministerstwu Handlu, Rybo³ówstwa i Rybo³ówstwa (Nærings – og
fiskeridepartementet). Do g³ównych zadañ tej agencji nale¿y gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy
o fizycznych, chemicznych i mineralogicznych w³aœciwoœciach pod³o¿a skalnego, gleby i wód podziemnych, prowadzenie badañ geologicznych obszarów l¹dowych i morskich Norwegii oraz prowadzenie i utrzymywanie baz danych
i map dotycz¹cych w³aœciwoœci wymienionych elementów
œrodowiska i procesów geologicznych. Ponadto dzia³ania
Norweskiej S³u¿by Geologicznej s¹ zorganizowane wg
piêciu zasad, tj. d³ugoterminowe tworzenie wartoœci z zasobów geologicznych; zwiêkszenie wykorzystywania wiedzy z zakresu geologii w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym; zwiêkszona znajomoœæ budowy geologicznej kraju i procesów geologicznych; dobra komunikacja,
zarz¹dzanie i dostosowywanie wiedzy geologicznej oraz
zwiêkszona jakoœæ i wydajnoœæ poprzez dobre interakcje
wewnêtrzne i zewnêtrzne (www.ngu.no). Tym samym nale¿y stwierdziæ, ¿e celowe wydaje siê powo³anie Polskiej
Agencji Geologicznej do realizacji zadañ publicznych w
dziedzinie geologii.
PODSUMOWANIE
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, ¿e agencje wykonawcze s¹ efektywn¹ form¹ organizacyjn¹, w której mog¹ funkcjonowaæ instytucje administracji publicznej.
Przede wszystkim dlatego, ¿e agencje wykonawcze, w odró¿nieniu od departamentów ministerstw, maj¹ wiêksz¹
autonomiê i prowadz¹ dzia³alnoœæ na zasadzie samodzielnoœci finansowej. Ponadto s¹ one wyspecjalizowanymi
autonomicznymi strukturami, które charakteryzuj¹ siê
wiêksz¹ elastycznoœci¹ dzia³ania, ani¿eli klasyczne organy

administracji publicznej. Z kolei specyfika ich finansowania mo¿e siê m.in. prze³o¿yæ na wiêkszy profesjonalizm
pracowników. Polska Agencja Geologiczna, jako forma
realizacji zadañ publicznych, mo¿e zatem znaleŸæ zastosowanie w administracji publicznej w dziedzinie geologii
i wp³yn¹æ na dynamiczn¹ realizacjê zadañ pañstwa w tym
zakresie.
Przy tworzeniu agencji przez organy pañstwowe istotne jest to, ¿eby organy pañstwowe dokonywa³y oceny
zasadnoœci ich powo³ania z punktu widzenia aktualnych
potrzeb spo³ecznych i gospodarczych, a nie tylko politycznych. Z kolei zadania, które przekazuje siê agencjom
rz¹dowym, powinny mieæ na celu przede wszystkim przeprowadzenie modernizacji i innowacji w gospodarce oraz
mieæ na uwadze interes publiczny rozumiany jako interes
ca³ego spo³eczeñstwa i pañstwa, nie zaœ indywidualny partykularnych grup, np. korporacji czy zwi¹zków zawodowych. Zaznaczyæ nale¿y przy tym, ¿e zmiennoœæ treœci
interesu publicznego w kontekœcie gospodarki powinna
mieæ wp³yw nie tylko na decyzjê o usankcjonowaniu zadania publicznego, ale równie¿ na decyzje o formach i intensywnoœci ich realizacji przez agencje wykonawcze.
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5
Do istniej¹cych agencji nale¿y zaliczyæ m.in.: Geologian tutkimuskeskus (Filiandia), Geoscience Australia (Australia), U.S.
Geological Survey (Stany Zjednoczone), Servicio Geológico Mexicano (Meksyk), Èeská Geologická Sluba (Czechy), Geological
Survey of Ireland (Irlandia), Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Niemcy), Department of Natural Resources
(Kanada).
6
W Norwegii agencje rz¹dowe stanowi¹ organ wykonawczy i doradczy dzia³aj¹cy w imieniu ministerstwa, któremu podlegaj¹.
Stanowi¹ jednostkê specjalistyczn¹ rz¹du, a w³aœciwy minister, ponosi polityczn¹ odpowiedzialnoœæ za pracê wykonywan¹ w agencji
rz¹dowej.
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