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A b s t r a c t. The Hanover declaration (1993) of the mission of a geological survey clearly states that it does not
deal with management, but as a government organization it should serve the state authorities and societies by
scientific advice and information on natural resources and the environment, and such a mission can be accomplished only by science, methodological competence and research independence. More than a half of the geological surveys in EU countries define themselves as research institutions (Fig. 1), and the scientific production
expressed in the ratio of publications in JCR journals per staff number in some geological surveys (e.g. ÈGS, BGS)
is bigger than in the Polish Geological Institute – NRI (Fig. 2) what in part is related to the role played by service
tasks of the PGI-NRI. The close connections of geological surveys with the scientific research are ignored by
adherents of establishment of the Polish Geological Agency.
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W dyskusji tocz¹cej siê na temat sensownoœci powo³ania Polskiej Agencji Geologicznej (PAG) i w powi¹zanych
z ni¹ odniesieniach do statusu zachodnich s³u¿b geologicznych – których dominuj¹c¹ form¹ dzia³ania ma byæ jakoby
agencja wykonawcza – bardzo czêsto ignoruje siê, niestety,
fakty niewygodne dla zwolenników takiego czy innego
pogl¹du. Egzemplifikacj¹ tego jest ostatni tekst poœwiêcony PAG w kontekœcie realizacji zadañ publicznych przez
agencje wykonawcze (Wolska, 2018).
Konkluzja H. Wolskiej (Prz. Geol. 5/2018, str. 275), i¿
celowe wydaje siê powo³anie Polskiej Agencji Geologicznej, wieñczy d³u¿szy fragment tekstu dotycz¹cy S³u¿by
Geologicznej Norwegii (NGU). PAG ma pe³niæ funkcje
pañstwowej s³u¿by geologicznej i hydrogeologicznej (str. 272).
Zdaniem autorki jednostka naukowa, jak¹ jest PIG-PIB,
nie mo¿e efektywnie wykonywaæ zadañ pañstwa, m.in. z uwagi na swoj¹ strukturê organizacyjn¹, a tak¿e istnieje szereg
ograniczeñ prawnych, wynikaj¹cych np. z objêcia jej ustawowym re¿imem instytutu naukowego (przypis 4). Z niejasnych powodów ignorowany jest fakt, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym obecnie prawem minister nadzoruj¹cy mo¿e
dowolnie ukszta³towaæ strukturê organizacyjn¹ PIG-PIB –
w sposób zapewniaj¹cy w³aœciwe wykonywanie zadañ
pañstwa.
ród³em informacji autorki jest strona internetowa
NGU, przy czym zosta³y pominiête informacje, które
przecz¹ narracji autorki, prowadz¹cej do konkluzji o celowoœci powo³ania PAG. Przede wszystkim NGU jest – jak
wynika z pierwszego zdania opublikowanego na stronie
https://www.ngu.no/en/page/about-ngu – narodow¹ instytucj¹ powo³an¹ do badania pod³o¿a skalnego, z³ó¿ kopalin,
osadów powierzchniowych i wód gruntowych. NGU – jako
agencja rz¹dowa o podstawie badawczej – s³u¿y do dostarczania informacji w zakresie nauk o Ziemi innym agencjom
rz¹dowym, a nie – jak suponuje autorka – do realizacji
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zadañ publicznych o charakterze gospodarczym. Ostatnie
zdanie na stronie internetowej NGU dotyczy pracowników: oko³o 65% z 200 osób zatrudnionych to pracownicy
naukowi. Dodam – bardzo efektywni, jeœli chodzi o produkcjê naukow¹. Dla przyk³adu, zgodnie ze sprawozdaniem NGU z dzia³alnoœci w 2015 r. (str. 9), naukowcy NGU
przedstawili 382 ustne prezentacje i opublikowali 137
artyku³ów w naukowych czasopismach i ksi¹¿kach.
Raz na rok EuroGeoSurveys (EGS) – organizacja europejskich s³u¿b geologicznych – opracowuje zestawienie
informacji dostarczonych przez poszczególne s³u¿by, w tym
dotycz¹ce ich statusu. Jak wynika z opracowanej przez
EGS mapy (ryc. 1), ilustruj¹cej stan w 2016 r., dominuj¹c¹
form¹ s³u¿by geologicznej w krajach UE jest instytucja
badawcza, chocia¿ tak¿e w pozosta³ych przypadkach
(np. NGU, ale tak¿e S³u¿ba Geologiczna Litwy) komponent badañ naukowych jest co najmniej bardzo istotny.
Efektem tego jest m.in. du¿a produkcja naukowa s³u¿b geologicznych. Dla przyk³adu podano zestawienie dotycz¹ce
publikacji naukowych PIG-PIB, Czeskiej S³u¿by Geologicznej oraz Brytyjskiej S³u¿by Geologicznej w latach
2007 i 2012 – ryc. 2. Z tego zestawienia jednoznacznie
wynika, ¿e w Czeskiej S³u¿bie Geologicznej (GS) –
wed³ug Wolskiej (2018) bêd¹cej agencj¹ wykonawcz¹,
choæ zgodnie z opini¹ samej GS jest ona rz¹dowym instytutem badawczym – o wiele wiêksz¹ wagê przyk³ada siê do
publikacji naukowych, ni¿ ma to obecnie miejsce w pionie
pañstwowej s³u¿by geologicznej PIG-PIB.
W 1993 r. og³oszono deklaracjê hanowersk¹, wyraŸnie
stwierdzaj¹c¹, jaka jest misja s³u¿by geologicznej: nie zajmuje siê ona zarz¹dzaniem, natomiast jako organizacja
rz¹dowa ma s³u¿yæ w³adzom pañstwowym i spo³eczeñstwom doradztwem oraz informacj¹ w zakresie zasobów
naturalnych i œrodowiska, a misja taka mo¿e byæ wype³niona
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Ryc. 1. Status s³u¿b geologicznych Europy wg stanu w 2016 r., zestawiony przez
EuroGeoSurveys (J. Vidovic, 16.05.2018)
na podstawie ankiety przeprowadzanej
corocznie wœród s³u¿b zrzeszonych w EGS.
Przy czym w przypadku s³u¿b geologicznych Czech, Estonii i £otwy, które okreœli³y swój status jako inny (GS poda³a w
objaœnieniach dodatkowo rz¹dowy instytut badawczy) EGS przypisa³a ich status
stosownie do podanego przez te s³u¿by
opisu
Fig. 1. The status of European geological
surveys in 2016, compiled by EuroGeoSurveys (J. Vidovic, 16.05.2018) based on
the survey made among the members and
partners of the EuroGeoSurveys (EGS);
geological surveys of Czech Republic,
Estonia and Latvia determined their status
as other (ÈGS additionally stated that it is
government research institute) and the
EGS attributed their status according to
description given

Ryc. 2. Liczba pracowników (oznaczona w¹skimi paskami) i publikacji (szerokie paski) w czasopismach z tzw. listy
filadelfijskiej oraz stosunek liczby publikacji do liczby pracowników w s³u¿bach geologicznych: Polski (PIG-PIB),
Czech (GS) oraz Wlk. Brytanii (BGS)
w latach: 2007 i 2012, na podstawie
sprawozdañ rocznych tych s³u¿b
Fig. 2. Numbers of staff and publications
in JCR journals, and the ratio of publication number to the staff number in geological surveys of Poland (PIG-PIB),
Czech Republic (ÈGS) and United Kingdom (BGS) in 2007 and 2012, based on
annual reports of the surveys

tylko poprzez wiedzê, metodologiczne kompetencje i niezale¿noœæ badawcz¹ (Jaworowski, 2018).
Tymczasem – zdaniem Wolskiej (2018) – w wielu
pañstwach znajduje zastosowanie agencja wykonawcza jako
forma instytucjonalnej s³u¿by geologicznej (str. 274–275).
Jedn¹ z nich ma byæ S³u¿ba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) (przypis 5). Pierwsze zdanie na stronie
https://www.usgs.gov g³osi, ¿e celem USGS – agencji
naukowej, na której logo widnieje has³o: Nauka dla zmieniaj¹cego siê œwiata – s¹ badania naukowe. Opis USGS
koñczy zdanie: Ka¿dego dnia 10 000 naukowców, techników i personelu pomocniczego pracuje dla ciebie w przesz³o
400 miejscach w USA. Równie¿ australijska s³u¿ba geologiczna ma s³owo nauka w swojej nazwie.
Inna agencja wykonawcza to – zdaniem autorki (Wolska, 2018) – niemiecki Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, który wed³ug informacji zamieszczonych
na stronie https://www.bgr.bund.de/EN jest instytutem
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federalnym, dostarczaj¹cym neutralnych i niezale¿nych
porad i informacji o wszystkich zagadnieniach zwi¹zanych
z naukami o Ziemi i zasobami naturalnymi oraz prowadz¹cym badania naukowe, co œwietnie wpisuje siê w treœæ
deklaracji hanowerskiej.
Jest rzecz¹ zastanawiaj¹c¹, jak autorce – i nie tylko jej –
móg³ umkn¹æ zwi¹zek tych, a tak¿e wielu innych s³u¿b
geologicznych z nauk¹…
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