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Pañstwowy Instytut Geologiczny jako pañstwowa s³u¿ba geologiczna
– sto lat w s³u¿bie Niepodleg³ej
Tadeusz Marek Peryt1
Polish Geological Institute as the national geological survey – hundred years at the service for Poland. Prz.
Geol., 67: 519–534.
A b s t r a c t. The Polish Geological Institute was established in 1919 as the national geological survey within the
Ministry of Industry and Trade. The initiative of a group of parliament members to appoint the Polish Geological
Institute was supported by the Polish Parliament on May 30, 1919, and the official opening of the Institute took
place on May 7, 1919. Two years later the PGI status and budget were accepted by the Polish government and Józef
Morozewicz has received director’s nomination from the Head of State Józef Pi³sudski. In March 1938, the President of Poland accepted a new decree concerning geological survey of Poland which was composed of the Polish
Geological Institute and the State Geological Council. The role of the PGI grew and the budget substantially
increased, but this positive trend was stopped due to the beginning of World War II. During the first post-war years, regional and basic
studies made it possible to establish a geological model of Poland leading to great discoveries of mineral deposits in the fifties. The
decree of October 8, 1951 adjusted the organization forms of the geological survey to the system of central planning and the domination of state property, and the institute (with the name changed to the Geological Institute) became a scientific institution. During the
first years the institute experienced good conditions of development, and a great progress in the knowledge of geology of Poland combined with the basic and regional studies that led to significant discoveries and documentation of mineral deposits. However, already in
the seventies the first signs of crisis in geology became evident. In 1985, the Ministry of Environmental Protection and Mineral
Resources was established, the Central Board of Geology was disbanded, and many tasks of geological survey returned to the institute,
hence this turned out to be appropriate to return to the historical name, Polish Geological Institute, which took place on June 19, 1987.
Since January 1, 2012, the Polish Geological Institute has served as the Polish geological survey on the basis of the Act of June 9, 2011,
and earlier, since January 1, 2002, legally specified tasks of the Polish geological survey has been assigned to the PGI. On February
24, 2009 the Council of Ministers gave the PGI a status of National Research Institute, and this implied the adding this new status to the
name of the Polish Geological Institute. For the century the Polish Geological Institute has successfully fulfilled all the basic responsibilities and commitments that are conventionally assigned to national geological surveys, and is a model example of modern national
geological survey of very wide expertise.
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W momencie odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci
istnia³a skonkretyzowana idea powo³ania pañstwowej
s³u¿by geologicznej. Nawi¹zywa³a ona zarówno do wczeœniejszych koncepcji zrodzonych w Polsce, jak i do organizacji s³u¿b geologicznych dzia³aj¹cych od kilkudziesiêciu
lat w krajach Europy Zachodniej i poza ni¹.
Pierwsz¹ prób¹ organizacji geologii, górnictwa i hutnictwa by³o powo³anie Komisji Kruszcowej przez Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego w dniu 10.04.1782 r. – organu ministerialnego kierowanego przez biskupa Krzysztofa Szembeka
i podleg³ych mu 12 komisarzy, wœród których trzech by³o
znawcami geologii (Ryka, 1989a). Chocia¿ dzia³alnoœæ
Komisji Kruszcowej zakoñczy³a siê wraz z utrat¹ niepodleg³oœci Polski w 1795 r., to jej ogromny wp³yw na œwiadomoœæ spo³eczn¹ co do potrzeby zorganizowanego dzia³ania
w obszarze geologii przyczyni³ siê do podejmowania dalszych kroków w tym kierunku w czasach Królestwa Polskiego, szczególnie z inicjatywy Stanis³awa Staszica
(Ryka, 1989a).
W 1905 r. profesor W³adys³aw Szajnocha podj¹³ zabiegi zmierzaj¹ce do powo³ania Krajowego Zak³adu Geologicznego we Lwowie, który mia³ w Galicji prowadziæ
badania geologiczne, górnicze, gleboznawcze i hydrogeologiczne, a tak¿e wykonywaæ zalecenia w³adz. Wniosek w
tej sprawie, z³o¿ony do Sejmu Galicji, zosta³ zatwierdzony,
ale z powodu sprzeciwu wiedeñskiego Geologische Reichsanstalt nie zosta³ zrealizowany. Inicjatywa W³adys³awa
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Szajnochy okaza³a siê mieæ bardzo du¿y wp³yw na decyzjê
o powo³aniu Pañstwowego Instytutu Geologicznego (PIG):
wniosek taki, z³o¿ony w Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 kwietnia 1919 r., zosta³
bowiem podpisany przez grupê 36 pos³ów z by³ego zaboru
austriackiego, w tym równie¿ przez Wincentego Witosa,
a wspó³twórc¹ memoria³u by³ wybitny uczony, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, Józef Morozewicz (Ryka, 1995).
Œwiadomoœæ roli i wagi badañ geologicznych dla kraju
by³a oczywista podczas tworzenia niepodleg³ego pañstwa
w 1918 r. Prowadzona w tym czasie na ³amach prasy dyskusja (zob. ¯ó³towski, 1964; Lindner, 1994) wskazuje na
to, i¿ zdaniem znacznej wiêkszoœci osób zabieraj¹cych
g³os instytut czy te¿ zak³ad – w owym czasie pojêcia te stosowano wymiennie (Wójcik, 1997, s. 278) – powinien koncentrowaæ siê na zagadnieniu zaopatrzenia kraju w dobr¹
wodê oraz praktycznych potrzebach przemys³u (w tym górnictwa) oraz rolnictwa. W momencie uzyskania niepodleg³oœci prace nad powo³aniem Pañstwowego Instytutu
Geologicznego by³y ju¿ znacznie zaawansowane, o czym
œwiadczy np. projekt statutu PIG przedstawiony przez Sekcjê Górniczo-Hutnicz¹ Ministerstwa Przemys³u i Handlu
w dniu 15 lipca 1918 r. (Graniczny i in., 2005). W po³owie
listopada 1918 r. sekcja ta zwróci³a siê do J. Morozewicza
z propozycj¹ objêcia kierownictwa nowo powstaj¹cej
instytucji, któr¹ ten po dojrza³ym namyœle przyj¹³ (Morozewicz, 1920, s. 78). Niespe³na miesi¹c po odzyskaniu
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niepodleg³oœci uzyskano schronienie w Ministerstwie
Przemys³u i Handlu, które w lutym 1919 r. zgodzi³o siê na
zaanga¿owanie 6 pracowników (na zatrudnienie 24 nastêpnych wyrazi³o zgodê w dniu 1.04.1919 r. – Morozewicz,
1919). Od Komitetu Muzeum Przemys³u i Rolnictwa przyjêto bibliotekê, zbiory i sprzêt Pracowni Geologicznej zorganizowanej przez J. Lewiñskiego w 1901 r., a w dniach
13–15.04.1919 r. w Krakowie odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Pañstwowego Instytutu Geologicznego, na którym
zatwierdzono statut. Wniosek ministra przemys³u i handlu z dnia 9.05.1921 r. o mianowanie J. Morozewicza na
dyrektora PIG stwierdza, ¿e ów na s³u¿bê pañstwow¹ wst¹pi³
dnia 1 marca 1919 roku, jako p.o. Dyrektora Pañstwowego
Instytutu Geologicznego (Lindner, 1994, s. 30–31).
1919–1937
Pañstwowy Instytut Geologiczny zosta³ utworzony w
1919 r. przy Ministerstwie Przemys³u i Handlu na podstawie uchwa³y Sejmu Ustawodawczego. Jak po latach pisa³
Morozewicz (1938): Po zakontraktowaniu prowizorycznego personelu, mog³o ju¿ d. 7 maja 1919 r. nast¹piæ formalne otwarcie Pañstwowego Instytutu Geologicznego w
obecnoœci Ministra Przemys³a i Handlu. Uchwa³a Sejmu,
powo³uj¹ca do ¿ycia now¹ instytucjê nast¹pi³a dopiero d.
30 maja tego¿ roku. Uchwa³a ta by³a nastêpstwem wspomnianego wniosku z³o¿onego przez pos³a Bardla i towarzyszy w sprawie niezw³ocznego uruchomienia Pañstwowego
Instytutu Geologicznego i powo³ania doñ fachowych geologów (druk nr 313). Wniosek zosta³ skierowany do sejmowej komisji skarbowo-bud¿etowej, która obradowa³a w
dniu 16 maja 1919 r. Jej sprawozdanie (druk nr 523),
sygnowane przez przewodnicz¹cego G³¹biñskiego i sprawozdawcê Radziszewskiego, koñczy³o siê nastêpuj¹co:

Ministrów w dniu 1.10.1920 r. Ostatecznie Statut PIG
zosta³ zatwierdzony przez Radê Ministrów na posiedzeniu
w dniu 28.02.1921 r., a stan etatowy – w dniu 30.06.1921 r.
(pismo Prezydium Rady Ministrów nr 12902 – in extenso
przytoczone w Sprawozdaniach Polskiego Instytutu Geologicznego, t. 1, z. 2–3, s. 309–310).
Pierwszym dyrektorem PIG, powo³anym 1 czerwca 1921 r.,
zosta³ profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego Józef Morozewicz (ryc. 1). Nominacjê podpisali Józef Pi³sudski
(naczelnik pañstwa), Wincenty Witos (prezydent ministrów) oraz Stefan Przanowski (minister przemys³u i handlu). Zarówno J. Morozewicz, jak i dwaj kolejni dyrektorzy
PIG, Stefan Czarnocki (ryc. 2) i profesor Akademii Górniczej Karol Bohdanowicz (ryc. 3), byli w swoim czasie
pañstwowymi geologami w Komitecie Geologicznym
(tzn. s³u¿bie geologicznej) w Petersburgu, a Karol Bohdanowicz by³ nawet, pod koniec swojej pracy dla rosyjskiej
s³u¿by geologicznej, jej dyrektorem (1914–1917). Takie
korzenie zawodowe tych luminarzy geologii (i nie tylko
nich – pracownikiem Komitetu Geologicznego by³ przed
rozpoczêciem pracy w PIG tak¿e np. Stanis³aw Doktorowicz-Hrebnicki, kierownik Stacji Terenowej w D¹browie

Wobec powy¿ej wy³uszczonych wzglêdów komisja skarbowo-bud¿etowa postanowi³a zwróciæ siê do Wysokiego
Sejmu z wnioskiem nastêpuj¹cym:
WYSOKI SEJM raczy uchwaliæ;
Wzywa siê Rz¹d,
1) aby niezw³ocznie w ca³ej pe³ni uruchomi³ Pañstwowy
Instytut Geologiczny,
2) aby natychmiast powo³a³ doñ odpowiedni¹ iloœæ
fachowych geologów,
3) aby w mo¿liwie najkrótszym czasie poczyni³ kroki
celem wzniesienia odpowiedniego gmachu dla
potrzeb geologicznych Pañstwa Polskiego,
4) aby przeznaczy³ odpowiednie fundusze na rozpoczêcie natychmiast badañ geologicznych na ziemiach
polskich,
5) aby odpowiednie kwoty wydatkowañ umieœci³ ju¿ w
bud¿ecie najbli¿szym.
Na 43. posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego w dniu 30
maja 1919 r. sprawozdanie to zosta³o przedstawione. By³ to
trzeci punkt porz¹dku dziennego. Zapis stenograficzny
tego punktu brzmi: Uchwalenie wniosków komisji bud¿etowo-skarbowej w sprawie uruchomienia pañstwowego
instytutu geologicznego po przemówieniu sprawozdawcy
p. Radziszewskiego (zob. Graniczny i in., 2003; Urban,
Graniczny, 2009).
Minister przemys³u i handlu, któremu podlega³ instytut, projekt statutu PIG przes³a³ do zatwierdzenia Radzie
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Ryc. 1. Józef Marian Morozewicz (1865–1941); profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego; organizator i 1919–1937 pierwszy
dyrektor PIG w Warszawie; przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej w Krakowie (1913); jeden z za³o¿ycieli i pierwszy prezes Ligi Ochrony Przyrody (1928–1929).
Wiêkszoœæ zdjêæ pochodzi ze zbiorów PIG-PIB
Fig. 1. Józef Marian Morozewicz (1865–1941); professor of the
Jagiellonian University and the organizer and first director
(1919–1937) of the Polish Geological Institute (PGI) in Warsaw;
president of the Organizing Committee of the Academy of Mining in Cracow (1913); one of the founders and the first president
(1928–1929) of Nature Protection League. The majority of photographs comes from PGI-NRI collection
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Ryc. 2. Stefan Czarnocki (1878–1947), dyrektor PIG (1937–1938), wczeœniej – od 1923 r. –
wicedyrektor instytutu i kierownik Wydzia³u Wêglowego i od 1931 r. tak¿e naczelnik
Wydzia³u Nafty, a nastêpnie (od 1933 r.) na czele Wydzia³u Wêglowo-Naftowego; profesor
na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie
Fig. 2. Stefan Czarnocki (1878–1947); director of the PGI (1937–1938), earlier – since 1923
– deputy director and head of the Coal Department and since 1931 also head of the Oil
Department; professor at the Mining Faculty of the Academy of Mining in Cracow

¬
Ryc. 3. Karol Bohdanowicz (1864–1947); prof. Instytutu
Górniczego (1911–1919) i dyrektor Komitetu Geologicznego (1914–1917) w Petersburgu, prof. Akademii Górniczej w Krakowie (1921–1935), dyrektor PIG (1938–1947)
Fig. 3. Karol Bohdanowicz (1864–1947); professor of the
Saint Petersburg Mining Institute (1911–1919), director
of the Geological Committee in Petersburg (1914–1917),
professor of the Academy of Mining in Cracow (1921–1935),
director of the PGI (1938–1947)

Górniczej, a trzeba dodaæ, ¿e np. wieloletnim pracownikiem Geologische Reichsanstalt w Wiedniu by³ Geiza
Bukowski von Stoltenburg) z pewnoœci¹ wp³ynê³y na to, ¿e
PIG od swego zarania dzia³a³ jako pañstwowa s³u¿ba geologiczna. Zreszt¹ znamienny jest fakt, ¿e we francuskim t³umaczeniu ówczesnej nazwy instytutu od samego pocz¹tku
pojawia siê s³u¿ba (Service G¾ologique de Pologne; ryc. 4).
O tym, ¿e PIG to s³u¿ba geologiczna, nie mieli ¿adnych
w¹tpliwoœci wspó³czeœni (np. Jaskólski, 1947, s. 304).
W swoim artykule programowym Morozewicz (1919)
i nastêpnie w przemówieniu inauguracyjnym na otwarciu
PIG w dniu 7.05.1919 r. (Morozewicz, 1920, s. 78–79) tak
okreœli³ cele i zadania stoj¹ce przed instytutem:
Powstaj¹cy Instytut Geologiczny ma byæ zak³adem naukowo-badawczym, poœwiêconym przede wszystkim rozwa¿aniu problemów geologicznych zwi¹zanych z rozmaitymi
dziedzinami ¿ycia ekonomicznego. […] Ale obok zagadnieñ natury praktycznej – wcale nie myœlimy rezygnowaæ z
prac natury teoretycznej, geologia stosowana nie da siê
pomyœleæ bez geologii teoretycznej, nie mo¿e bez niej ani
rozwijaæ siê, ani nale¿ycie spe³niaæ swojego zadania. Jak
na uroczystoœci jubileuszu 40-lecia instytutu stwierdzi³
dyrektor Edward Rühle (1960), sformu³owania dyrektora
Morozewicza by³y kamieniem wêgielnym badañ instytutu
przez ca³y okres czterdziestu lat; dziœ mo¿emy dodaæ, ¿e
i w ci¹gu nastêpnych 60 lat nie straci³y one swej aktualnoœci.
Pierwszy statut PIG stanowi³, i¿ zadania PIG to, kolejno,
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 oraz
og³aszanie sprawozdañ z czynnoœci instytutu i wydawanie
publikacji naukowych. Priorytetowe znaczenie przypisywano

Ryc. 4. Pierwszy numer Sprawozdañ Polskiego [= Pañstwowego]
Instytutu Geologicznego
Fig. 4. The first issue of Reports of the Polish Geological Institute
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badaniom surowców mineralnych, czego œwiadectwem
jest struktura organizacyjna PIG, zatwierdzona przez ministra przemys³u i handlu w dniu 24 marca 1923 r. Instytut
dzieli³ siê wówczas na 7 wydzia³ów: naftowo-solny (kierownik – Wawrzyniec Teisseyre), wêglowy (Stefan Czarnocki,
który by³ zarazem wicedyrektorem), kruszcowy (Czes³aw
KuŸniar), torfowy (Mieczys³aw Limanowski), hydrogeologiczny (Romuald Ros³oñski), chemiczny (Antoni Ró¿ycki)
i wydawniczo-kartograficzny (Jan Samsonowicz); zatem
a¿ piêæ wydzia³ów dzia³a³o w dziedzinie surowcowej, co
wynika³o z priorytetowego znaczenia przypisywanego
badaniom surowców mineralnych (Piwocki i in., 2004).
W miarê rozwoju prac instytutu by³o konieczne powo³anie
nowych komórek organizacyjnych, a wiêc: Pracowni Geofizycznej, Biura Rejestracji Kopalin U¿ytecznych (wed³ug
pomys³u Czes³awa KuŸniara w 1932 r.), Archiwum Wierceñ (w 1928 r. z inicjatywy Jana Samsonowicza) oraz stacji
geologicznych w D¹browie Górniczej i Borys³awiu.
Rozporz¹dzeniem prezydenta Rzeczypospolitej z dn.
24.06.1927 r. PIG zosta³ zak³adem naukowo-badawczym,
maj¹cym na celu wykonywanie badañ geologicznych na
obszarze RP, ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb
gospodarczych pañstwa. Szczegó³owy zakres dzia³ania
instytutu okreœli³ statut (z dn. 25.07.1927 r.), który ró¿ni³
siê od wczeœniejszego tym, ¿e jako pierwsze zadanie pojawi³o siê wykonywanie prac geologicznych na ¿¹danie
w³adz pañstwowych.
Bol¹czk¹ PIG za dyrektury Morozewicza by³ zbyt
szczup³y zespó³ (ryc. 5), zreszt¹ kilkakrotnie redukowany.
Pierwotny stan etatów – 31 pracowników naukowych i 10
pracowników pomocniczych i kancelaryjnych – utrzyma³

siê bardzo nied³ugo. W 1934 r. ogólna liczba pracowników
zmala³a do 19. O okolicznoœciach ostatniej redukcji napisa³
w swoim liœcie z dnia 10 czerwca 1938 r. do Tymczasowej
Rady Geologicznej prof. Stanis³aw Ma³kowski, by³y pracownik PIG. List ten zosta³ odczytany in extenso przez
przewodnicz¹cego rady, prof. K. Bohdanowicza (od 14
kwietnia 1938 r. dyrektora PIG), na drugim posiedzeniu
Tymczasowej Rady Geologicznej w dniu 15 czerwca 1938
r. Stosowny fragment brzmia³: Lekcewa¿enie P.I.G. i nieufnoœæ wzglêdem jego prac, a zarazem nadmierna pewnoœæ
siebie w³adzy zwierzchniej Instytutu dosz³a do tego stopnia, ¿e jeden z panów ministrów, wizytuj¹c P.I.G. uczyni³
geologowi przedstawiaj¹cemu wyniki swej pracy, ciê¿ki
zarzut zupe³nego nieuctwa, twierdz¹c kategorycznie, ¿e
zebrane przezeñ okazy miedzi rodzimej s¹ zwyk³ymi ¿u¿lami z ogniska. Pan Minister stwierdzi³ tym samym, ¿e w jego
najg³êbszym przekonaniu P.I.G. jest zupe³nie równorzêdny
swym zakresem innym podleg³ym autorytetowi tego¿ pana
ministra instytucjom. Wkrótce te¿ po tym fakcie nast¹pi³o
mechanicznie przeprowadzone ograniczenie dzia³alnoœci
instytutu.
Na prze³omie 1936 i 1937 r. w Izbach Ustawodawczych
wszczêto dyskusjê nad s³aboœci¹ PIG. W lutym 1937 r.
dyrektorem instytutu zosta³ Stefan Czarnocki (ryc. 2), a minister Antoni Roman powo³a³ Komitet Reorganizacyjny PIG
z³o¿ony z przedstawicieli wojskowoœci, przemys³u i nauki,
który opracowa³ plan dzia³alnoœci tej placówki na rok
bud¿etowy 1937–1938, a nastêpnie – przed 22.04.1937 r. –
przedstawi³ ministrowi projekt statutu Pañstwowej S³u¿by
Geologicznej, regulamin PIG oraz program prac i preliminarz PIG (Wójcik, 1997).

Ryc. 5. Pracownicy naukowi Pañstwowego Instytutu Geologicznego w 1933 r. Na pierwszym planie: Józef Morozewicz (z prawej)
i Stefan Czarnocki. Na drugim planie, od lewej: Alojzy Mazurek, Zbigniew Sujkowski, Wawrzyniec Jacek, Feliks Rutkowski, Janina Zieliñska, Antoni Ró¿ycki (za S. Czarnockim), Marian Karasiñski, Romuald Ros³oñski, Roman Krajewski, Kazimierz Kowalewski, Jan Samsonowicz, Stanis³aw Ma³kowski, Henryk Œwidziñski, Edward Janczewski, Regina Fleszarowa, Stanis³aw
Krajewski, Arnold Sarjusz Makowski (z ty³u), Czes³aw KuŸniar, Jan Czarnocki, Ludwik Horwitz, Stanis³aw Doktorowicz-Hrebnicki. Fot. ze zbiorów PIG-PIB. Reprodukcja B. Ruszkiewicz
Fig. 5. Scientists of the Polish Geological Institute in 1933. In the foreground: Józef Morozewicz (right) and Stefan Czarnocki
(left). Second row, from the left: Alojzy Mazurek, Zbigniew Sujkowski, Wawrzyniec Jacek, Feliks Rutkowski, Janina Zieliñska,
Antoni Ró¿ycki (behind S. Czarnocki), Marian Karasiñski, Romuald Ros³oñski, Roman Krajewski, Kazimierz Kowalewski, Jan
Samsonowicz, Stanis³aw Ma³kowski, Henryk Œwidziñski, Edward Janczewski, Regina Fleszarowa, Stanis³aw Krajewski, Arnold
Sarjusz Makowski (in the back), Czes³aw KuŸniar, Jan Czarnocki, Ludwik Horwitz, Stanis³aw Doktorowicz-Hrebnicki. Photograph from the PGI-NRI collection. Reproduction by B. Ruszkiewicz
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1938–1951
Dekretem prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 31.03.1938 r.
zosta³a powo³ana pañstwowa s³u¿ba geologiczna. Dekret
ten by³ pok³osiem prac Komitetu Reorganizacyjnego PIG,
nastêpnie przekszta³conego w Tymczasow¹ Radê Geologiczn¹. Dekret stanowi³, i¿ 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 (Art. 1), a podstawow¹ s³u¿bê geologiczn¹ sprawuj¹
1) Pañstwowa Rada Geologiczna, 2) Pañstwowy Instytut
Geologiczny, podleg³e Ministrowi Przemys³u i Handlu
(Art. 2). Zadaniem Pañstwowej Rady Geologicznej – która
mia³a byæ organem kontroluj¹cym i nadzoruj¹cym
dzia³alnoœæ PIG – by³o inicjowanie i koordynowanie prac
geologicznych oraz sprawowanie kontroli postêpu tych
prac (Art. 3).
Zgodnie z art. 5 do zakresu dzia³ania PIG nale¿a³o:
1) wykonywanie zdjêæ geologicznych i geofizycznych oraz
innych badañ z dziedziny geologii ogólnej i geofizyki;
2) prowadzenie poszukiwañ górniczo-geologicznych z³ó¿
surowców mineralnych oraz wykonywanie innych prac
z dziedziny geologii i geofizyki stosowanej; 3) opracowywanie wniosków w sprawie racjonalnego u¿ytkowania
i ochrony z³ó¿ surowców mineralnych; 4) opracowywanie
dla w³adz pañstwowych i samorz¹dowych opinii z zakresu
geologii stosowanej; 5) tworzenie i kompletowanie zbiorów
geologicznych, petrograficznych, paleontologicznych,
kopalin u¿ytecznych oraz gromadzenie innych materia³ów,
jak rejestry przekrojów otworów wiertniczych itp., opracowywanie i wydawanie map geologicznych w zakresie
geologii ogólnej i stosowanej oraz geofizyki stosowanej;
6) wspó³praca z innymi placówkami prowadz¹cymi naukowe i praktyczne badania geologiczne w celach uzgodnienia
prac i ujêcia ich w plan ogólny, oraz 7) gromadzenie materia³ów i informacji o poszukiwaniach i eksploatacji z³ó¿
surowców mineralnych w innych krajach.
G³ównym zadaniem instytutu by³y wiêc nadal badania
geologiczne, maj¹ce na celu rozszerzenie bazy surowców
mineralnych, zwiêkszaj¹cej potencja³ gospodarczy kraju,
przy czym – jak to zdefiniowa³ Bohdanowicz (1938):
Pañstwowy Instytut Geologiczny obejmuje swymi pracami
ró¿norodne zagadnienia teoretycznej i praktycznej geologii, lecz g³ównym zadaniem Instytutu jako ca³oœci musi byæ
praca w kierunku wyjaœnienia gospodarczych mo¿liwoœci
ziem Polski, zw³aszcza w dziedzinie surowców mineralnych, w celu umo¿liwienia praktycznego ich spo¿ytkowania. […] Dzia³alnoœæ P.I.G. jest jednoczeœnie praktyczn¹
i naukow¹; ró¿nica pomiêdzy Instytutem a akademickimi
oœrodkami, geologicznymi polega na tym, ¿e ka¿dy z tych
oœrodków (wed³ug okreœlenia przez prof. Œwiêtos³awskiego)
jest szko³¹ badañ, myœli i teoryj naukowych, bez wzglêdu
na ich bezpoœrednie praktyczne zastosowanie; natomiast
w dzia³alnoœci Pañstwowego Instytutu Geologicznego

ca³okszta³t geologicznej wiedzy musi byæ stosowany do
obiektów regionalnych lub lokalnych w okreœlonych celach
praktycznych. Z PIG zwi¹zano prawie wszystkich badaczy
zajmuj¹cych siê geologi¹ i naukami pokrewnymi, czego
efektem by³ swoisty „cud naukowy” (Wójcik, 1997).
W dniu 7.04.1939 r. zarz¹dzeniem ministra przemys³u
i handlu zosta³ ustalony statut PIG, w którym m.in. za³o¿ono
utworzenie Komitetu Naukowego w celu utrzymania
wspó³pracy naukowej, opartej na wiedzy i doœwiadczeniu
wszystkich pracowników Instytutu, zw³aszcza przy uk³adaniu programu robót oraz przy zatwierdzaniu prac do druku.
W sk³ad Komitetu Naukowego wchodzili wszyscy pracownicy naukowi Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz
osoby zaproszone przez dyrektora instytutu, a w posiedzeniach komitetu mogli braæ udzia³ cz³onkowie Pañstwowej
Rady Geologicznej oraz naczelnicy fachowych wydzia³ów
Departamentu Górniczo-Hutniczego Ministerstwa Przemys³u i Handlu.
Statut Pañstwowej Rady Geologicznej (PRG), wydany
zarz¹dzeniem ministra przemys³u i handlu w porozumieniu
z ministrem spraw wojskowych oraz ministrem wyznañ
religijnych i oœwiecenia publicznego w dniu 19.06.1939 r.
stanowi³, ¿e w sk³ad 14-osobowej rady wchodzi³o siedmiu przedstawicieli nauk geologicznych, przemys³u górniczo-hutniczego i przemys³u naftowego, powo³ywanych
i odwo³ywanych przez ministra przemys³u i handlu, delegaci: Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia
Publicznego, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Sekretariatu Komitetu Obrony Rzeczypospolitej, trzej dyrektorzy
z Ministerstwa Przemys³u i Handlu (dyrektor Departamentu Górniczo-Hutniczego, dyrektor Biura Wojskowego i dyrektor Biura Surowcowego) oraz dyrektor PIG. Spoœród
cz³onków rady minister przemys³u i handlu powo³ywa³
przewodnicz¹cego i dwóch zastêpców. Do tego czasu
kompetencje Pañstwowej Rady Geologicznej wykonywa³
– na mocy postanowienia min. przemys³u i handlu z dnia
30 kwietnia 1938 r. – Komitet Reorganizacyjny PIG, który
do czasu wydania statutu PRG odby³ szeœæ posiedzeñ.
W œlad za powa¿nym rozszerzeniem zadañ, wynikaj¹cym z dekretu, bud¿et PIG zosta³ bardzo znacznie
zwiêkszony. Personel naukowy przekroczy³ 100 osób, a sam
instytut uzyska³ (ustaw¹ z dn. 28.06.1939 r.) bardzo du¿e
uprawnienia, w tym m.in. do wstêpu na wszelkie grunty
w celu przeprowadzania badañ. Ponadto ustawa wprowadza³a obowi¹zek przechowywania próbek wiertniczych
przez prowadz¹cych wiercenia i odstêpowanie ich PIG na
jego ¿¹danie, a tak¿e – przekazywania wyników pomiarów
geofizycznych na ¿¹danie PIG. Schemat organizacyjny
PIG z 1938 r. œwiadczy o istnieniu czterech wydzia³ów

®
Ryc. 6. Józef Zwierzycki (1988–1961), pracownik PIG od 1938 r. (wczeœniej od 1933 r.
kierownik s³u¿by geologicznej Holenerskich Indii Wschodnich), kierownik Wydzia³u Nafty i Soli,
wicedyrektor i polski dyrektor okupacyjny PIG (1939–1940); profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego i Politechniki Wroc³awskiej
Fig. 6. Józef Zwierzycki (1988–1961); PGI employee since 1938 r. (earlier, since 1933, head
of the Geological Survey of Dutch East India), head of the Department of Oil and Salt and deputy director; Polish director of the PGI during German occupation (1939–1940); professor of the
University of Wroc³aw and the Wroc³aw University of Science and Technology
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Ryc. 7. Tablica ku czci pracowników i wspó³pracowników
Pañstwowego Instytutu Geologicznego poleg³ych i zmar³ych w
czasie drugiej wojny œwiatowej, w hallu gmachu im. J. Morozewicza
Fig. 7. Plaque in the hall of J. Morozewicz building commemorating killed and died employees and associates of the Polish
Geological Institute during World War II

(surowców mineralnych; wêgli; nafty, gazu i soli oraz
muzealnego), a ponadto: Zak³adu Geofizyki Stosowanej,
Pracowni Petrograficznej i Badañ Specjalnych, Pracowni
Chemicznej i Oddzia³u Rejestracji oraz kilku jednostek
us³ugowych (biblioteka, redakcja itp.). Badania regionalne
by³y prowadzone w grupach terenowych (œwiêtokrzyskiej,
karpackiej oraz Wo³ynia, Podola i Polesia).
Wkrótce jednak, w zwi¹zku z wybuchem II wojny œwiatowej, rozpoczête z rozmachem prace uleg³y zahamowaniu
i przerwie (Rühle, 1960, p. 29). W dniu 6 wrzeœnia 1939 r.
dyrektor K. Bohdanowicz – na rozkaz s³owny ministra
524

przemys³u i handlu – wyjecha³ wraz z czêœci¹ personelu
PIG z Warszawy, polecaj¹c na czas swojej nieobecnoœci
wykonywanie obowi¹zków dyrektora dr. in¿. J. Zwierzyckiemu (ryc. 6). W dniu 13 listopada 1939 r. wystosowa³ do
niego pismo, w którym napisa³: W obecnej chwili, nie
maj¹c mo¿noœci w drodze normalnej za³atwienia sprawy
ust¹pienia mego ze stanowiska Dyrektora, niniejszym proszê Pana w dalszym ci¹gu pe³niæ obowi¹zki Dyrektora
P.I.G. w celu zachowania naukowych materia³ów i maj¹tku Instytutu (Lindner, 1994, s. 86).
J. Zwierzycki jako polski dyrektor okupacyjny instytutu zadba³ o to, aby ukryæ cenne wyposa¿enie laboratorium
chemicznego, instrumenty optyczne i geofizyczne, a kiedy dosz³o do zarekwirowania przez Niemców wartoœciowego sprzêtu, za¿¹da³ zdecydowanie formalnych pokwitowañ,
które po wojnie stanowi³y podstawê rewindykacji (Tyski,
1994). W kwietniu 1940 r. nast¹pi³a reorganizacja instytutu
(który zosta³ w³¹czony do niemieckiej s³u¿by geologicznej
– Amt für Bodenforschung) oraz zmiana kierownictwa –
dyrektorem zosta³ H. Brinkmann, profesor geologii na uniwersytecie w Hamburgu (Janczewski, 1946). W tym te¿
czasie pracownia petrograficzna pod kierownictwem Z. Sujkowskiego rozpoczê³a w piwnicy instytutu potajemn¹ produkcjê œrodków bojowych dla podziemia.
Wojenne losy pracowników i wspó³pracowników PIG
symbolizuje tablica w hallu wejœciowym instytutu (ryc. 7).
Charakterystykê tych osób opracowali Bohdanowicz (1946)
i Fleszarowa (1967), a wielu innych zarysowali Rühle i Tyski
(1989) oraz D¹browski (1991). Piêkn¹ kartê, jak¹ zapisali
oni w historii, dobrze ilustruj¹ postacie:
 Zbigniewa Sujkowskiego – pioniera sedymentologii
w Polsce (Rühle, 1986), który jako 16-latek znalaz³ siê w sk³adzie pierwszej kompanii kadrowej
Józefa Pi³sudskiego, a od koñca 1942 r. by³ szefem Biura Studiów Kedywu Komendy G³ównej AK
i 30.05.1944 r. zosta³ ewakuowany do Wielkiej Brytanii mostem powietrznym (tzw. Most II);
 Jana Czarnockiego – w którego domu znajdowa³a
siê skrzynka kontaktowa pomiêdzy rz¹dem w Londynie a w³adzami podziemnymi w kraju, i który to
dom by³ kwater¹ dla cichociemnych oraz dla innych
dzia³aczy politycznych, tak¿e po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej;
 Edwarda Rühlego – który w trakcie okupacji by³
pierwszym zastêpc¹ szefa „Schroniska” (tj. s³u¿by
geograficznej Armii Krajowej);
 Stanis³awa Tyskiego – szefa wyszkolenia w
Zwi¹zku Odwetu przy Komendzie G³ównej ZWZ,
nastêpnie wspó³twórcy i organizatora kursów sabota¿owo-dywersyjnych Kedywu.
Po okupacji, zarz¹dzeniem ministra przemys³u z dnia
3.03.1945 r., PIG zosta³ reaktywowany w Krakowie z uwagi na fakt, i¿ losy wojny spowodowa³y, ¿e znalaz³o siê tam
wielu pracowników PIG, a obydwa budynki instytutu w
Warszawie w wyniku dzia³añ zwi¹zanych z II wojn¹ œwiatow¹
by³y wielokrotnie podpalane i powa¿nie uszkodzone pociskami, przez co obraca³y siê w ruinê (Ryka, 1995). Kompetencje PIG potwierdza³ dekret o pañstwowej s³u¿bie
geologicznej z dn. 3.02.1947 r. By³ on niewiele znowelizowan¹ wersj¹ dekretu z 31.03.1938 r., jeœli chodzi o formê
prawno-organizacyjn¹ Pañstwowej S³u¿by Geologicznej.
Natomiast zosta³a zmieniona rola Pañstwowej Rady
Geologicznej, któr¹ teraz okreœlono jako organ doradczy
i opiniodawczy ministra przemys³u (póŸniej – Ministerstwa Górnictwa i Energetyki) w sprawach geologicznych.
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Ryc. 8. Pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego zebrani przed gmachem w Warszawie w dniu objêcia przez Jana
Czarnockiego funkcji dyrektora, 7.06.1947 r. Od lewej pierwszy rz¹d: J. Prószyñski (g³ówny ksiêgowy), Roman Krajewski
(wydzia³ rud), ?, Stanis³aw Doktorowicz-Hrebnicki (Stacja Górnoœl¹ska), Henryk Œwidziñski (Stacja Karpacka), Jan Czarnocki (dyrektor PIG), Józef Zieliñski (wydzia³ ropy), Edward Rühle (wicedyrektor), Tadeusz Olczak (wydzia³ geofizyki), Józef
Krzy¿kiewicz (Stacja Górnoœl¹ska); miêdzy Edwardem Rühle i Tadeuszem Olczakiem w drugim rzêdzie – W³adys³aw Po¿aryski
Fig. 8. Group of PGI employees gathered before the building in Warsaw on the day of taking up a director position by Jan Czarnocki, 7 June 1947. First row from the left: J. Prószyñski (chief accountant), Roman Krajewski (Ore Department), ?, Stanis³aw
Doktorowicz-Hrebnicki (Upper Silesian Station), Henryk Œwidziñski (Carpathian Station), Jan Czarnocki (PGI director),
Józef Zieliñski (Oil Department), Edward Rühle (PGI deputy director), Tadeusz Olczak (Geophysics Department), Józef
Krzy¿kiewicz (Upper Silesian Station); between E. Rühle and T. Olczak, in the second row – W³adys³aw Po¿aryski

Ju¿ w lipcu 1945 r. rozpoczê³a siê odbudowa
budynków i jesieni¹ 1946 r. z Krakowa do Warszawy
przenios³a siê dyrekcja instytutu, a w miarê oddawania do u¿ytku nowych pomieszczeñ – kolejne
komórki organizacyjne (ryc. 8).
Rolê i zadania geologii w Polsce wytyczy³ ostatecznie dyrektor PIG Jan Czarnocki (ryc. 9),
wyznaczaj¹c dwa zasadnicze kierunki: obs³ugê geologiczn¹ w dziedzinie bie¿¹cych potrzeb gospodarczych pañstwa oraz zabezpieczenie interesów
pañstwa w zakresie przysz³ych potrzeb gospodarki
narodowej przez prowadzenie badañ ogólnogeologicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem perspektywicznych zagadnieñ z³o¿owych (Rühle,
1960). Do du¿ych sukcesów PIG nale¿a³o opracowanie w latach 1948–1950 pod kierunkiem Jana
Czarnockiego 6-letniego planu dzia³alnoœci pañstwowej s³u¿by geologicznej w Polsce, okreœlenie
programu badañ geologicznych, a tak¿e powo³anie
Referatu Geologii Gospodarczej, którego zadaniem
by³o opracowywanie problematyki geologiczno-gospodarczej i statystyka surowców mineralnych w celu
informowania czynników rz¹dowych i ca³ego
spo³eczeñstwa o mo¿liwoœciach rozwoju wytwórczoœci mineralnej (Przenios³o, 1989).

Ryc. 9. Jan Czarnocki (1889–1951); dyrektor PIG (1947–1951), wczeœniej:
geolog terenowy, kustosz muzeum PIG, kierownik grupy œwiêtokrzyskiej
(od 1937 r.) i zastêpca dyrektora (od 1938 r.); fot. 1912 r. Fot. ze zbiorów
Muzeum Historycznego w Kielcach
Fig. 9. Jan Czarnocki (1889–1951); director of the PGI (1947–1951), earlier: field geologist, curator of the PGI Museum, head of the Holy Cross
Mts. group (since 1937) and deputy director (since 1938); Photo 1912. Photo from collection of the Historical Museum in Kielce
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Przygotowany przez PIG plan dzia³alnoœci pañstwowej
s³u¿by geologicznej zosta³ jednak¿e zignorowany, a sens
jej pracy – unicestwiony, czêœciowo w zwi¹zku z faktem
zwrócenia siê do ZSRR o ekspertów, którzy mieli opracowaæ elaborat dotycz¹cy organizacji s³u¿by i wy¿szego
szkolnictwa geologicznego w sposób odpowiedni dla
potrzeb gospodarki scentralizowanej i poddawanej rygorom planowania (Bolewski, 1996, s. 130). W efekcie tego
zosta³ wydany dekret z dn. 8.10.1951 r. o pañstwowej
s³u¿bie geologicznej, która zosta³a powo³ana do planowania, wykonywania i kontrolowania prac geologicznych na
terenie pañstwa. Zmieni³ on zasadniczo formy organizacyjne pañstwowej s³u¿by geologicznej, która zosta³a dostosowana do systemu centralnego planowania i dominacji
w³asnoœci pañstwa (P³odowski, 1982).
Ju¿ na pocz¹tku 1945 r. PIG skupi³ siê na problematyce
geologii stosowanej, wspó³pracuj¹c z przemys³ami wykorzystuj¹cymi surowce mineralne. Pilne potrzeby zwi¹zane
z odbudow¹ kraju wymusi³y rozwój geologii in¿ynierskiej
i hydrogeologii, czego efektem by³o m.in. opracowanie
oko³o 300 dokumentacji geologiczno-in¿ynierskich dla hut,
elektrowni, zapór wodnych i dla Pa³acu Kultury i Nauki w
Warszawie, a tak¿e wielu dokumentacji hydrogeologicznych (Przenios³o, 1989). Do wa¿nych osi¹gniêæ w tym
okresie nale¿¹ wyniki badañ eksploatowanych z³ó¿ soli
oraz poszukiwania nowych z³ó¿ na Kujawach, odkrycie
wielu nowych z³ó¿ wêgli brunatnych o du¿ym znaczeniu
gospodarczym oraz ustalenie – przez S. Doktorowicza-Hrebnickiego i T. Bocheñskiego – jednolitej, cyfrowej
nomenklatury pok³adów wêgla w GZW i przeprowadzenie
paralelizacji (Przenios³o, 1989). W zakresie badañ regionalnych pracownicy instytutu ju¿ w latach 1945–1946
okreœlili g³ówne kierunki badañ budowy geologicznej Polski. Na czo³o wysuniêto prace kartograficzne, a innymi
kierunkami g³ównych dzia³añ PIG mia³y byæ prace geofizyczne, bêd¹ce elementem badañ wg³êbnej budowy geologicznej obszarów zakrytych (Jaworowski, 1989). W 1946 r.
przyst¹piono do sporz¹dzania jednolitej, arkuszowej mapy
geologicznej zatytu³owanej Przegl¹dowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:300 000 (pod red. E. Rühlego),
bêd¹cej dzie³em zespo³u pracowników i wspó³pracowników PIG, która niew¹tpliwie nale¿a³a do najwybitniejszych osi¹gniêæ instytutu w dziedzinie geologicznego
rozpoznania kraju i by³a przedsiêwziêciem nie maj¹cym
precedensu w historii badañ geologicznych w Polsce
(Jaworowski, 1989; Marks, 2019). Wszechstronnie pojête
prace kartograficzne, polegaj¹ce na powi¹zaniu terenowej
praktyki prac zdjêciowych z równoleg³ym rozwojem pod-

stawowych kierunków badañ, a przede wszystkim stratygrafii i tektoniki, dominowa³y w badaniach PIG w Karpatach,
Sudetach oraz Górach Œwiêtokrzyskich (Jaworowski,
1989). Efekty badañ regionalnych i podstawowych umo¿liwi³y opracowanie modelu budowy geologicznej kraju,
co pozwoli³o na sformu³owanie programów badawczych,
które kolejno realizowane w latach 50. doprowadzi³y do
wielkich odkryæ surowców mineralnych (Malinowski, 1979).
W pierwszych latach powojennych PIG by³ g³ównym
oœrodkiem geologii w Polsce, ale niewielka kadra geologiczna nie mog³a sprostaæ zadaniom, dlatego te¿ problem
ten rozwi¹zano dziêki wspó³pracy z wy¿szymi uczelniami
(w tym czasie z PIG wspó³pracowa³o 70% kadry naukowej
wy¿szych uczelni – Ryka, 1989a).
1952–1985
W myœl dekretu z dn. 8.10.1951 r. (którego realizacja
nast¹pi³a dopiero w koñcu 1952 r. i na pocz¹tku 1953 r.),
zadania pañstwowej s³u¿by geologicznej mia³y wykonywaæ: Centralny Urz¹d Geologii (CUG), w³aœciwi ministrowie (resortowe s³u¿by geologiczne) i prezydia wojewódzkich rad narodowych (terenowe s³u¿by geologiczne).
Na miejsce PIG zosta³ utworzony Instytut Geologiczny
(IG); w jego sk³ad wesz³o tak¿e Muzeum Ziemi (do 1959 r.).
IG mia³ status instytutu naukowo-badawczego. PóŸniejsza
uchwa³a nr 505 Rady Ministrów z dn. 22.12.1959 r. (prawo geologiczne) stanowi³a, i¿ pañstwowa s³u¿ba geologiczna prowadzi dzia³alnoœæ geologiczn¹ obejmuj¹c¹ w
szczególnoœci: planowanie, projektowanie i wykonywanie
prac naukowo-badawczych z zakresu poznania budowy
geologicznej kraju oraz poszukiwania i rozpoznawania
z³ó¿ kopalin i zasobów wód podziemnych; projektowanie
i wykonywanie: wierceñ i badañ geologiczno-in¿ynierskich na
potrzeby ujêæ wód podziemnych oraz budownictwa; a tak¿e
geologiczn¹ obs³ugê eksploatacji z³ó¿ kopalin. Na podstawie prawa geologicznego CUG zosta³ przekszta³cony w
centralny organ pañstwowej administracji w zakresie prac
geologicznych, a jednoczeœnie powierzono mu prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (¯ó³towski, 1964).
Stosownie do nowej formu³y, okreœlonej uchwa³¹ Rady
Ministrów z dn. 14.05.1953 r., zadania Instytutu Geologicznego obejmowa³y prowadzenie prac naukowo-badawczych z dziedziny nauk geologicznych, opracowanie
problemów metodologicznych, kszta³cenie pracowników
nauki oraz dokszta³canie pracowników geologicznych
s³u¿b resortowych i terenowych, popularyzacjê nauk geologicznych, prowadzenie muzealnictwa geologicznego,
ochronê przyrody nieo¿ywionej oraz publikowanie wyników badañ geologicznych. Czêœæ prac badawczych i niektóre zadania ogólnopañstwowe, bêd¹ce wczeœniej domen¹
PIG, zosta³y przekazane CUG oraz resortowym s³u¿bom
geologicznym. Liczba pracowników zmienia³a siê, np. w

¬
Ryc. 10. Kazimierz Guzik (1911–1970), dyrektor PIG (1951–1952), organizator badañ geologiczno-in¿ynierskich i Wydzia³u Geologii Technicznej, którymi kierowa³; nastêpnie dyrektor departamentu CUG, a od 1954 docent i nastêpnie profesor na Uniwersytecie
Warszawskim i w Instytucie Nauk Geologicznych PAN; geolog in¿ynierski i tektonik; zdjêcie z 1970 r.
Fig. 10. Kazimierz Guzik (1911–1970); director of the PGI (1951–1952), organizer of engineering geology studies and the head of the Technical Geology Department; then director of
a department of the Central Board of Geology, since 1954 associate professor and then full
professor of the University of Warsaw and the Institute of the Geological Sciences of the
Polish Academy of Sciences; engineering geologist and tectonician (photo 1970)
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1957 r. wynosi³a 1081 osób, a w 1959 r. – 822
(Rühle, 1960).
Po œmierci dyrektora J. Czarnockiego,
w 1951 r., na stanowisko to zostali – na stosunkowo krótki okres – powo³ani Kazimierz
Guzik (ryc. 10), a nastêpnie Stefan Zbigniew
Ró¿ycki (ryc. 11). Dwaj nastêpni dyrektorzy – Edward Rühle (ryc. 12) i Roman Osika
(ryc. 13) – kierowali instytutem przez dwie
dekady.
Kolejna wa¿na zmiana prawnych uwarunkowañ dzia³alnoœci pañstwowej s³u¿by geologicznej nast¹pi³a w 1960 r. Ustawa z dn.
16.11.1960 r. o prawie geologicznym stanowi³a, i¿ pañstwowa s³u¿ba geologiczna proRyc. 11. Stefan Zbigniew Ró¿ycki (1906–1988), dyrektor IG (1953–1954),
wadzi dzia³alnoœæ geologiczn¹, obejmuj¹c¹ w
wspó³pracownik i nastêpnie pracownik (od 1937) PIG, od 1946 profesor na Uniszczególnoœci:
wersytecie Warszawskim i – w póŸniejszym okresie – tak¿e w Instytucie Nauk
1) planowanie, projektowanie i wykony- Geologicznych PAN; geolog i geograf (na zdjêciu w 1955 r.)
wanie:
Fig. 11. Stefan Zbigniew Ró¿ycki (1906–1988); director of the GI (1953–1954),
a) prac naukowo-badawczych z zakre- collaborator and then employee (since 1937) of the PGI, since 1946 professor
su poznania budowy geologicznej kra- of the University of Warsaw and next also of the Institute of Geological Sciences
ju,
of the Polish Academy of Sciences; geologist and geographer (photo 1955)
b) poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿
kopalin,
c) poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych;
2) projektowanie i wykonywanie wierceñ dla ujêæ wód
podziemnych,
3) projektowanie i wykonywanie badañ geologiczno-in¿ynierskich na potrzeby budownictwa,
4) geologiczn¹ obs³ugê eksploatacji z³ó¿ kopalin.
W pierwszych latach dzia³alnoœci CUG stworzono dobre
warunki do rozwoju instytutu (Ryka, 1989a). Zmniejszenie
na³o¿onych wczeœniej na instytut obowi¹zków wykonywania dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno-in¿ynierskich, standardowych robót i badañ geologicznych,
a tak¿e prac geofizycznych, umo¿liwi³o skoncentrowanie
siê na pracach poszukiwawczych i opracowaniu syntezy
budowy geologicznej kraju w celu okreœlenia prognoz Ryc. 12. Edward Rühle (1905–1988); profesor, dyrektor IG
surowcowych (Wutcen, 1963; Dembowski, 1979; ryc. 14). (1954–1966), pracownik PIG od 1938, w latach 1946–1949 i
Nast¹pi³ ogromny postêp w rozpoznaniu budowy geolo- 1953–1954 wicedyrektor; 1981–1985 przewodnicz¹cy Rady
gicznej kraju (Ryka, 1989b). G³ówny wysi³ek skierowano Naukowej IG; geolog czwartorzêdu i kartograf; na zdjêciu po jego
na badania wg³êbnej budowy geologicznej Ni¿u Polskiego, lewej stronie doc. Eugeniusz Wutcen, zastêpca dyrektora ds.
co zgodnie z ówczesnymi oczekiwaniami mia³o daæ surowcowych w latach 1952–1969
pierwsz¹ ocenê mo¿liwoœci wystêpowania ropy naftowej Fig. 12. Edward Rühle (1905–1988); professor, director of the GI
i gazu ziemnego. Wielka iloœæ prac sejsmicznych i g³êbokie (1954–1966), employee of the PGI since 1938, in 1946–1949 and
wiercenia doprowadzi³y w krótkim czasie do opracowania 1953–1954 deputy director; 1981–1985 head of the Scientific
pierwszej geologicznej syntezy Ni¿u Polskiego, zawartej Council of the GI; Quaternary geologist and cartographer; in the
w monografii pt. Budowa geologiczna Ni¿u Polskiego, a w photo, together with Eugeniusz Wutcen (left), deputy director
dalszym etapie do wydania monografii poszczególnych (1952–1969) responsible for raw materials
regionów. Intensywne badania geologiczne prowadzono
tak¿e w innych czêœciach Polski (Ryka, 1989a). Szybki
postêp w rozpoznaniu budowy geologicznej kraju (zob.
Jaworowski, 1989) zaowocowa³ odkryciem, rozpoznaniem
i udokumentowaniem wielu z³ó¿ surowców mineralnych

®
Ryc. 13. Roman Osika (1919–1986); profesor, dyrektor IG
(1966–1975), pracownik PIG od 1947 r. (do 1953 r. w Krakowie – w
Wydziale Geologii Regionalnej i Wydziale Rud); geolog z³o¿owy
Fig. 13. Roman Osika (1919–1986); professor, director of the GI
(1966–1975), PGI employee since 1947 (till 1953 in Cracow – the
Department of Regional Geology and the Ore Department); economic geologist
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Ryc. 14. Spotkanie przedstawicieli geologów z³o¿owych w Instytucie Geologicznym, pocz¹tek lat 70. Od lewej: Boles³aw Kubica, Stanis³aw Kubicki, Longin Wielgomas, Eugeniusz Cieœla, Zbigniew Werner, Jerzy Kanasiewicz, Jan Wy¿ykowski, Janusz Uberna, Hanna
Chyliñska, Stanis³aw Przenios³o, Jadwiga Paw³owska, Marian Sa³dan, Katarzyna Czarnocka-Paw³owska, Eugeniusz Wutcen, Aleksander Jeliñski (wicedyrektor IG), Stanis³aw Paw³owski, Jan ¯ytka (wiceprezes CUG), Stanis³aw Depowski, Roman Osika (dyrektor IG),
Jan Czermiñski (wicedyrektor IG). Fot. ze zbiorów PIG-PIB
Fig. 14. Conference of representatives of economic geologists from the Geological Institute, beginning of 1970s. From the left: Boles³aw
Kubica, Stanis³aw Kubicki, Longin Wielgomas, Eugeniusz Cieœla, Zbigniew Werner, Jerzy Kanasiewicz, Jan Wy¿ykowski, Janusz
Uberna, Hanna Chyliñska, Stanis³aw Przenios³o, Jadwiga Paw³owska, Marian Sa³dan, Katarzyna Czarnocka-Paw³owska, Eugeniusz
Wutcen, Aleksander Jeliñski (deputy director), Stanis³aw Paw³owski, Jan ¯ytka (vice-president the Central Board of Geology), Stanis³aw
Depowski, Roman Osika (director), Jan Czermiñski (deputy director). Photo collection of the PGI-NRI

i zmian na mapie gospodarczej kraju (Dembowski, 1979;
Przenios³o, 1989; Ryka, 1989b; Mizerski, 2019). Osi¹gniêcia instytutu w zakresie odkrycia z³ó¿ surowców mineralnych by³y wynikiem prowadzonych konsekwentnie badañ
geologicznych (Dembowski, 1979).
W po³owie lat 70. pojawi³y siê jednak pierwsze oznaki
kryzysu w geologii (Ryka, 1989a) i nast¹pi³ powolny spadek
nak³adów przeznaczonych na badania surowcowe. Z czasem okaza³o siê, ¿e CUG nie potrafi kompetentnie programowaæ i nadzorowaæ prac pañstwowej s³u¿by geologicznej.
W tej sytuacji w 1981 r. powsta³ Projekt organizacji
Pañstwowej S³u¿by Geologicznej w Polsce, zgodnej ze
standardami œwiatowymi, której podstawowymi atrybutami
mia³y byæ: profesjonalizm oparty na podstawach naukowych
oraz bezstronnoœæ oznaczaj¹ca uwolnienie od doraŸnych
ingerencji politycznych (Narkiewicz, 2018). Odbiciem
ponad- czy te¿ miêdzyresortowego znaczenia geologii by³a
koncepcja utworzenia Pañstwowego Komitetu Geologicznego afiliowanego przy Radzie Ministrów, a jednostk¹
wykonawcz¹ pañstwowej s³u¿by geologicznej, zapewniaj¹c¹ wysoki poziom badañ i prac geologicznych, mia³
byæ, dzia³aj¹cy w tej roli od 1919 r., Pañstwowy Instytut
Geologiczny.
Ostatecznie ukszta³towa³a siê struktura regionalna PIG:
do trzech placówek zamiejscowych, wywodz¹cych siê od
przedwojnia (oddzia³y: Karpacki, Górnoœl¹ski i Œwiêtokrzy528

Ryc. 15. Jan Czermiñski (1923–1976), profesor, dyrektor IG
(1975–1976), wczeœniej (od 1955) zastêpca dyrektora; petrograf;
zdjêcie z 1970 r.
Fig. 15. Jan Czermiñski (1923–1976), professor, director of the GI
(1975–1976), earlier (since 1955) deputy director; petrographer;
photo from 1970

ski) i Oddzia³u Dolnoœl¹skiego, utworzonego w 1949 r.,
w 1964 r. do³¹czy³a Stacja Terenowa Instytutu w Szczecinie, a w 1969 r. – za³o¿ona w Sopocie – Pracownia Geologii
Ba³tyku, przekszta³cona w 1977 r. w Oddzia³ Geologii
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Ryc. 16. Jan Malinowski (1922–1994), profesor, dyrektor IG
(1976–1981), pracownik PIG od 1951, od 1962 zastêpca dyrektora, hydrogeolog; zdjêcie z 1970 r.
Fig. 16. Jan Malinowski (1922–1994), professor, director of the
GI (1976–1981), PGI employee since 1951, since 1962 deputy
director, hydrogeologist; photo from 1970

Ryc. 17. Wac³aw Ryka (1931–1996); profesor, dyrektor PIG
(1981–1989), pracownik PIG od 1956 r., petrolog; zdjêcie terenowe z 1996 r.
Fig. 17. Wac³aw Ryka (1931–1996); professor, director of the
PGI (1981–1989), PGI employee since 1956, petrologist; field
photo from 1996

Morza (Ryka, 1989a; Wo³kowicz, Peryt, 2019). Po krótkiej
dyrekturze Jana Czermiñskiego (ryc. 15), przerwanej nag³¹
œmierci¹, w³odarzami instytutu zostali kolejno: Jan Malinowski (ryc. 16) i Wac³aw Ryka (ryc. 17).
1985–1994
W 1985 r. utworzono urz¹d Ministra Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych, a CUG zosta³ rozwi¹zany
(ustaw¹ z dnia 12.11.1985 r.). W dn. 28.03.1986 r. zmodyfikowano statut Instytutu Geologicznego, w którym m.in.
zapisano, i¿ jednym z podstawowych zadañ instytutu jest
gromadzenie centralnego zbioru Ÿród³owych informacji
geologicznych i pokrewnych dotycz¹cych budowy geologicznej kraju, jego kopalin, wód podziemnych i warunków
geologiczno-in¿ynierskich. Statut w oczywisty sposób na-

wi¹zywa³ do przemówienia programowego J. Morozewicza z 1919 r., stwierdzaj¹cego, ¿e: ...Instytut bada budowê
geologiczn¹ kraju w celu stworzenia podstaw do poszukiwañ, rozpoznawania, eksploatacji i ochrony z³ó¿ kopalin
oraz wód podziemnych, a tak¿e rozpoznawania warunków
geologiczno-in¿ynierskich i okreœlenia geologicznych aspektów œrodowiska naturalnego.... Do kompetencji instytutu
wróci³y te¿: koordynacja Szczegó³owej Mapy Geologicznej
Polski, prowadzenie Centralnego Archiwum Rêkopisów
oraz sprawy ochrony surowców mineralnych i wód podziemnych – w znacznie szerszym wymiarze i pod zwiêkszon¹ presj¹ spo³eczn¹ (Ryka, 1989b), a tak¿e – tematyka
gospodarki z³o¿ami: ewidencja i bilansowanie zasobów
(Przenios³o, 1989).
W dniu 19.06.1987 r. (zarz¹dzeniem nr 34) minister
ochrony œrodowiska i zasobów naturalnych przywróci³
Instytutowi Geologicznemu historyczn¹ nazwê Pañstwowy
Instytut Geologiczny, z uwagi na fakt, i¿ instytut prowadzi³
badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe z dziedziny geologii oraz koordynowa³ te prace w skali ogólnokrajowej (ryc. 18). Tym samym nowa (stara) nazwa instytutu
odpowiada³a pe³nionej przez niego funkcji i stawianym
przed nim zadaniom (Ryka, 1989a). Zosta³y one lapidarnie
przedstawione przez ówczesnego dyrektora: PIG nie mo¿e
wróciæ do sytuacji sprzed lat, instytucji dokumentuj¹cej
z³o¿a powtarzalne ze wzglêdu na rodzaj surowca i warunki
geologiczne, a tak¿e zajmowaæ siê poszukiwaniem takich
obiektów geologicznych. Podstawowe badania Pañstwowego Instytutu Geologicznego dla potrzeb gospodarki narodowej powinny byæ skoncentrowane na opracowywaniu
koncepcji, programów i projektów: 1) zmierzaj¹cych do
zapewnienia bazy surowcowej, zw³aszcza dla tych kierunków przemys³u narodowego, w jakich ju¿ w nied³ugim czasie mog¹ powstaæ trudnoœci pozyskiwania surowców: 2)
dla odkrycia, zbadania i udokumentowania nowych substancji mineralnych, jakie nie s¹ eksploatowane w kraju,
ale mog¹ staæ siê cennym Ÿród³em pierwiastków i rozwoju
nowych technologii (Ryka, 1987).
W grudniu 1989 r. zosta³ powo³any urz¹d Ministra
Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa
(MOŒZNiL); przyjêto przy tym zasadê, ¿e minister ów
wykonuje zadania naczelnego organu administracji
pañstwowej w zakresie geologii przy pomocy g³ównego
geologa kraju. W zmienionej sytuacji politycznej i gospodarczej konieczne sta³o siê znowelizowanie prawa geologicznego z 1960 r., co nast¹pi³o w dn. 9.03.1991 r., przy
czym w istocie powsta³ ca³kiem nowy akt normatywny
(Lipiñski, 1992). Nieco wczeœniej, bo zarz¹dzeniem ministra ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa
z dn. 28.06.1990 r. zosta³a powo³ana Rada Geologiczna
jako organ opiniodawczy i doradczy ministra tego resortu
(Koz³owski, 1991). Zakres dzia³ania Rady Geologicznej
by³ bardzo szeroki i obejmowa³ kluczowe problemy
przysz³oœci polskiej geologii.
Nowa ustawa dopasowywa³a polskie prawo geologiczne
do regulacji miêdzynarodowych (Koz³owski, Przenios³o,
1991). W tekœcie ustawy stwierdzono, ¿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. Do zakresu dzia³ania
pañstwowej s³u¿by geologicznej nale¿a³o w szczególnoœci
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wczeœniejszej ustawy, w Prawie geologicznym i górniczym z 1994 r. wycofano siê z przepisu ustawowego m.in. co do pañstwowej s³u¿by geologicznej
(Koz³owski, 1994). Jak to skomentowa³ po kilku
latach Koz³owski (2000): Z³o¿y³o siê na to wiele
czynników. Po pierwsze, dominacja lobby górniczego, które obawia³o siê kontroli ze strony s³u¿by geologicznej. Po drugie, ambicje prywatyzowanych
przedsiêbiorstw geologicznych, które d¹¿y³y do
przejêcia zadañ s³u¿by geologicznej. Po trzecie,
chwiejna postawa MOŒZNiL, w którym znowu odezwa³y siê idee o utworzeniu centralnego organu
administracji geologicznej.
W stosunku do nowelizacji prawa geologicznego
z 1991 r. wycofano siê z przepisu ustawowego odnoœnie do takich struktur, jak: pañstwowa s³u¿ba geologiczna, Pañstwowy Instytut Geologiczny i Centralne
Archiwum Geologiczne. Instytucje te zosta³y
Ryc. 18. 19 czerwca 1987 r. – Henryk Nowosz i Jan Kurza zawieszaj¹ now¹ pozbawione umocowania ustawowego. Ich materia
tablicê przy wejœciu do gmachu A PIG (obecnie im. Jana Wy¿ykowskiego) prawna mog³a wiêc byæ ustalana jedynie drog¹
Fig. 18. 19 June 1987 – Henryk Nowosz and Jan Kurza installing a new zarz¹dzeñ ministra ochrony œrodowiska, zasobów
plaque next to the entrance to the building A of the PGI (now named after naturalnych i leœnictwa, co – jak podkreœli³
Jan Wy¿ykowski)
Koz³owski (2000) – stwarza³o niebezpieczeñstwo
zmian w zale¿noœci od koniunktury politycznej.
koordynowanie prac geologicznych w kraju, organizoW nowej sytuacji prawnej du¿ego znaczenia nabra³ stawanie prac w celu poznania jego budowy geologicznej, grotut PIG, gdy¿ by³a to jedyna regulacja prawna w zakresie
madzenie, przetwarzanie i udostêpnianie danych geolos³u¿by geologicznej, a dotychczas obowi¹zuj¹cy statut
gicznych, wykonywanie map geologicznych kraju, a tak¿e
pochodzi³ z 1986 r. i zosta³ zatwierdzony jeszcze przez
sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania ministra ochrony œrodowiska i zasobów naturalnych dla
przez podmioty gospodarcze uprawnieñ z tytu³u udziela- Instytutu Geologicznego. W lipcu 1994 r. Rada Naukowa
nych koncesji. Pracownicy pañstwowej s³u¿by geologicz- PIG powo³a³a Nadzwyczajn¹ Komisjê ds. Reformy Instynej w celu sprawowania kontroli i nadzoru mieli prawo tutu pod przewodnictwem Stefana Koz³owskiego (ryc. 19),
wstêpu do wszystkich miejsc wykonywania prac i robót która zakoñczy³a swe prace w po³owie sierpnia 1994 r.,
geologicznych, a podmioty gospodarcze podlegaj¹ce takiej przedstawiaj¹c propozycjê reformy PIG. G³ówn¹ ide¹ tej
kontroli lub nadzorowi by³y obowi¹zane udostêpniæ przed- reformy by³o powo³anie trzech pionów: badañ geologiczstawicielowi s³u¿by materia³y i dokumenty potrzebne do nych, s³u¿by geologicznej i administracyjnego (Koz³owski,
przeprowadzenia kontroli i nadzoru oraz udzieliæ niezbêd- 1994). W dniu 23.08.1994 r. Rada Naukowa przyjê³a Pronych wyjaœnieñ.
jekt reorganizacji PIG w zwi¹zku z podjêciem realizacji
Sk³ad, organizacjê i regulamin dzia³ania pañstwowej zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej, zgodnie z propozys³u¿by geologicznej – której statusu nie uda³o siê sprecyzo- cjami komisji nadzwyczajnej. Na podstawie tego dokuwaæ – mia³ okreœliæ minister ochrony œrodowiska, zasobów mentu przygotowano now¹ wersjê statutu PIG, który zosta³
naturalnych i leœnictwa, ale do ukazania siê rozporz¹dzeñ zatwierdzony w dniu 30.09.1994 r. przez Ministerstwo
wykonawczych nie dosz³o. Zarz¹dzeniem ministra ochro- Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa.
ny œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa
z dn. 23.06.1992 r. zosta³y natomiast okreœlone
sk³ad, organizacja i zasady dzia³ania Rady Geologicznej (Æwiertniewska, 1993), która mia³a przygotowywaæ dla ministra tego resortu opinie w sprawie
dzia³alnoœci geologicznej, w tym m.in. inicjowanie
i opiniowanie g³ównych kierunków badañ geologicznych i polityki koncesyjnej w Polsce, opiniowanie ogólnego programu prac geologicznych
i metodyki badañ geologicznych.
W dn. 29.05.1993 r. sejm uchwali³ ustawê –
Prawo geologiczne i górnicze. Chocia¿ senat nie
zd¹¿y³ rozpatrzyæ tej ustawy (gdy¿ parlament
zosta³ rozwi¹zany), to proces legislacyjny by³ kontynuowany i projekt opracowany przez sejm w dn.
29.05.1993 r. zosta³ skierowany pod obrady parlamentu wybranego w 1993 r. (Gientka, 1994) i uchwalony w dn. 4.02.1994 r. Ustawa ta – Prawo
geologiczne i górnicze – zachowa³a g³ówne roz- Ryc. 19. Stefan Koz³owski (1928–2007); profesor, przewodnicz¹cy Rady
strzygniêcia zawarte w nowelizacji prawa geolo- Geologicznej (1990–1991), pracownik PIG od 1963 r., geolog i ekolog
gicznego z 1991 r., wprowadzaj¹c wiele nowych Fig. 19. Stefan Koz³owski (1928–2007); professor, head of the Geological
uregulowañ (Koz³owski, 1994). W stosunku do Council (1990–1991), PGI employee since 1963, geologist and ecologist
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Umocnienie prawno-organizacyjne zadañ i roli s³u¿by geologicznej nast¹pi³o w Statucie PIG w punktach od 16 do 24,
a podstawowy zakres dzia³ania PIG by³ typowy dla
wspó³czesnych pañstwowych s³u¿b geologicznych i obejmowa³:
1) Badania geologiczno-regionalne kraju.
2) Kartowanie geologiczne, geofizyczne, geochemiczne i hydrogeologiczne Polski oraz dna po³udniowego
Ba³tyku.
3) Ocenê potencja³u kraju i po³udniowego Ba³tyku w
zakresie surowców mineralnych sta³ych, ciek³ych
i gazowych i okreœlanie ich perspektywicznych zasobów.
4) Badanie jakoœci i okreœlanie zasobów wód podziemnych, w tym tak¿e wód mineralnych i termalnych.
5) Badanie stanu œrodowiska naturalnego, jego zagro¿eñ
i œrodków ochrony, zw³aszcza w odniesieniu do litosfery, z³ó¿ kopalin i wód podziemnych.
6) Gromadzenie, przechowywanie i udostêpnianie zbiorów próbek i dokumentów geologicznych.
7) Redakcjê i wydawanie specjalistycznych map i atlasów, periodyków i serii wydawniczych.
8) Opracowywanie ekspertyz i opinii dla w³adz i instytucji pañstwowych.
9) Wspó³pracê ze s³u¿bami geologicznymi innych krajów oraz z wy¿szymi uczelniami i instytucjami
naukowymi, krajowymi, zagranicznymi i miêdzynarodowymi.
10) Prowadzenie dzia³alnoœci popularyzatorskiej i konsultingowej (Podemski, 1998).
Tym samym nast¹pi³ powrót do uregulowañ przedwojennych, w których ca³y PIG wchodzi³ w sk³ad pañstwowej
s³u¿by geologicznej (Koz³owski, 1994).
1995–dziœ
W latach 1998–1999 podjêto prace nad kolejn¹ nowelizacj¹ prawa geologicznego i górniczego w zwi¹zku z potrzeb¹ okreœlenia roli i zadañ pañstwowej s³u¿by
geologicznej w nowej sytuacji kompetencji organów
rz¹dowych i samorz¹dowych (Koz³owski, 2000). Naturalnym rozwi¹zaniem wydawa³o siê powierzenie zadañ
pañstwowej s³u¿by geologicznej Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu – jedynej instytucji w pañstwie
mog¹cej spe³niaæ rolê s³u¿by geologicznej, ale w efekcie
sprzeciwu przedsiêbiorstw geologicznych, które m.in. w
trakcie prac sejmowych sta³y za inicjatyw¹ poselsk¹,
wykreœlaj¹c¹ z ustawy instytucjê pañstwowej s³u¿by geologicznej oraz Rady Geologicznej (Koz³owski, 2000),
ostatecznie do tego nie dosz³o.
Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego z dnia
27.07.2001 r. ustawowo potwierdzi³a dzia³ania pañstwowej s³u¿by geologicznej (psg) i powierzy³a jej zadania PIG
do czasu powo³ania pañstwowej s³u¿by geologicznej, nie
póŸniej ni¿ do dnia 31.12.2003 r. W 2003 r. sejm uzna³, ¿e
nie ma uzasadnienia kontynuowanie powierzenia wykonywania przez PIG zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej na
czas okreœlony. Jak to skomentowa³ ówczesny g³ówny geolog kraju: Naturalne wydaje siê powierzenie wykonywania
zadañ psg Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu.
Mimo odmiennego zdania przedstawicieli przedsiêbiorstw geologiczno-wiertniczych takie rozstrzygniêcie
wydaje siê nieuchronnym i racjonalnym (Szama³ek,
2003). Niestety, w przestrzeni publicznej funkcjonuje
fa³szywe przekonanie, jakoby „stan tymczasowy” zosta³
usankcjonowany z powodu trudnej sytuacji finansowej,

mimo ¿e w uzasadnieniu projektu zmiany ustawy
(http://orka.sejm.gov.pl/Druki-4ka.nsf/($vAllByUnid)/
750CFC1A872782F2C1256DBF006934AC/$file/2089.pdf)
jednoznacznie stwierdzono, ¿e o takim rozstrzygniêciu
zadecydowa³y: 1) fakt, i¿ od chwili za³o¿enia PIG pe³ni³
funkcje pañstwowej s³u¿by geologicznej, wywi¹zuj¹c siê
w tym zakresie bez zastrze¿eñ; 2) brak innej jednostki,
która, ze wzglêdu na posiadany potencja³ materialny i naukowo-badawczy mog³aby przej¹æ pe³ny zakres zadañ
pañstwowej s³u¿by geologicznej, realizowanych obecnie
przez PIG, a utworzenie nowej jednostki wymaga³oby
nak³adów finansowych w wysokoœci kilkudziesiêciu milionów z³otych i nie gwarantowa³oby jednoczeœnie, w okresie
jej organizacji, wykonywania pe³nego zakresu zadañ PIG
i osi¹gania obecnej jakoœci prac. Trudna sytuacja finansowa pañstwa mia³a drugorzêdne – a nie pierwszorzêdne –
znaczenie.
W ustawie z dnia 26 paŸdziernika 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych zosta³o wprowadzone pojêcie pañstwowych instytutów badawczych (PIB)
dla instytucji szczególnie istotnych z punktu widzenia pañstwa, zw³aszcza pe³ni¹cych rolê s³u¿b pañstwowych. W PIG
do dzia³añ zmierzaj¹cych do uzyskania takiego statusu
przyst¹piono ju¿ na pocz¹tku 2000 r., a w lutym 2001 r.
przedstawiono szczegó³owy program dzia³alnoœci PIG
jako PIB-u realizuj¹cego zadania s³u¿by geologicznej
(http://narkiewicz.eu/PIB.pdf; Narkiewicz, 2001). Nastêpnie powsta³ – ukoñczony we wrzeœniu 2001 r. – w zespole
roboczym, obszerny raport o stanie i kierunkach dzia³alnoœci PIG, który mia³ stanowiæ integraln¹ czêœæ wniosku
ministra œrodowiska, przedstawianego Radzie Ministrów
(Koz³owski, 2002). Ostatecznie Rada Ministrów nada³a
PIG-owi status pañstwowego instytutu badawczego rozporz¹dzeniem z dnia 24.02.2009 r., w zwi¹zku z czym
zosta³a zmieniona nazwa instytutu na: Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).
Zgodnie z §2.2 tego rozporz¹dzenia do zadañ instytutu
nale¿y:
1) realizacja ustawowych zadañ powierzonych w ramach pe³nienia funkcji pañstwowej s³u¿by geologicznej oraz pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej;
2) prowadzenie badañ naukowych i prac rozwojowych
w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych i œrodowiska oraz nauk technicznych;
3) upowszechnianie wyników badañ naukowych i prac
rozwojowych w formie wydawnictw ksi¹¿kowych,
publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;
4) doskonalenie metod prowadzenia badañ naukowych
i prac rozwojowych;
5) przekazywanie informacji naukowej i technicznej w
dziedzinie nauk o Ziemi z wykorzystaniem dostêpnych sposobów informowania;
6) opracowywanie analiz i ocen, w tym dotycz¹cych stanu
rozwoju nauki i techniki w zakresie badañ dotycz¹cych
metod geologii, ich stosowania, a tak¿e propozycji
wykorzystania w kraju osi¹gniêæ œwiatowych;
7) wykonywanie innych zadañ zleconych przez organ
nadzoruj¹cy.
Od roku 2012 PIG-PIB pe³ni funkcjê pañstwowej
s³u¿by geologicznej (PSG) na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
Ustawowe obowi¹zki PSG, okreœlone jako zadania
pañstwa w zakresie geologii w art. 162 ust. 1 tej ustawy, to:
1) inicjowanie, koordynowanie i wykonywanie zadañ
zmierzaj¹cych do rozpoznania budowy geologicznej
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kraju, w tym prace o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, w szczególnoœci dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów
z³ó¿ kopalin, a tak¿e dla ochrony œrodowiska;
2) prowadzenie centralnego archiwum geologicznego;
3) gromadzenie, udostêpnianie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji geologicznej;
4) prowadzenie bazy danych geologicznych;
5) sporz¹dzanie krajowego bilansu zasobów kopalin;
6) przygotowywanie materia³ów na potrzeby przeprowadzenia postêpowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a
wêglowodorów, wydobywanie wêglowodorów oraz
przygotowywanie we wspó³pracy z organem koncesyjnym oceny perspektywicznoœci geologicznej;
7) koordynowanie i wykonywanie prac z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonywanie prac pilota¿owych z tego zakresu;
8) prowadzenie rejestru obszarów górniczych i zamkniêtych podziemnych sk³adowisk dwutlenku wêgla;
9) koordynowanie zadañ z zakresu ochrony georó¿norodnoœci oraz geologii œrodowiskowej;
10) rozpoznawanie i monitorowanie zagro¿eñ geologicznych;
11) sprawdzanie prawid³owoœci poboru próbek z wykonanych robót geologicznych oraz wykonywanie innych
czynnoœci pomocniczych na podstawie odrêbnego
upowa¿nienia w³aœciwego organu administracji geologicznej;
12) tworzenie i prowadzenie systemu informacyjnego
Geoinfonet (to zadanie zosta³o nastêpnie uchylone
ustaw¹ z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw).
Ponadto, zgodnie z ustaw¹, pañstwowa s³u¿ba geologiczna wykonuje tak¿e inne zadania pañstwa w zakresie
geologii, powierzone przez ministra w³aœciwego do spraw
œrodowiska, a PIG-PIB dodatkowo pe³ni rolê Krajowego
Administratora Podziemnych Sk³adowisk Dwutlenku
Wêgla (KAPS).
POLSKA
A INNE EUROPEJSKIE S£U¯BY GEOLOGICZNE
Pozycja Pañstwowego Instytutu Geologicznego jako
instytucji wype³niaj¹cej wszystkie podstawowe zadania
typowe dla pañstwowych s³u¿b geologicznych w Europie
by³a i jest w pe³ni uznawana przez wszystkie te s³u¿by (np.
Podemski, 1998). W 1993 r. Pañstwowy Instytut Geologiczny zosta³ cz³onkiem Forum Dyrektorów Europejskich
S³u¿b Geologicznych (FOREGS), a w latach 1997–1998
dyrektorowi PIG (Stanis³awowi Speczikowi) powierzono
prezydenturê FOREGS-u. W tym czasie istnia³o te¿ stowarzyszenie EuroGeoSurveys (EGS), powo³ane w 1995 r.
przez dyrektorów narodowych s³u¿b geologicznych piêtnastu krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. G³ównym celem EGS jest
opracowywanie i udostêpnianie specjalistycznych i niezale¿nych opinii, informacji i ekspertyz dla szerokiego grona
instytucji Unii Europejskiej oraz udzielanie im pomocy
w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych problemów geoœrodowiskowych, a tak¿e formu³owanie dalekosiê¿nej polityki w
zakresie korzystania z zasobów naturalnych, racjonalne
zarz¹dzanie zasobami œrodowiska abiotycznego oraz problematyk¹ zagro¿eñ naturalnych (Graniczny, Œmietañska,
2002). PIG zosta³ przyjêty do EGS z dniem 1.01.2002 r.;
decyzja w tej sprawie – bêd¹ca odpowiedzi¹ na list aplika532

cyjny z³o¿ony w sierpniu 2001 r. – zosta³a podjêta przez
generalne zgromadzenie EGS w Nikozji (Cypr) w dn.
1.10.2001 r. (Graniczny, Œmietañska, 2002). Proces inicjuj¹cy przyst¹pienie s³u¿b geologicznych pañstw Grupy
Wyszehradzkiej zosta³ zainicjowany decyzj¹ dyrektorów
s³u¿b geologicznych Czech, Polski (reprezentowanej
przez T. Peryta, zastêpcê dyrektora), S³owacji i Wêgier w
Wyszehradzie w dn. 10–12.01.2000 r. (http://www.visegradgroup.eu/2000/geological-surveys-10-12).
PIG to bardzo aktywny cz³onek EGS, a dyrektorzy PIG
(Leszek Marks, Jerzy Nawrocki i S³awomir Mazurek)
wchodzili – w ró¿nym czasie – w sk³ad œcis³ego kierownictwa EGS.
Na rycinie 20 przedstawiono wyniki sporz¹dzanego
corocznie zestawienia ankiet ilustruj¹cych aktywnoœæ
s³u¿b geologicznych wchodz¹cych obecnie w sk³ad EGS –
jak z niego wynika, PIG to modelowy wrêcz przyk³ad
nowoczesnej pañstwowej s³u¿by geologicznej, o nader
szerokich kompetencjach merytorycznych. Nale¿y przy
tym zaznaczyæ, ¿e zestawienie to nie ilustruje intensywnoœci
aktywnoœci s³u¿b geologicznych w ró¿nych krajach w
poszczególnych dziedzinach badañ, która to intensywnoœæ
zmienia³a siê w czasie. W odniesieniu do Polski dobrze ilustruje to przyk³ad geologii surowcowej – jej znaczenie by³o
bardzo wa¿ne przed II wojn¹ œwiatow¹, bezpoœrednio po
niej nast¹pi³o wybitne – pod wzglêdem iloœciowym – natê¿enie aktywnoœci poszukiwawczej, trwaj¹ce w zasadzie do
po³owy lat 80. (chocia¿ i póŸniej kontynuowano badania
wczeœniej prowadzone – Przenios³o, 1989). PóŸniej znaczenie geologii surowcowej wydatnie zmala³o i brak zainteresowania (zamówieñ, finansowania) ze strony najpierw
Centralnego Urzêdu Geologii, a nastêpnie – Ministerstwa
Ochrony Œrodowiska i Zasobów Mineralnych (od 1990 r. –
Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych
i Leœnictwa) wymusi³ na PIG zmiany adaptacyjne, które
zilustrujê na przyk³adzie komórki organizacyjnej instytutu,
w której w owym czasie by³em zatrudniony.
Z dniem 1.01.1982 r. w miejsce dwóch komórek organizacyjnych (zak³ad zajmuj¹cy siê z³o¿ami soli, surowców
chemicznych i siarki oraz samodzielna pracownia z³ó¿
siarki) powsta³a jedna: Zak³ad Geologii Z³ó¿ Surowców
Chemicznych, który w 1990 r. zosta³ po³¹czony w jeden
zak³ad z Zak³adem Z³ó¿ Surowców Skalnych, a ten dwa
lata póŸniej wszed³ w sk³ad Zak³adu Geologii Surowców
Mineralnych, grupuj¹cego w sobie wiele zak³adów i samodzielnych pracowni, istniej¹cych kilkanaœcie lat wczeœniej.
Tym fuzjom towarzyszy³o wyraŸne zmniejszenie liczby
pracowników – z 24 pracowników (w tym 19 merytorycznych) Zak³adu Geologii Z³ó¿ Surowców Chemicznych pod
koniec 1982 r. do 16 pracowników (w tym 14 merytorycznych) pod koniec 1990 r., z których pod koniec 1992 r. w
Zak³adzie Geologii Surowców Mineralnych osta³o siê 7
(w tym 5 pracowników merytorycznych). W tym czasie na
emeryturê odesz³o 4 pracowników, a wiêkszoœæ znalaz³a
sobie inne miejsce pracy – w instytucie i poza nim. Skala
faktycznej – wymuszonej ekonomicznie – redukcji by³aby
jeszcze wiêksza, gdyby nie istnia³a mo¿liwoœæ czêœciowego finansowania badañ naukowych dotycz¹cych geologii
z³ó¿ surowców chemicznych ze œrodków przeznaczonych
na naukê (m.in. dzia³alnoœæ statutowa i granty Komitetu
Badañ Naukowych).
Podobnie jak w przesz³oœci, w dzisiejszych s³u¿bach
geologicznych badania naukowe maj¹ bardzo du¿e znaczenie (np. Peryt, 2018b, c) i dlatego oczywiste jest, ¿e nowoczesna s³u¿ba geologiczna nie mo¿e istnieæ bez nauki.
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Ryc. 20. G³ówne obszary dzia³alnoœci europejskich s³u¿b geologicznych w 2017 r. (wg zestawienia EGS na podstawie ankiet
sporz¹dzanych przez poszczególne s³u¿by). PIG jest aktywny na
wszystkich wymienionych polach z wyj¹tkiem oznaczonych
czerwon¹ czcionk¹; liczby na osi pokazuj¹ liczbê s³u¿b wykazuj¹cych aktywnoœæ dotycz¹c¹ danego obszaru
Fig. 20. Main areas of activity of European geological surveys in
2017 (compiled by EuroGeoSurveys based on the survey made
among the members and partners of the EuroGeoSurveys); the PGI
is active in all except for two fields marked by red colour;
numbers at axis show the number of geological surveys declaring
their activity in the area

PODSUMOWANIE
Od stu lat – od momentu powo³ania uchwa³¹ Sejmu
Ustawodawczego z dn. 30 maja 1919 r. do pe³nienia funkcji pañstwowej s³u¿by geologicznej – PIG z powodzeniem
wype³nia wszystkie podstawowe zadania realizowane
przez nowoczesne pañstwowe s³u¿by geologiczne. Kiedy
prof. J. Morozewicz by³ usilnie namawiany na zajêcie siê
organizacj¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego przez
Ministerstwo Przemys³u i Handlu w 1918 r., jego reakcja
by³a nastêpuj¹ca: zastrzeg³em siê z góry, ¿e bêdê w wykonywaniu tego zadania wzorowaæ siê na najlepszych tego

rodzaju instytucjach w Europie i Ameryce [list do Urzêdu
Budowy Gmachów Pañstwowych z dnia 2 maja 1929 r.].
Z okazji czterdziestolecia instytutu ówczesny dyrektor,
prof. Edward Rühle (ryc. 9), tak podsumowa³ funkcjonowanie instytutu: Ca³ej dzia³alnoœci Instytutu, od pierwszej
chwili jego istnienia a¿ do dziœ, przyœwieca stale jedna
myœl: jak najpo¿yteczniejsza, jak najbardziej ofiarna praca
w s³u¿bie dla kraju (Rühle, 1960).
Pañstwowe s³u¿by geologiczne na œwiecie maj¹ ró¿n¹
formê organizacyjn¹ (zob. Peryt, 2018b, c), przy czym dominuje formu³a science + service – a wybitnym przyk³adem
takiej formu³y s³u¿by geologicznej jest w³aœnie PIG-PIB.
Przyjête w Polsce rozwi¹zanie, i¿ s³u¿bê geologiczn¹ pe³ni
instytut badawczy, sprawdzi³o siê w stuletniej praktyce,
w tym zw³aszcza w okresie transformacji gospodarczej na
prze³omie lat 80. i 90. Zakres (a tak¿e priorytety) realizowanych zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej zmienia³y
siê w czasie w odpowiedzi na cele stawiane przez ustawodawcê i nadzoruj¹ce ministerstwa. Chocia¿ s³owa
wspó³za³o¿yciela instytutu, prof. J. Morozewicza (1919),
definiuj¹cego cele PIG, pozostaj¹ w pe³nej mierze aktualne, to czas stawia nowe wyzwania i zadania. Mo¿na ich
wykonanie zleciæ PIG-PIB, zgodnie z par. 2.2.7 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24.02.2009 r., które
przewiduje wykonywanie innych zadañ zleconych przez
organ nadzoruj¹cy. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, ¿e œrodowisko PIG od kilku lat bezskutecznie domaga siê stworzenia mo¿liwoœci przeprowadzenia zmian koniecznych do
dalszego, w³aœciwego wykonywania zadañ s³u¿by. Stuletnia historia pañstwowej s³u¿by geologicznej, niezmiennie
dzia³aj¹cej w interesie pañstwa i spo³eczeñstwa, a usytuowanej w – kolejno – PIG, IG, PIG i PIG-PIB, dobitnie
pokazuje, ¿e wszystkie zadania s³u¿by by³y wykonywane
z powodzeniem i sukcesami trudnymi do przecenienia.
Trudno zatem nie przywo³aæ s³ów, które przy okazji 70-lecia
instytutu napisa³ ówczesny dyrektor, prof. Wac³aw Ryka
(ryc. 13): Nie sk³adamy ¿adnych zbêdnych deklaracji,
bowiem stale przyœwieca nam jedna myœl, jeden cel, od
pierwszych chwil istnienia Pañstwowego Instytutu Geologicznego a¿ do dziœ – jak najpo¿yteczniej i jak najbardziej ofiarnie s³u¿yæ Rzeczypospolitej (Ryka, 1989a).
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