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15.6.2018 
Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk  

w sprawie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej  
 
W październiku 2016 r., w ramach konsultacji publicznej, członkowie Komitetu Nauk Geologicznych PAN (KNG PAN) 
reprezentujący całe środowisko geologiczne Polski, ocenili jednomyślnie negatywnie ówczesny projekt ustawy o Polskiej 
Służbie Geologicznej (PSG), uznając go za wysoce szkodliwy dla polskiej geologii. Projekt tej ustawy powstał całkowicie 
poza polską społecznością z obszaru geologii, górnictwa i ochrony środowiska. Twórcy projektu nie dokonali rzeczowej 
analizy obecnego stanu polskiej służby geologicznej i jej rzetelnej oceny i nie przedstawili merytorycznie wyczerpującego 
uzasadnienia proponowanych zmian. Obecnie w Stałym Komitecie Rady Ministrów procedowany jest projekt nowej ustawy 
(UD118; KRM-10-7-18) dotyczącej powołania Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). Do nowego projektu dołączono 
„Raport z konsultacji” publicznych, ale dotyczący ustawy o PSG, a nie ustawy o PAG. Raport jest wysoce niekompletny, 
gdyż odnosi się tylko, i to wybiórczo, do uwag agend rządowych (RCL, ministerstwa) z całkowitym pominięciem uwag 
innych podmiotów publicznych, w tym KNG PAN. Jest to stan z każdego względu  w najwyższym stopniu niewłaściwy. 
 
 W swej treści projekt ustawy o PAG okazuje się nieco tylko zmodyfikowaną wersją projektu ustawy o PSG – termin 
„Służba” zastąpiono terminem „Agencja”, wycofano kuriozalny pomysł powołania straży geologicznej, zostawiono jednak 
prawie wszystkie krytykowane wcześniej zapisy i rozwiązania. W tej sytuacji projekt ustawy o PAG jest nadal: 

1. niezgodny z pragmatyką myślenia o miejscu i roli geologii w gospodarce narodowej;  
2. odmienny od światowych standardów funkcjonowania służb geologicznych;  
3. sprzeczny z zapisami ustawy o finansach publicznych, prawa geologicznego i górniczego i z wieloma innymi 

obowiązującymi normami prawnymi, w tym z Konstytucją RP.  
 

Projekt ustawy o PAG, podobnie jak projekt ustawy o PSG, rozmija się z gospodarczymi i naukowymi interesami Polski 
między innymi poprzez planowane zamiary:   

• likwidacji pionów państwowej służby geologicznej (psg) i hydrogeologicznej (psh) dotąd działających w 
Państwowym Instytucie Geologicznym (PIG-PIB) – instytucji od r. 1919 ogromnie dla kraju zasłużonej; 
•  zniesienia, bez merytorycznego uzasadnienia, poprzez zmiany w organizacji i działaniach tych służb koniecznego 
związku między badaniami naukowymi a pracami dla potrzeb gospodarki i społeczeństwa; 
• przypisania PAG zadań niewłaściwych służbie geologicznej, zwłaszcza powiązania ze światem biznesu poprzez 
możliwość tworzenia spółek kapitałowych, potencjalnie rodzących ogromne zagrożenie korupcją i niosących 
możliwość strat, które trzeba będzie pokrywać z budżetu Państwa;  
• podważenia, w związku z powyższym, obiektywizmu i bezstronności służby geologicznej, niezbędnych dla 
właściwej realizacji interesów państwa oraz prawa wszystkich podmiotów dostępu do niezależnej, kompetentnej i 
rzetelnej informacji geologicznej; 
• de facto likwidacji PIG, i to w stulecie powołania tej jednej z najstarszych instytucji naukowych w kraju;   
• bezwarunkowego przejęcia przez PAG od PIG-PIB specjalistycznej aparatury badawczej, gromadzonej przez lata 
za środki finansowe przeznaczone przede wszystkim na badania naukowe, a nie na działania i zadania administracji 
rządowej; 
• kształtowania przez Głównego Geologa Kraju polityki surowcowej państwa z pominięciem merytorycznych 
opinii środowiska geologicznego. 

 
Z powyższych względów  środowisko geologiczne Polski, reprezentowane przez KNG PAN, zwraca się do Stałego Komitetu 
Rady Ministrów o zaprzestanie dalszego procedowania projektu ustawy niosącej tak wielorako negatywne konsekwencje. 
Jednocześnie KNG PAN prosi Ministerstwo Środowiska o przystąpienie do rzetelnego dialogu ze społecznością 
geologiczną. Tylko taki dialog może doprowadzić, po prawidłowej diagnozie, do wypracowania sensownych rozwiązań, 
optymalizujących  funkcjonowanie polskiej służby geologicznej z pożytkiem dla gospodarki kraju i z korzyścią dla nauki. 
KNG PAN ze swej strony nadal deklaruje pełną gotowość jak najdalej idącej współpracy we wszelkich działaniach, które 
będą zmierzać ku temu celowi. 
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