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Sekcja Krajowa Geologiczno-Wiertnicza NSZZ "Solidarność z dnia 15.03.06: 

w sprawie realizacji polityki geologicznej państwa. 

 
 Sekcja Krajowa Geologiczno-Wiertnicza NSZZ "Solidarność wyraża swoje 

zaniepokojenie sytuacją panującą w Ministerstwie Środowiska w zakresie geologii. 

Obserwowany bałagan kompetencyjny , bezwład organizacyjny skutkuje wymiernymi 

trudnościami w firmach geologicznych i wiertniczych.  

 W firmach w latach 2004-5 w związku z istnieniem jasnych reguł przy realizacji 

polityki geologiczną państwa nastąpił po raz pierwszy wzrost zatrudnienia absolwentów 

geologii o około 30%. Wzrost ten związany był ze zwiększoną podażą prac geologicznych po 

wstąpieniu naszego kraju do Unii. 

 Obecnie po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość oraz po ukonstytuowaniu 

się rządu Pana Premiera Marcinkiewicza brak jest do dzisiejszego dnia : 

- danych o poziomie zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac geologicznych  

-  listy tematów prac geologicznych podpisanej przez Ministra Środowiska (lista taka została 

pozytywnie zaopiniowana przez Radę Geologiczną przy Ministrze Środowiska i Głównego 

Geologa Kraju oraz została przedstawiona na posiedzeniu Rady Nadzorczej NFOŚ.) 

 Zdziwienie nasze budzą działania Ministra Środowiska w osobie Pana prof. Jana 

Szyszko w dziedzinie polityki geologicznej państwa będącą statutowym obowiązkiem 

administracji państwowej : 

- nie powołania do Rady Nadzorczej NFOŚ przedstawiciela z departamentu geologii w osobie 

Głównego Geologa Kraju 

- nie udzielenia informacji przez Głównego Geologa Kraju o kierunkach i priorytetach 

planowanych do realizacji przez Ministra Środowiska w dziedzinie geologii (na wspólnym 

spotkaniu prezydium naszej Sekcji i Związku Pracodawców Branży Geologicznej w dniu 

20.02.2006. 



- braku informacji o finansowaniu tematów nie zrealizowanych w2005 (4 tematy gdzie 

przeprowadzona została procedura przetargowa i wyłoniony wykonawca) 

- brak terminów uruchomienia tematów przewidzianych do realizacji w 2006 roku (sprawa ta 

budzi nasze największe obawy w związku z informacją, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej 

NFOŚ podjęta podobno została decyzja o  nie wprowadzeniu do realizacji żadnych tematów 

przewidzianych na rok 2006 oraz tematów z ubiegłego roku gdzie wymagana jest procedura 

rokrocznego podpisywania umów (np. Państwowa Służba Hydrogeologiczna, mapy 

litogenetyczne).  

Niezrozumiałe jest dla środowiska geologicznego, że fundusze na realizację 

dotychczasowej polityki geologicznej państwa (realizacja tematów umieszczonych przez 

Radę Geologiczną przy Ministrze) finansowane ze środków pochodzących z opłat 

eksploatacyjnych złóż kopalin podstawowych i pospolitych oraz eksploatacji wód 

podziemnych i środowisk) i gromadzone na koncie NFOŚ przeznaczane są na inne cele niż na 

prace geologiczne lub zamrażane. 

Fundusze pochodzące z odpisu od opłat eksploatacyjnych złóż kopalin podstawowych 

i pospolitych oraz eksploatacji wód podziemnych i środowisk nie mogą być przeznaczane na 

inne cele niż prace geologiczne które w szerokim pojęciu zapewniają odnawialność tych złóż, 

a w konsekwencji bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

 Działania takie są podstawą do wysuwania wniosku o likwidacji w znacznej mierze 

istniejącej grupy doświadczonych geologów, likwidację firm geologicznych lub ich poważne 

uszczuplenie z doświadczonej kadry geologicznej, hydrogeologicznej, geofizycznej. Decyzja 

taka ma podłoże społeczne gdyż, zwolnienia obejmą w pierwszej mierze młodych 

pracowników na początku ich kariery zawodowej, uniemożliwiając zdobycia doświadczenia 

zawodowego przed odejściem doświadczonej kadry na emeryturę . 

 

W trosce o dobro publiczne i wobec zagrożenia naszych miejsc prac SKGW NSZZ 

„Solidarność” prosi Pana Ministra o jak najszybsze podjęcie odpowiednich decyzji.  

 

z poważaniem 

 

Krzysztof Grzegorczyk 

 

 

 

 

 


