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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/056 – Rozwój gazowej sieci przesyłowej. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 

Kontroler Mirosław Sobkowicz, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 82927 z dnia 
12 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Minister Skarbu Państwa, w ramach wykonywania uprawnień właścicielskich wobec 
GAZ-SYSTEM SA, sprawował nadzór nad inwestycjami tej spółki dotyczącymi 
rozwoju gazowej sieci przesyłowej m.in. poprzez nakładanie na spółkę obowiązków 
sprawozdawczych z realizowanych przedsięwzięć. W tym celu, podejmując jako 
reprezentant Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy GAZ-
SYSTEM SA uchwały wyrażające zgody na nabycie środków trwałych, 
zobowiązywał radę nadzorczą spółki do sprawowania nadzoru i kontroli nad 
realizacją uchwał, a w niektórych przypadkach zobowiązał zarząd spółki do 
składania sprawozdań z realizacji poszczególnych inwestycji radzie nadzorczej 
spółki i Ministrowi SP. Minister SP nie podejmował jednak działań w celu 
wyegzekwowania od zarządu ww. sprawozdań, a od rady nadzorczej informacji 
o sposobie wykonania powierzonego nadzoru i kontroli, do których były 
zobowiązane przez WZA. Ponadto, Minister SP nie wyegzekwował od GAZ-
SYSTEM SA zaktualizowanego Harmonogramu skonsolidowanego – budowa 
terminalu LNG (obejmującego m.in. budowę gazociągu Świnoujście-Szczecin), który 
uwzględniałby opóźnienia w budowie ww. gazociągu. 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w wykonywaniu przez Ministra SP zadań, 
wynikających z przyjętych dokumentów rządowych w zakresie rozwoju sieci 
przesyłowej, jak również w działaniach związanych z przekazaniem gazowej 
infrastruktury przesyłowej z PGNiG SA do GAZ-SYSTEM SA.  

 

                                                      
1 Przy zastosowaniu 3-stopniowej skali ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja przez Ministra Skarbu Państwa zadań 
określonych w Polityce dla przemysłu gazu ziemnego 
oraz Polityce energetycznej Polski do 2030 roku 
dotyczących przekazania gazowej sieci przesyłowej 
spółce GAZ-SYSTEM SA 

W przyjętej w dniu 20 marca 2007 r. przez Radę Ministrów Polityce dla przemysłu 
gazu ziemnego, zawarty w części III „Program działań dla poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego” określał dla Ministra SP m.in. zadanie pobrania dywidendy 
rzeczowej z zysku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) 
za lata 2006-2007 w postaci części aktywów przesyłowych objętych umową 
leasingową z GAZ-SYSTEM SA i jednocześnie podwyższenie kapitału zakładowego 
GAZ-SYSTEM SA poprzez wniesienie do spółki aktywów otrzymanych w drodze 
dywidendy rzeczowej.  

W wyniku dokonanej w 2008 r. aktualizacji ww. Polityki postanowiono, że pobranie 
dywidendy rzeczowej z PGNiG SA i przeniesienie przejętego w ten sposób majątku  
do GAZ-SYSTEM SA dotyczyć będzie także 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5-26) 

Rada Ministrów w dniu 8 lipca 2010 r. przyjęła Sprawozdanie z realizacji Polityki dla 
przemysłu gazu ziemnego i na wniosek Ministra Gospodarki uznała Politykę dla 
przemysłu gazu ziemnego za nieobowiązującą. Było to związane z przyjęciem przez 
Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Polityki energetycznej Polski do 2030 
roku2

, w której zawarto szczegółowy harmonogram działań przewidzianych do 
realizacji w zakresie gazu ziemnego, ze wskazaniem sposobu realizacji i podmiotów 
odpowiedzialnych za poszczególne działania i poddziałania.  

(dowód: akta kontroli str. 27) 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku nałożyła na Ministra SP 
odpowiedzialność m.in. za „zakończenie umowy leasingu systemu przesyłowego 
pomiędzy PGNiG SA a OGP GAZ-SYSTEM SA poprzez przekazanie dywidendy 
rzeczowej – 2011 r.”3  

W latach 2006-2011 Skarb Państwa otrzymał od PGNiG SA dywidendę w wysokości 
3 792 568,4 tys. zł, w tym dywidendę rzeczową w postaci składników systemu 
przesyłowego o wartości 3 234 070,8 tys. zł. Pobranie przez Skarb Państwa 
dywidendy rzeczowej następowało, w każdym roku, na podstawie umowy przekazu. 
Zgodnie z postanowieniami tych umów pobrany od PGNiG SA majątek przejęty 
został następnie przez spółkę GAZ-SYSTEM SA.  

Przejęcie majątku przez GAZ-SYSTEM SA stanowiło wykonanie przez Skarb 
Państwa zobowiązań wynikających z uchwał nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy (dalej: NWZA4) spółki, podjętych w latach 2006-2011 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z decyzjami NWZA, 
wszystkie akcje GAZ-SYSTEM SA nowej emisji zostały zaoferowane w drodze 
subskrypcji zamkniętej Skarbowi Państwa.  

                                                      
2 MP z 2010 r. nr 2, poz. 11.  

3 Zadanie nr 2 w ramach Działania 2.20 – Zabezpieczenie interesów państwa w strategicznych spółkach sektora gazowego 
(załącznik nr 3 do Polityki energetycznej polski do 2030 roku).  

4 WZA – walne zgromadzenie akcjonariuszy. 
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Wniesiony do GAZ-SYSTEM SA przez Ministra SP majątek o wartości 
3 234 070,8 tys. zł stanowił pokrycie dla wszystkich akcji nowych emisji w liczbie 
3 234 070 842, objętych przez Skarb Państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 28-80; 84-86; 87-184) 

W dniu 5 października 2011 r. NWZA PGNiG SA podjęło uchwałę nr 2/X/2011, 
w której wyrażono zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy leasingu 
operacyjnego, zawartej w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA i GAZ-
SYSTEM SA.  

Zgodę na rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego wyraziło wcześniej (w dniu 
3 października 2011 r.) NWZA GAZ-SYSTEM SA.  

(dowód: akta kontroli str. 81-83; 185-187) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Realizacja przez Ministra Skarbu Państwa zadań 
określonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 
roku dotyczących rozwoju gazowej sieci przesyłowej  

W Programie działań wykonawczych na lata 2009-2012, stanowiącym załącznik nr 3 
do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Priorytet II dotyczył m.in. paliwa 
gazowego. Minister SP ponosił odpowiedzialność za realizację następujących 
zadań, dotyczących rozbudowy gazowej sieci przesyłowej:  

 zadania nr 5: Budowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu wraz z siecią przyłączeniową5 – 2010-2014 r. – w ramach 
Działania 2.12: Budowa terminalu do odbioru gazu skroplonego (LNG),  

 zadania nr 3: Monitorowanie tempa realizacji inwestycji oraz okresowe raporty 
z postępów w rozwoju infrastruktury liniowej – w ramach Działania 2.16: 
Dywersyfikacja dostaw poprzez budowę systemu przesyłowego 
umożliwiającego dostawy gazu ziemnego z kierunków północnego, zachodniego 
i południowego oraz budowa połączeń realizujących w pierwszej kolejności 
postulat dywersyfikacji źródeł dostaw.  

Odpowiedzialność Ministra SP z tytułu budowy terminalu LNG wraz z odpowiednimi 
instalacjami wynikała również z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu6 (dalej: ustawa o terminalu LNG). Na tej podstawie zadaniem Ministra 
SP był nadzór nad przygotowaniem i realizacją tej inwestycji.  

Elementem składowym inwestycji dotyczącej terminalu LNG była budowa gazociągu 
przyłączeniowego Świnoujście-Szczecin, którego inwestorem był GAZ-SYSTEM SA.  

2.1. Budowa gazociągu przyłączeniowego Świnoujście-Szczecin 

Podejmując w dniu 19 października 2007 r.7 uchwałę nr 5 NWZA GAZ-SYSTEM SA 
wyraziło zgodę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg w/c 
                                                      
5 W ramach sieci przyłączeniowej budowany jest gazociąg Świnoujście-Szczecin.  

6 Dz. U. nr 84, poz. 700 ze zm.  

7 Tj. 18 miesięcy przed ukazaniem się ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
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nieprawidłowości 

 działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

Świnoujście-Szczecin”, zobowiązując jednocześnie radę nadzorczą do sprawowania 
nadzoru i kontroli realizacji tej uchwały.  

(dowód: akta kontroli str. 445-446) 

Wykonanie dyspozycji zawartej w art. 2 ust. 4 ustawy o terminalu LNG, polegającej 
na zatwierdzeniu przez Ministra SP harmonogramu przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu, zbadano w ramach kontroli zawierania umów gazowych oraz 
realizacji inwestycji – terminal LNG w Świnoujściu8.  

W zatwierdzonym w dniu 24 lutego 2010 r. Harmonogramie skonsolidowanym – 
budowa terminalu LNG9 przyjęto, że wykonanie projektów gazociągu, w tym 
uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w terminie do 19 maja 2011 r. Termin 
zakończenia budowy gazociągu wyznaczony został na dzień 15 listopada 2012 r., 
zaś uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie gazociągu do eksploatacji 
– na 21 marca 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 195) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Projektów Strategicznych w MSP (dalej: DPS) 
wyjaśnił10, iż zatwierdzony przez Ministra SP harmonogram jest jedynym, 
obowiązującym harmonogramem tej inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 615) 

Zgodnie z ustawą o terminalu LNG (art. 2 ust. 3) przebieg realizacji inwestycji 
w zakresie terminalu koordynuje GAZ-SYSTEM SA. Koordynator zobowiązany 
został do przekazywania Ministrowi SP raportów dotyczących realizacji inwestycji 
w zakresie terminalu (art. 2 ust. 7).  

GAZ-SYSTEM SA przedstawiał miesięczne raporty z realizacji inwestycji w zakresie 
terminalu LNG, w związku z poleceniem Podsekretarza Stanu w MSP, zawartym 
w piśmie do spółki z dnia 20 marca 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str. 269) 

W raporcie za październik 2012 r. opóźnienie w budowie gazociągu Świnoujście-
Szczecin spółka GAZ-SYSTEM SA oszacowała na około 3-4 miesiące, przy czym 
stwierdzenie takie odnosiło się do terminów, zawartych w nowym Harmonogramie 
Projektu Składowego Gazociąg, pozytywnie zaopiniowanym w dniu 17 kwietnia 
2012 r. przez Komitet Wykonawczy Projektu Budowy Terminalu LNG11 (na wniosek 
Kierownika Projektu Składowego Gazociąg z dnia 29 lutego 2012 r.). W raporcie nie 
odniesiono się do terminów, wynikających z harmonogramu zatwierdzonego przez 
Ministra SP. Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie gazociągu, wskazana 
przez spółkę w ww. raporcie (7 kwietnia 2013 r.) była o 17 dni późniejsza niż 
w zatwierdzonym przez Ministra SP harmonogramie. Jednocześnie poinformowano, 
że w związku z problemami wykonawcy, zaproponował on korektę daty na sierpień 
2013 r.  

Według stanu na koniec listopada 2012 r. ułożono łącznie 38 km gazociągu, tj. 47% 
całości. Według GAZ-SYSTEM SA taki stan zaawansowania był mniejszy od 
wymaganego. Zaproponowana wcześniej przez wykonawcę robót data zakończenia 
projektu w dniu 30 czerwca 2013 r. (przesunięta z 7 kwietnia 2013 r.12) stała się, 
                                                      
8 Ustalenia przedstawiono w protokole kontroli, podpisanym w dniu 24 maja 2012 r. 

9 Przesłanym przez GAZ-SYSTEM SA do zatwierdzenia Ministrowi SP w dniu 15 stycznia 2010 r. 

10 Pismo z dnia 7 grudnia 2012 r. znak: MSP/DPS/1332/12. 

11 Komitet Wykonawczy jest głównym forum uzgodnieniowym, harmonizującym interesy wszystkich interesariuszy 
przedsięwzięcia. 

12 Termin wynikający z umowy pomiędzy GAZ-SYSTEM SA a wykonawcą robót (POL-AQUA).  
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w jego ocenie, nieaktualna. Wykonawca po kolejnej weryfikacji planu przedstawił 
zamawiającemu harmonogram z datą realizacji przypadającą na dzień 7 sierpnia 
2013 r. Zamawiający nie wyraził na to zgody i wezwał wykonawcę do podjęcia 
czynności mających na celu skrócenie terminu budowy gazociągu.  

W raportach za wrzesień, październik i listopad 2012 r. odnotowane zostało ryzyko 
opóźnienia robót gazociągu Świnoujście-Szczecin, związane z trudną sytuacją 
finansową wykonawcy robót, co skutkuje brakiem podpisanych kontraktów 
z podwykonawcami.  

(dowód: akta kontroli str. 220-238; 817-846) 

Zastępca Dyrektora DPS stwierdził w wyjaśnieniach13, że przyczyną opóźnień była 
trudna sytuacja ekonomiczna wykonawcy gazociągu, w związku z kryzysem branży 
budowlano-montażowej. Według wiedzy MSP, GAZ-SYSTEM SA podjął działania 
wspierające wysiłki wykonawcy gazociągu dla przyspieszenia tempa realizacji robót, 
w tym: dokonał zakupu rur na gazociąg, udzielił wykonawcy zaliczki oraz podjął 
starania w celu uruchomienia dodatkowej czołówki spawalniczej. Według ww. 
wyjaśnień występujące opóźnienie w budowie gazociągu Świnoujście–Szczecin nie 
powinno mieć wpływu na planowaną datę zakończenia i przekazania do użytku 
terminalu LNG w czerwcu 2014 r. Zastępca Dyrektora DPS nie wskazał, pomimo 
takiej prośby kontrolerów NIK, jakie działania podjęło MSP w celu wyeliminowania 
ryzyka opóźnienia budowy gazociągu Świnoujscie–Szczecin. Stwierdził natomiast, 
że pomiędzy terminem zakończenia budowy gazociągu a uruchomieniem terminalu 
LNG pozostaje „duży bufor czasowy”.  

Problem podpisywania przez POL-AQUA umów z podwykonawcami zauważony 
został po raz pierwszy w raporcie za miesiąc czerwiec 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 615-616; 707-710) 

GAZ-SYSTEM SA nie przedłożył Ministrowi SP wniosku o zatwierdzenie 
zaktualizowanego Harmonogramu skonsolidowanego – budowa terminalu LNG, 
pomimo że w dniu 17 kwietnia 2012 r. zmieniony został m.in. harmonogram 
realizacji projektu składowego gazociągu Świnoujście-Szczecin. Minister SP nie 
podejmował działań w celu wyegzekwowania od spółki zaktualizowanego 
harmonogramu. 

Minister SP stwierdził14, że obowiązującym harmonogramem przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie terminalu LNG jest harmonogram zatwierdzony 
przez Ministra SP w dniu 24 lutego 2010 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 901-904) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Minister SP nie podjął działań w celu wyegzekwowania od GAZ-SYSTEM SA 
przedstawienia zaktualizowanego Harmonogramu skonsolidowanego – budowa 
terminalu LNG, mimo wiedzy o rozbieżnościach między harmonogramem 
zatwierdzonym przez Ministra SP w dniu 24 lutego 2010 r. a terminami, 
wynikającymi z umowy między GAZ-SYSTEM SA a wykonawcą gazociągu 
Świnoujście-Szczecin, a także wiedzy o opóźnieniach uniemożliwiających 
dochowanie terminów, zatwierdzonych przez Ministra SP. Minister SP nie 
podejmował działań w celu ustalenia nowych terminów realizacji inwestycji 

                                                      
13 Pisma: znak MSP/DPS/1332/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. oraz MSP/DPS/1422/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. 

14 Pismo znak MSP/DPS/25/13 z dnia 9 stycznia 2013 r.  
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w harmonogramie mimo świadomości, że zaakceptowany przez Ministra SP 
harmonogram nie jest możliwy do dochowania.  

Wskazywanie przez wykonawcę robót (POL-AQUA) kolejnych terminów 
zakończenia budowy gazociągu Świnoujście-Szczecin świadczy o narastaniu 
opóźnień w realizacji tej inwestycji. Według raportu z listopada 2012 r. problem 
zawierania umów z podwykonawcami nie został definitywnie załatwiony, co może 
skutkować dalszym przesunięciem terminów, a w konsekwencji może nawet 
zagrozić realizacji inwestycji w czasie, który zapewniłby terminowe uruchomienie 
terminalu LNG. Według raportów GAZ-SYSTEM SA wykonawca proponował 
zakończenie prac w sierpniu 2013 r., a gazociąg powinien zostać udostępniony dla 
wykonawcy terminalu LNG do przyłączenia nie później niż we wrześniu 2013 r. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie pod względem rzetelności i celowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

2.2. Monitorowanie tempa realizacji inwestycji oraz okresowe 
raporty z postępów w rozwoju infrastruktury liniowej  

Inwestycje dotyczące gazowej sieci przesyłowej były realizowane przez GAZ-
SYSTEM SA i obejmowały budowę krajowych oraz międzysystemowych 
gazociągów (stanowiących połączenie krajowego systemu przesyłowego 
z systemami gazowniczymi innych krajów członkowskich Unii Europejskiej).  

W obszarze międzysystemowych gazociągów GAZ-SYSTEM SA realizował 
6 projektów, z których 2 zostały zakończone:  

 połączenie systemów przesyłowych Polski i Czech; w 2011 r. oddano do użytku 
pierwszy gazociąg Skoczów-Cieszyn-Tranovice (32 km), a obecnie trwają prace 
nad analizą możliwości rozbudowy tego połączenia,  

 połączenie systemów przesyłowych Polski i Niemiec w miejscowości Lasów; 
w 2011 r. GAZ-SYSTEM SA i ONTRAS-VNG Gastransport GmbH zawarły 
porozumienie określające zasady współpracy przy udostępnianiu dodatkowej 
przepustowości w punkcie Lasów z kierunku Niemiec do Polski.  

W sprawie planowanych połączeń systemów przesyłowych Polski i Litwy oraz Polski 
i Słowacji strony uzgodniły zasady współpracy nad tymi projektami, a także zostały 
podjęte działania związane z opracowaniem studiów wykonalności dla planowanych 
zamierzeń.  

GAZ-SYSTEM SA utrzymuje stałe relacje z podmiotami zaangażowanymi 
w realizację projektu Gazociągu Bałtyckiego (Baltic-Pipe), obejmującego budowę 
gazociągu podmorskiego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski 
i Danii. W 2012 r. GAZ-SYSTEM SA oraz duński OSP Energinet.dk zawarły umowę 
o współpracy w tym zakresie.  

Ponadto podjęto współpracę z kontrahentem niemieckim (firma GASCADE) w celu 
umożliwienia odwrócenia w punkcie Mallnow (Niemcy) przepływu gazu na polskim 
odcinku gazociągu jamalskiego. Rozbudowa układu pomiarowego w Mallnow 
pozwoliłaby na osiągniecie rewersu fizycznego na poziomie nie mniejszym niż 620 
tys. m3/h. We wrześniu 2012 r. zakończona została, z wynikiem pozytywnym, 
procedura badania rynku obejmująca rewers fizyczny gazu w Mallnow.  

W obszarze krajowych gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM SA realizował m.in. 
następujące gazociągi: Szczecin-Gdańsk, Szczecin-Lwówek, Gustorzyn-Odolanów, 
Rembelszczyzna-Gustorzyn oraz Świnoujście-Szczecin (stan realizacji tej inwestycji 
został przedstawiony w pkt 2.1. wystąpienia). Dotychczas zakończono budowę 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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gazociągów: Włocławek-Gdynia, Jeleniów-Dziwiszów, Lasów-Taczalin-Radakowice-
Gałów.  

W celu uzyskania informacji przez MSP na temat realizacji ww. przedsięwzięć, 
członkowie zarządu GAZ-SYSTEM SA byli zapraszani na spotkania organizowane 
w MSP. Ponadto MSP kierowało do Spółki pisma z prośbą o przedstawienie 
stosownych informacji w tym zakresie bądź zwracało się z żądaniem złożenia 
dodatkowych wyjaśnień.  

Uwzględniając fakt, iż nadzór właścicielski jest realizowany przez radę nadzorczą, 
Departament Spółek Kluczowych MSP pismem z dnia 26 października 2011 r. 
wystąpił do prezesa zarządu GAZ-SYSTEM SA z prośbą o przekazywanie 
bieżących informacji dotyczących terminów i porządku obrad rady nadzorczej spółki.  

Ponadto, według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DPS, współpraca pomiędzy MSP 
a spółką odbywała się w trybie roboczym przy użyciu poczty elektronicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 239-240; 241-269, 617) 

Minister SP nie sporządzał okresowych raportów z postępów w rozwoju 
infrastruktury liniowej, o których mowa w Programie działań wykonawczych na lata 
2009-2012 (Działanie 2.16, zadanie nr 3), stanowiącym załącznik nr 3 do Polityki 
energetycznej Polski do 2030 roku.  Minister SP nie uzgadniał także sposobu 
wykonania tego zadania z Ministrem Gospodarki, który w ww. dokumencie również 
został wskazany jako organ odpowiedzialny za jego realizację. Dyrektor DPS 
stwierdził w wyjaśnieniach15, że intencja Rady Ministrów wyrażona w ww. Działaniu 
2.16 precyzyjnie została przedstawiona w zapisie art. 2 ust. 7 ustawy o terminalu 
LNG wskazując, że raporty przygotowuje GAZ-SYSTEM SA i przekazuje je 
Ministrowi SP. Według wyjaśnień, z powyższych powodów Minister SP nie 
uzgadniał z Ministrem Gospodarki wykonania zadania sporządzania okresowych 
raportów, a obowiązek takiego uzgadniania nie wynika wprost z Działania 2.16. 

(dowód: akta kontroli str. 922-924) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Minister SP nie wykonał obowiązku, nałożonego przez Politykę energetyczną Polski 
do 2030 roku (Działanie 2.16, zadanie nr 3 wymienione w Programie działań 
wykonawczych na lata 2009-2012, stanowiącym załącznik nr 3 do ww. Polityki). 
W ocenie NIK, przedstawiona w wyjaśnieniach Dyrektora DPS interpretacja, że to 
zadanie było wypełnione poprzez przedstawianie Ministrowi SP przez GAZ-
SYSTEM SA raportów wynikających z art. 2 ust. 7 ustawy o terminalu LNG, jest 
błędna. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku została przyjęta przez Radę 
Ministrów już po uchwaleniu ustawy o terminalu LNG16, więc ustawa ta nie mogła 
precyzować intencji zawartych w ww. Polityce energetycznej. Wskazanie w Polityce 
energetycznej Ministra SP jako odpowiedzialnego za sporządzanie okresowych 
raportów z postępów w rozwoju infrastruktury liniowej w sytuacji obowiązywania już 
ustawy o terminalu o LNG wskazuje, że dwa ww. obowiązki sprawozdawcze nie są 
tożsame. Potwierdza to też wymagany zakres tych sprawozdań. Art. 2 ust. 7 ustawy 
o terminalu LNG mówi jedynie o raportowaniu przez GAZ-SYSTEM SA o realizacji 
inwestycji w zakresie terminalu LNG (w ramach którego uwzględniono budowę tylko 
jednego gazociągu: Świnoujście-Szczecin), a obowiązek wynikający z Działania 
2.16 ujętego w Programie działań wykonawczych na lata 2009-2012 miał dotyczyć 

                                                      
15 Pismo znak MSP/DPS/191/13 z dnia 8 lutego 2013 r. 

16 Ustawa o terminalu LNG została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 4 czerwca 2009 r., a Polityka energetyczna Polski 
do 2030 roku została uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. 
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raportów z postępów w rozwoju infrastruktury obejmującej cały system przesyłowy 
w Polsce. Tak więc nie można uznać comiesięcznych raportów GAZ-SYSTEMU SA 
z realizacji projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu jako wypełnienie przez 
Ministra SP obowiązku wynikającego z ww. Działania 2.16, zadanie nr 3. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

3. Wykonywanie przez Ministra Skarbu Państwa nadzoru 
właścicielskiego nad spółką GAZ-SYSTEM SA  

Minister SP wykonuje uprawnienia w zakresie praw z akcji i udziałów należących do 
Skarbu Państwa na podstawie art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa17.  

W okresie od 19 października 2005 r. do 19 marca 2010 r. obowiązywało 
zarządzenie nr 41 Ministra SP w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi. 
W dniu 19 marca 2010 r. weszło w życie zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa 
w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu 
Państwa18, które uchyliło poprzednie zarządzenie.  

Wprowadzone ww. zarządzeniami Zasady19 określały m.in. wytyczne dotyczące 
sposobu organizacji i oceny pracy rad nadzorczych i członków zarządu. Zasady 
określały również wytyczne dotyczące monitorowania podmiotów z udziałem Skarbu 
Państwa, jak również zakres współpracy departamentów nadzoru MSP z radami 
nadzorczymi. W zakresie tym postanowiono nałożyć na osoby powołane przez 
Ministra SP do rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa 
obowiązek przekazywania kwartalnych informacji. Wzór Kwartalnej Informacji 
o Spółce w części D (po zmianach – w części R) przewidywał punkt 4, zatytułowany: 
„Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych radzie 
nadzorczej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy”.  

Obowiązki sprawozdawcze rady nadzorczej wobec MSP zostały wskazane 
w załącznikach nr 7 i nr 2 do Zasad, wprowadzonych w życie odpowiednio 
zarządzeniami nr 41 i nr 19, w formie instrukcji.  

3.1. Nadzór nad wykonywaniem przez radę nadzorczą GAZ-
SYTEM SA kontroli realizacji inwestycji w infrastrukturę sieci 
gazowej 

W przypadku 8 uchwał WZA20, wyrażających zgodę na zadania inwestycyjne 
dotyczące budowy gazociągów przesyłowych, zobowiązano radę nadzorczą GAZ-
SYSTEM SA do sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją tych uchwał.  

W Kwartalnych Informacjach o Spółce rada nadzorcza GAZ-SYSTEM SA nie 
przedstawiała informacji o sposobie realizacji tego obowiązku, w tym również nie 
zamieszczała informacji w tym zakresie w sekcji R pkt 4 Kwartalnych Informacji, 
zatytułowany: Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań 
zleconych Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Danych 

                                                      
17 Dz. U. nr 106, poz. 493 ze zm. 

18 Zmienione zarządzeniem nr 13 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2012 r. 

19 Stanowiły załącznik do zarządzeń Ministra Skarbu Państwa.  

20 Uchwały nr 4 z dnia 8 czerwca 2007 r., uchwały nr 1, 2, 3, 4 i 6 z dnia 19 października 2007 r. oraz uchwały nr 1 i 2 z dnia 
5 listopada 2007 r. 
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o sposobie wykonania ww. zadań przez radę nadzorczą GAZ-SYSTEM SA nie 
wprowadzano też do Zintegrowanego Systemu Informacji MSP (ZSI). Zastępca 
Dyrektora DPS wyjaśnił21, że w ZSI znajduje się zakładka Informacje okresowe, 
w której umieszczane są informacje kwartalne. W sekcji R Kwartalnej Informacji 
o Spółce winny znaleźć się informacje dotyczące realizacji w okresie 
sprawozdawczym szczególnych zadań powierzonych radzie nadzorczej przez WZA. 
Według wyjaśnień, przez szczególne zadania należy rozumieć „zadania wyjątkowe, 
ponadstandardowe, wyrastające ponad poziom zwykłych obowiązków”, a takich 
zadań WZA nie zlecało radzie nadzorczej spółki. Według wyjaśnień, MSP nie 
dysponuje systemem rejestrującym szczególne, ponadstandardowe zadania 
zlecone przez WZA.    

 (dowód: akta kontroli str. 707-708; 710; 885; 922-924) 

Z kolei Dyrektor DPS oraz Minister SP stwierdzili w swych wyjaśnieniach22, że 
właściwymi dokumentami do przekazywania informacji sprawozdawczych 
z monitorowania realizacji inwestycji są stosowne raporty, w przypadku realizacji 
inwestycji w zakresie terminalu LNG – raporty miesięczne. Stopień sformalizowania 
współpracy z zarządem i radą nadzorczą spółki, w której składzie były osoby 
reprezentujące Ministra SP, nie uzasadniał tworzenia dalszych mechanizmów 
egzekwowania od rady nadzorczej sprawozdań, które powielałyby informacje 
zawarte w raportach Zarządu.  

(dowód: akta kontroli str. 738; 741-742; 902) 

W latach 2007-2012 odbyło się 5 posiedzeń WZA GAZ-SYSTEM SA. We wszystkich 
przypadkach WZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady 
nadzorczej spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 450-465; 486-503; 508-517; 539-552; 559-574) 

Przed każdym posiedzeniem WZA spółki właściwy departament nadzoru23 
sporządzał notatki służbowe, zawierające porządek obrad WZA oraz propozycje 
stanowiska Skarbu Państwa w odniesieniu do poszczególnych punktów porządku 
obrad. Opracowywane były one każdorazowo na podstawie materiałów 
przesyłanych do MSP przez spółkę. Notatki podlegały akceptacji przez członków 
kierownictwa MSP.  

(dowód: akta kontroli str. 623-635; 636-648; 649-656; 657-667; 668-681; 905-906) 

Zastępca Dyrektora DPS wyjaśnił, że nadzór właścicielski wykonywany jest przede 
wszystkim za pośrednictwem przedstawicieli reprezentujących Ministra SP w radzie 
nadzorczej. Według wyjaśnień, w składzie rady nadzorczej GAZ-SYSTEM SA 
znajdują się pracownicy MSP, w tym pracownicy departamentu sprawującego 
nadzór właścicielski nad spółką (aktualnie dwóch pracowników DPS). Od 
października 2008 r. do sierpnia 2011 r. w składzie rady nadzorczej zasiadał 
Zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych. W tej sytuacji wiedza, którą 
posiadała rada nadzorcza była tożsama z wiedzą, którą dysponowało kierownictwo 
departamentu nadzorującego spółkę. Formułując wnioski o udzielenie absolutorium 
Departament nadzorujący spółkę brał pod uwagę sprawozdania zarządu i rady 
nadzorczej z wypełniania obowiązków jako organów Spółki oraz inne posiadane 
informacje odnoszące się do zadań powierzonych radzie nadzorczej.  

 (dowód: akta kontroli str. 615-622) 

                                                      
21 Pismo znak MSP/DPS/191/13 z dnia 8 lutego 2013 r.  

22 Pismo znak MSP/DPS/1468/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz pismo znak MSP/DPS/25/13 z dnia 9 stycznia 2013 r.  

23 W latach 2007-2009 był to Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I, w 2011 r. – Departament Spółek 
Kluczowych, w 2012 r. – Departament Projektów Strategicznych.  



 

11 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Nie egzekwowano od rady nadzorczej GAZ-SYSTEM SA informacji o sposobie 
wypełnienia zobowiązania do sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał 
WZA dotyczących zadań inwestycyjnych w zakresie gazociągów przesyłowych. NIK 
nie podziela argumentacji MSP, że takie zobowiązanie nie było szczególnym 
zadaniem zleconym radzie nadzorczej przez WZA. Były to bowiem zadania 
nieprzewidziane wprost w statucie spółki GAZ-SYSTEM SA, lecz wyszczególnione 
w poszczególnych uchwałach WZA i adresowane do rady nadzorczej. Wskazanie  
zadnia nadzoru i kontroli nad realizacja poszczególnych inwestycji świadczy, że były 
to zadania wyrastające ponad poziom zwykłych obowiązków rady nadzorczej. 
Według określonych przez Ministra SP zasad nadzoru właścicielskiego, 
przedstawiciele Skarbu Państwa w radzie nadzorczej winni w Kwartalnych 
Informacjach o Spółce informować o realizacji w okresie sprawozdawczym 
szczególnych, dodatkowych zadań zleconych radzie nadzorczej przez walne 
zgromadzenie akcjonariuszy. Należy też zauważyć, że tylko niektóre uchwały WZA, 
wyrażające zgodę na podjęcie zadań inwestycyjnych, zawierały takie zobowiązanie, 
co podkreśla szczególny charakter takiego zobowiązania. Argumentacja Ministra 
SP, wskazująca iż informacje o wykonywaniu obowiązków przez radę nadzorczą 
zawierały roczne sprawozdania z działalności rad nadzorczych, zaś właściwymi 
dokumentami do przekazywania informacji sprawozdawczych z monitorowania 
realizacji inwestycji są w przypadku realizacji inwestycji w zakresie terminalu LNG 
stosowne miesięczne raporty, także nie znajduje potwierdzenia w ustalonym stanie 
faktycznym. Roczne sprawozdania z pracy rady nadzorczej nie zawierały 
szczegółowych danych o sposobie realizacji poszczególnych uchwał WZA, 
natomiast miesięczne raporty z realizacji inwestycji w zakresie terminalu LNG były 
sporządzane przez zarząd GAZ-SYSTEM SA i stanowiły wypełnienie odrębnego 
obowiązku nałożonego na zarząd spółki (trudno nawet oczekiwać, by to zarząd 
raportował o sposobie wykonywania przez radę nadzorczą zadań kontrolnych nad 
działalnością zarządu). Ponadto raporty te dotyczyły jedynie budowy terminalu LNG, 
a więc uwzględniały tylko jeden budowany gazociąg (Świnoujście-Szczecin). 

Sposób wypełnienia obowiązku, nałożonego na radę nadzorczą z woli Ministra SP 
jako reprezentanta Skarbu Państwa na WZA, nie był więc w żadnej 
udokumentowanej formie przedstawiany Ministrowi SP a Minister SP nie wymagał, 
aby to zadanie było wykonywane. Należy też zauważyć, że opieranie się – jak 
stwierdzono w wyjaśnieniach – na osobistej wiedzy pracowników MSP, 
delegowanych do rady nadzorczej GAZ-SYSTEM SA, powodowało iż w przypadku 
zmian personalnych (np. odwołanie z rady nadzorczej, a następnie odejście z MSP) 
MSP nie dysponowało wiedzą, jak realizowano zadania, powierzone radzie 
nadzorczej przez WZA.    

3.2. Wykonywanie uprawnień właścicielskich wobec spółki GAZ-
SYSTEM SA w kwestii stanowienia planów inwestycyjnych 

Statut GAZ-SYSTEM SA nie nakładał na WZA obowiązku zatwierdzania planów 
inwestycyjnych spółki. Według § 17 ust. 1 pkt 6 statutu GAZ-SYSTEM SA24 
przyjęcie strategicznych planów wieloletnich, planu rozwoju sieci przesyłowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne25 oraz 

                                                      
24 Uchwalonego w dniu 18 września 2006 r. i zarejestrowanego w KRS w dniu 29 września 2006 r.; późniejsze zmiany statutu, 

zarejestrowane w KRS w dniach 23 lutego 2011 r. oraz 18 października 2012 r., nie wprowadziły do tego postanowienia 
zmian.  

25 Dz. U. z 2012 r., poz. 1059.. 
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rocznych planów działalności spółki, w tym budżetu oraz planów remontowych 
i planów inwestycyjnych) wymagało uchwał zarządu.  

(dowód: akta kontroli str. 271, 364-395; 524-532; 587-595) 

Na podstawie § 18 ust. 1 statutu GAZ-SYSTEM SA obowiązkiem zarządu było 
przedkładanie opracowanych planów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 6 statutu, 
radzie nadzorczej, przy czym do zmiany statutu przez WZA w dniu 10 października 
2006 r. rada nadzorcza miała zadanie zatwierdzenia tych planów, a po tej zmianie – 
opiniowania.  

(dowód: akta kontroli str. 376; 399; 407) 

Realizacja planów inwestycyjnych była prezentowana w sprawozdaniach zarządu 
z działalności spółki. Na przykład: w roku obrotowym 2007/2008 realizacja planu 
inwestycyjnego wyniosła ogółem 53,9%, w tym gazociągów systemowych – 57,6%.  

(dowód: akta kontroli str. 863-864; 874) 

3.3. Wykonywanie uprawnień właścicielskich nad realizacją 
przez GAZ-SYSTEM SA inwestycji towarzyszących budowie 
terminalu LNG w Świnoujściu  

Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy o terminalu LNG, GAZ-SYSTEM SA zobowiązany 
był do realizacji następujących inwestycji, jako towarzyszących budowie terminalu 
LNG w Świnoujściu:  

a) budowa gazociągów i instalacji przyłączeniowych dla podziemnych 
magazynów gazu, realizowanych przez PGNiG SA na podstawie art. 38 
pkt 1 ww. ustawy, 

b) budowa gazociągu Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego,  

c) budowa gazociągu Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego 
i wielkopolskiego, 

d) budowa gazociągu Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego, 

e) budowa gazociągu Gustorzyn-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego 
i wielkopolskiego,  

f) budowa gazociągu Włocławek-Gdynia wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,  

g) budowa gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego 
i mazowieckiego, 

h) budowa międzysystemowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) 
stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej 
i Królestwa Danii wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, 

i) budowa gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, 

j) budowa gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów)-Taczalin-
Radakowice-Gałów-Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.  

Zgodnie z obowiązującym w latach 2006-2012 statutem spółki, uchwały WZA 
wymagało m.in.:  

Opis stanu 
faktycznego 
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 nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów 
w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość w złotych 1 000 000 euro (§ 40 ust. 1 
pkt 12, lit. b statutu),  

 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia 
o wartości przewyższającej równowartość w złotych 20 000 000 euro (§ 40 
ust. 1 pkt 13 statutu).  

W ramach powyższych uprawnień, WZA spółki w latach 2006-2012 wyraziło m.in. 
zgodę na:  

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg KPMG Mogilno-
Odolanów” (Uchwała nr 4 NWZA z dnia 19 października 2007 r.). Gazociąg 
Gustorzyn-Odolanów stanowi modernizację istniejącego układu 
przesyłowego Odolanów-Gustorzyn-Mogilno.  

Przewidywany termin zakończenia budowy gazociągu Gustorzyn Odolanów 
(etap I Gustorzyn-Turek i etap II Turek-Odolanów) – maj 2014 r. Odnośnie 
wybudowania gazociągu przyłączeniowego do KPMG Mogilno trwają 
rozmowy pomiędzy GAZ-SYSTEM SA a PGNiG SA. 

(dowód: akta kontroli str. 444-445; 618; 905) 

2) realizację zawartej z PGNiG SA umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej 
PMG Kosakowo (Uchwała nr 2 NWZA z dnia 10 listopada 2009 r.). Budowa 
zakończona w 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 521-522; 905) 

3) realizację zawartej z PGNiG SA umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej 
instalacji magazynowej PMG Wierzchowice oraz na realizację 
następujących zadań: „Rozbudowa węzła Odolanów” i „Modernizacja 
istniejącego układu pomiarowego w Kiełczowie” (Uchwała nr 2 NWZA z dnia 
28 grudnia 2010 r.). Inwestycja w trakcie realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 536-537; 905) 

4) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg w/c Szczecin-Gdańsk, 
obejmującego zadanie 1- Gazociąg Układ Płoty-kierunek Karlino; zadanie 2- 
Gazociąg Karlino-Koszalin; zadanie 3- Gazociąg Koszalin-Słupsk; zadanie 
4- Gazociąg Słupsk-Wiczlino” (Uchwała nr 3 NWZA z dnia 
19 października 2007 r.).  

WZA spółki w dniu 4 kwietnia 2011 r. dokonało zmiany ww. uchwały 
poprzez zwiększenie pierwotnej wartości inwestycji.  

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 443-444; 550-551; 619) 

5) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg w/c Szczecin-Lwówek, 
obejmującego: zadanie 1- Gazociąg Szczecin-Lwówek etap I Szczecin-
Gorzów; zadanie 2- Gazociąg Szczecin-Lwówek etap II Gorzów Wlkp.-
Lwówek; zadanie 3- Budowa tłoczni gazu Goleniów” (Uchwała nr 2 NWZA 
z dnia 19 października 2007 r.).  

NWZA spółki w dniu 7 czerwca 2011 r. dokonało zmiany powyższej uchwały 
poprzez zwiększenie pierwotnej wartości inwestycji.  

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 441-443; 555-556; 619) 
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6) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg w/c Włocławek-Gdynia, 
obejmującego: zadanie 1- Gazociąg w/c Włocławek-Gdynia DN500 PN 
8,4 MPa Pszczółki-Wiczlino; zadanie 2- Gazociąg w/c Włocławek-Gdynia 
DN500 MOP 8,4 MPa odc. na terenie gm. Gniew, II etap; zadanie 3- 
Gazociąg w/c Włocławek-Gdynia DN500 MOP 8,4 MPa odc. na terenie gm. 
Pelplin; zadanie 4- Gazociąg w/c Włocławek-Gdynia DN500 PN 8,4MPa 
odc. Gniew-Gdynia – dokumentacja; zadanie 5- Gazociąg w/c Włocławek-
Gdynia DN500 MOP 8,4MPa odc. Na terenie gm. Tczew” (Uchwała nr 6 
NWZA z dnia 19 października 2007 r.).  

Wcześniej, tj. w dniu 8 czerwca 2007 r. NWZ wyraziło zgodę (Uchwała nr 4) 
na realizację porozumienia zawartego z PGNiG SA i spółką Budownictwo 
Urządzeń Gazowniczych GAZOBUDOWA Sp. z o.o. w Zabrzu, którego 
przedmiotem było wykonanie gazociągu w/c Włocławek-Gdynia na odcinku 
Pszczółki-Wiczlino (Repertorium A nr 9133/2007).  

Gazociąg przekazany do użytku w 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 434-435; 446-448; 619) 

7) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg w/c Gostynin-Płońsk 
(Rembelszczyzna-Gustorzyn)” (Uchwała nr 1 NWZA z dnia 
19 października 2007 r.).  

NWZA spółki w dniu 15 grudnia 2010 r. dokonało zmiany powyższej 
uchwały poprzez pierwotnej wartości inwestycji.  

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 440-441; 530-531; 619) 

8) udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN500 
MOP 8,4MPa o długości 65 km relacji Jeleniów-Dziwiszów (Uchwała nr 2 
NWZA z dnia 21 grudnia 2007 r.).  

Uchwałą nr 2 NWZA z dnia 28 listopada 2008 r. wyrażono zgodę na 
budowę ww. gazociągu.  

Budowa zakończona w styczniu 2012 r. W dniu 9 sierpnia 2012 r. uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie gazociągu.  

(dowód: akta kontroli str. 475-476; 619) 

9) udzielenie zamówień w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa systemu od strony Lasowa”, obejmującego m.in.:  

a) budowę gazociągu DN500 o długości 1 km relacji Jeleniów-tłocznia 
Jeleniów,  

b) budowę gazociągu DN500 o długości 65 km relacji Jeleniów-
Dziwiszów ( 

c) wykonanie próby stresowej na gazociągu relacji Dziwiszów-
Taczalin, 

d) budowę gazociągu DN500 o długości 32 km relacji Taczalin-
Radakowice,  

e) budowę gazociągu DN500 o długości 7 km relacji Radakowice-
Gałów,  

f) rozbudowę: węzła Lasów, tłoczni Jeleniów i Krzywa.  
(Uchwała nr 2 NWZA z dnia 28 listopada 2008 r.).  

Gazociąg Taczalin-Radakowice-Gałów oddano do użytku w 2011 r.  
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Ponadto, wyrażono również zgodę na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją 
projektową dla zadania pn.: „Gazociąg granica Rzeczypospolitej Polskiej 
(Lasów)-Taczalin-Radakowice-Gałów-Wierzchowice wraz z infrastrukturą 
– Przeniesienie sprężarki z Tłoczni Krzywa do Czeszowa” (Uchwała nr 3 
NWZA z dnia 27 lipca 2012 r.).  

 (dowód: akta kontroli str. 580-581; 611-612; 619; 700-706; 896-900) 

10) zawarcie „Umowy o współpracy w zakresie inwestycji pod nazwą Gazociąg 
Bałtycki” zawartej z PGNiG SA, a także na ewentualne nabycie składników 
aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości oraz 
prawa użytkowania wieczystego gruntów w wyniku realizacji gazociągu 
wraz z infrastrukturą, powstałego w oparciu o ww. umowę (Uchwała nr 1 
NWZA z dnia 5 listopada 2007 r.).  

NWZA spółki w tym samym dniu podjęło Uchwałę nr 2, w której wyrażono 
zgodę na zawarcie trójstronnej „Umowy o współpracy ws. Rurociągu 
Bałtyckiego” pomiędzy OGP GAZ-SYSTEM SA, PGNiG SA i Energinet.dk 
z siedzibą w Danii.  

Przedmiotowej inwestycji dotyczyła także Uchwała nr 4 NWZA z dnia 
9 października 2008 r. (Repertorium A nr 27972/2008), w której wyrażono 
zgodę na nabycie składników aktywów trwałych niezbędnych dla określenia 
wykonalności i parametrów inwestycji pod nazwą „Gazociąg Bałtycki” 
o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych 1 000 000 
euro brutto.  

(dowód: akta kontroli str. 468-471; 483) 

11) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Lwówek-
Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie 
województwa wielkopolskiego, obejmującego: Etap I- Gazociąg Lwówek-
Krobia, Etap II- Gazociąg Krobia-Odolanów, Etap III- Tłocznia gazu 
Odolanów w zakresie I i II etapu” (Uchwała nr 1 NWZA z dnia 21 
listopada 2012 r., Repertorium A nr 17591/2012).  

(dowód: akta kontroli str. 598-600) 

Na 18 uchwał WZA, w przypadku 8 uchwał26 zobowiązano radę nadzorczą spółki do 
sprawowania nadzoru i kontroli realizacji uchwał. Zarząd spółki zobowiązany został 
do złożenia radzie nadzorczej i Ministrowi SP „sprawozdania z wykonania zadania 
inwestycyjnego” w przypadku 5 uchwał27. W pozostałych 5 uchwałach nie było 
wskazanych takich obowiązków.  

 (dowód: akta kontroli str. 738-816; 901-904) 

Zarząd GAZ-SYSTEM SA nie składał Ministrowi SP sprawozdań z wykonania zadań 
inwestycyjnych, do których został zobowiązany uchwałami: nr 2 z dnia 10 listopada 
2009 r., nr 2 z dnia 15 i 28 grudnia 2010 r., nr 8 z dnia 4 kwietnia 2011 r. oraz nr 1 
z dnia 7 czerwca 2011 r. Zarząd Spółki – według wyjaśnień28 zastępcy Dyrektora 
DPS – przekazuje Ministrowi SP dane dotyczące wykonania inwestycji na jego 
życzenie. Informacja o zakończonych i uruchomionych inwestycjach w okresie od 
listopada 2011 r. do listopada 2012 r., w tym inwestycji objętych ww. uchwałami, 

                                                      
26 Dotyczy: uchwały nr 4 z dn. 08.06.2007 r.; uchwał nr 1, 2, 3, 4 i 6 z dn. 19.10.2007 r. oraz uchwał nr 1 i 2 z dn. 05.11.2007 r. 

27 Dotyczy: uchwały nr 2 z dn. 10.11.2009 r.; uchwał nr 2 z dn. 15 i 28.12.2010 r.; uchwały nr 8 z dn. 04.04.2011 r. oraz 
uchwały nr 1 z dn. 07.06.2011 r.  

28 Pismo znak MSP/DPS/1422/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. 
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skierowana została do Ministra Skarbu Państwa pocztą elektroniczną w dniu 
22 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 707-708; 709-737) 

Zarówno Dyrektor DPS, jak i Minister SP w wyjaśnieniach29 wskazali na szczególne 
zainteresowanie Ministra SP problematyką sektora gazowego oraz na liczne 
materiały, wpływające do MSP, zawierające informacje na temat budowy terminalu 
LNG i rozbudowy sieci przesyłowych.  

Minister SP wyjaśnił również, iż istotną przesłanką do rezygnacji z zamieszczania 
w uchwałach WZA zapisów o powierzeniu radzie nadzorczej nadzoru i kontroli nad 
realizacją inwestycji było wejście w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu. Brak tych zapisów nie umniejsza obowiązkowi rady nadzorczej do 
sprawowania nadzoru i nie wpływa na jego rzeczywisty zakres. Tym samym, 
niezależnie od jakichkolwiek innych zobowiązań nałożonych przez WZA, rada 
nadzorcza każdorazowo sprawuje nadzór nad przebiegiem wszelkich inwestycji 
prowadzonych przez Spółkę.  

(dowód: akta kontroli str. 738-739; 740-744, 901-904) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK zauważa, że konsekwencją nałożenia przez WZA na zarząd GAZ-SYSTEM SA  
obowiązków złożenia sprawozdania z wykonania zadania inwestycyjnego winno być 
egzekwowanie przez Ministra SP tego obowiązku. Z poddanych analizie 
5 przypadków, gdy WZA przedmiotowy obowiązek wyznaczyło zarządowi spółki, 
jedynie jedna inwestycja została zakończona. Biorąc pod uwagę treść uchwał WZA, 
należy przyjąć, że chodziło o sprawozdanie końcowe po zrealizowaniu danego 
przedsięwzięcia. Tak więc na koniec 2012 r. obowiązek sprawozdawczy dotyczył 
zadania przyłączenia do sieci przesyłowej PMG Kosakowo (Uchwała nr 2 NWZA 
z dnia 10 listopada 2009 r.), ponieważ według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Projektów Strategicznych MSP30 budowa została zakończona 
w 2012 r. W ocenie NIK nie można uznać za wykonanie obowiązku 
sprawozdawczego dotyczącego tej inwestycji przekazania do MSP Informacji 
o zakończonych i uruchomionych inwestycjach w okresie od listopada 2011 r. do 
listopada 2012 r. Informacja ta była sporządzona przed zakończeniem inwestycji 
dotyczącej przyłączenia do sieci przesyłowej PMG Kosakowo i nie zawierała 
żadnych danych poza zaplanowaną wartością budżetu tego zadania oraz 
wskazaniem prawdopodobnego terminu zakończenia budowy.     

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie przedstawionym w pkt. 3. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli31, wnosi o: 

                                                      
29 Pisma: znak MSP/DPS/1468/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz znak MSP/DPS/25/13 z dnia 9 stycznia  2013 r.  

30 Pismo znak MSP/DPS/25/13 z dnia 9 stycznia 2013 r. 

31 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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1. Podjęcie działań w celu zaktualizowania Harmonogramu skonsolidowanego – 
budowa terminalu LNG w części realizacji projektu składowego „Budowa 
gazociągu Świnoujście-Szczecin” i zapewnienia terminowej realizacji tego 
zadania.  

2. Egzekwowanie od zarządu i rady nadzorczej GAZ-SYSTEM SA sprawozdań 
i informacji, o których mowa w uchwałach WZA i zasadach nadzoru 
właścicielskiego Skarbu Państwa. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 3 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. 

  
  

 

Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

(-) Marian Cichosz 
 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


