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Pan 
Tomasz Arabski 
Minister – Członek Rady Ministrów 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 
 
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli 1 przeprowadziła w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów (dalej: KPRM lub Kancelaria) kontrolę działań dotyczących zawierania umów gazowych i realizacji 

inwestycji — terminal LNG w Świnoujściu w latach 2006-2011. 

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, wobec którego Pan Minister skorzystał 

w dniu 12 października 2012 r. z prawa odmowy podpisania, stosownie do art. 60 ustawy o NIK2, Najwyższa Izba 

Kontroli przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie. 

1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność.  

W sprawach dotyczących zawierania umów gazowych i realizacji inwestycji — terminal LNG 

w Świnoujściu w latach 2006-2011 Kancelaria uczestniczyła poprzez obsługę posiedzeń Rady Ministrów oraz 

przygotowanie i przeprowadzenie procedury przyjęcia przez jej członków uchwały dotyczącej umowy 

międzynarodowej, a także poprzez obsługę prac i gromadzenie dokumentacji Zespołu do spraw Polityki 

Bezpieczeństwa Energetycznego. Kwestie realizacji procedury związanej z podjęciem przez Radę Ministrów 

uchwał w sprawie umowy międzynarodowej w lutym (w trybie obiegowym) i październiku 2010 r. zostały 

przedstawione w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów. 

                                                           
1  Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
2 W związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 

1482 – dalej ustawa o zmianie ustawy o NIK), w niniejszym postępowaniu kontrolnym zastosowanie znajdują przepisy 
ustawowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 czerwca 2012 r., tj. do dnia wejścia w życie ww. ustawy. 
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2. NIK nie wnosi uwag do wykonywania przez urzędników KPRM zadań związanych z obsługą prac 

Zespołu ds. Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego w okresie od powołania Zespołu do jego zniesienia w dniu 

14 czerwca 2010 r. Zauważa jednak, że sposób zabezpieczenia i zgromadzenia dokumentacji prac Zespołu 

(wraz z dokumentacją utworzonej przy nim grupy roboczej) po zakończeniu jego działań utrudniał ocenę   

przejrzystości i transparentności działań tego organu.   

Zarządzeniem nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Zespołu do spraw 

Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego3 został utworzony ww. Zespół jako organ pomocniczy przy Prezesie 

Rady Ministrów. Przewodniczącym Zespołu został Prezes Rady Ministrów, wiceprzewodniczącym – Minister 

Gospodarki, a członkami Ministrowie: Finansów, Infrastruktury, Skarbu Państwa, Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Spraw Zagranicznych, Środowiska, Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych. Do zadań Zespołu 

należało m.in. opracowanie programu polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz koordynowanie 

i monitorowanie działań organów administracji rządowej dotyczących polityki bezpieczeństwa energetycznego. 

Na podstawie § 8 ww. Zarządzenia obsługę Zespołu i grupy roboczej miała zapewniać KPRM. 

NIK nie zgłasza uwag do wykonywania ww. obsługi. Wskazuje natomiast, że przedstawiona w trakcie 

kontroli dokumentacja znajdowała się w stanie rozproszonym, co powodowało trudność w zidentyfikowaniu 

wszystkich dokumentów, związanych z pracami Zespołu. W toku kontroli Dyrektor Departamentu Kontroli 

i Nadzoru KPRM poinformował, że nie odnaleziono dokumentacji z posiedzeń grupy roboczej Zespołu 

z następujących dat: 19 stycznia, 3 marca, 1 i 6 lipca oraz 28 września 2009 r., jednocześnie poinformował, że 

nie ustanowiono obowiązku protokółowania posiedzeń grupy roboczej.  

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 14 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Ministra 

o przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji 

o sposobie wykorzystania uwag. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK5, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 

umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się – stosownie 

do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK6 – od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyższych zastrzeżeń. 

Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

( - ) Marian Cichosz 

                                                           
3 M.P. Nr 17 poz. 185. 
4 W związku z art. 2 ustawy o zmianie ustawy o NIK, w niniejszym postępowaniu kontrolnym zastosowanie znajdują przepisy 
ustawowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 czerwca 2012 r., tj. do dnia wejścia w życie ww. ustawy. 
5 Jw. 
6 Jw. 


