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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/016 – Zarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Adam Zaborski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/6/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino SA w Inowrocławiu1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu od 28 września 2009 r. 
(dowód: akta kontroli str. 196, 207) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IKS Solino prowadzi działania mające na celu dostosowanie infrastruktury Spółki 
do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. 
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
i zakłóceń na rynku naftowym3. Zmierzają one do zapewnienia wytłoczenia, 
w terminie po 1 stycznia 2018 r., zgromadzonych w Podziemnych Magazynach 
Ropy i Paliw Góra4 zapasów paliw (bazowego oleju napędowego i oleju opałowego 
- w ciągu 90 dni) oraz wytłoczenia zapasów ropy naftowej - w ciągu 150 dni.  

Na koniec 2014 r., Spółka osiągnęła docelową pojemność magazynu w skład 
którego wchodziło 12 kawern, wynoszącą 6 130 tys. m³. 

Aktualna zdolność operacyjna instalacji magazynowej PMRiP Góra, przy założeniu 
pracy szarżowej5 daje możliwość wydania łącznie 230 tys. m3 wszystkich 
magazynowanych węglowodorów w okresie miesiąca, tj. 2 760 tys. m3 w ciągu 
roku. 

NIK zwraca jednak uwagę, iż zrealizowanie planów inwestycyjnych koniecznych 
do osiągnięcia parametrów wskazanych w ustawie o zapasach, uzależnione jest 
od zawarcia porozumień IKS Solino z CIECH SA oraz PERN SA z PKN ORLEN 

                                                      
1  Dalej: IKS Solino. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
3  Dz.U z 2014 r. poz. 1695 ze zm. Dalej: ustawa o zapasach.  
4  Jednostka organizacyjna należąca do IKS Solino. Dalej: PMRiP. 
5  Praca szarżowa związana jest z koniecznością wykorzystywania zbiornika manewrowego solanki. 

Wielkość szarż zatłaczania i przerwy między szarżami ograniczone są wielkością odbioru solanki 
i pojemnością zbiornika manewrowego solanki, a wielkość szarż wytłaczania i przerwy między tymi 
szarżami ograniczone są zdolnością produkcyjną kopalni, łącznie z frontem rezerwowym oraz 
pojemnością zbiornika manewrowego solanki (Przegląd solny, Rocznik Polskiego Stowarzyszenia 
Górnictwa Solnego 2013 r.). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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SA6. Porozumienie z CIECH SA dotyczy budowy rurociągu solankowego 
łączącego kopalnie soli w Mogilnie i Górze. Pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN7 
i PERN SA prowadzone są uzgodnienia techniczne i projektowe dotyczące 
możliwości połączenia infrastruktury przesyłowej PKN ORLEN SA z infrastrukturą 
przesyłową PERN SA oraz negocjacje w sprawie wysokości opłat gwarancyjnych 
w zamian za zapewnienie gotowości do tłoczeń z wymaganą wydajnością. Zostały 
również opracowane plany budowy nowego ujęcia wody na rzece Noteć, 
zapewniającego zakładaną wydajność pozyskiwania solanki. Brak powyższych 
porozumień będzie oznaczał wzrost kosztów inwestycji i wydłużenie okresu 
dostosowania IKS SOLINO do wymogów ustawy o zapasach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne działalności Spółki. 

IKS Solino, wchodzi w skład GK ORLEN i jest Spółką zależną, ze 100% udziałem 
PKN ORLEN. 

Spółka prowadzi działalność w zakresie: 
• wydobycia solanki przemysłowej, 
• konfekcjonowania soli,  
• podziemnego magazynowania ropy naftowej i paliw.  

IKS Solino dysponuje 12 kawernami. W siedmiu kawernach o łącznej pojemności 
4 250 tys. m³, magazynowana jest ropa naftowa, w pozostałych pięciu o łącznej 
pojemności 1 880 tys. m³ magazynowane są paliwa: olej napędowy i grzewczy. 

Zasady współpracy między IKS Solino a PKN ORLEN SA określone zostały 
w umowie o świadczeniu usług z dnia 16 grudnia 2009 r., zgodnie z którą 
podziemne magazyny ropy i paliw znajdują się w wyłącznej dyspozycji koncernu 
Orlen. Umowa nakłada na IKS Solino obowiązek świadczenia usług polegających 
na przyjęciu do podziemnego magazynu ropy i paliw, magazynowania ich oraz 
wydawanie zgodnie z dyspozycją ORLEN SA. 

(akta kontroli str. 43, 213-223) 

2. Zdolność operacyjna magazynów w zakresie przyjmowania 
i uwalniania zapasów interwencyjnych paliw płynnych 

Ustawa o zapasach, w art. 3 ust. 12 i 13, w przypadku bezzbiornikowego 
magazynowania ropy naftowej nakłada na przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej, obowiązek 
stworzenia możliwości technicznych i technologicznych do wytłoczenia całych 
zgromadzonych zapasów po 1 stycznia 2018 r. - w ciągu 150 dni, a po 1 stycznia 
2024 r. - w ciągu 90 dni. 

Aktualna zdolność/wydajność instalacji PMRiP Góra, dla potrzeb zatłaczania 
i wytłaczania, dla ropy naftowej wynosi 1 000 m³/h. Według stanowiska Spółki 
po 1 stycznia 2018 r. wymagana wydajność systemów przesyłowych 
i transportowych ma wynieść 1 181 m³/h, a czas uwolnienia określono na 150 dni. 
Po 1 stycznia 2024 r. parametry te wyniosą odpowiednio 1 968 m³/h i 90 dni.  

W przypadku paliw (magazynowany jest olej napędowy i olej grzewczy), aktualna 
zdolność instalacji dla potrzeb zatłaczania i wytłaczania wynosi 350 m³/h. 
Po 1 stycznia 2018 r. wydajność ma wzrosnąć do 871 m³/h, co zapewni uwolnienie 
tych rodzajów paliw w ciągu 90 dni. 

                                                      
6  Dalej: ORLEN SA. 
7  Dalej GK ORLEN lub Koncern. 

Opis stanu 
faktycznego 

 

Opis stanu 
faktycznego 
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Badanie dokumentacji technicznej i raportów z zatłaczania i wytłaczania 
zmagazynowanych zapasów ww. węglowodorów, przeprowadzone przez NIK, 
potwierdziło aktualne możliwości techniczne i technologiczne wydajności instalacji.  

Obecnie proces zatłaczania i wytłaczania węglowodorów do/z magazynu odbywa 
się w sposób szarżowy (zgodnie z założeniami projektowymi) z wykorzystaniem 
solanki. 

Możliwości wytłoczenia solanki wynoszą 2,7 mln m³ w ciągu 150 dni. Po roku 2018 
proces wytłaczania będzie opierał się na solance pozyskiwanej z bieżącej 
produkcji kopalni soli, dzięki temu zmieni się charakter procesu wytłaczania 
z szarżowego na ciągły. Zakłada się, że w 2018 r. Spółka, w sytuacji 
interwencyjnego wytłaczania, będzie mogła dostarczyć 1 320 m³/h solanki, 
co pozwoli na wytłoczenie 4,7 mln m³ węglowodorów w ciągu 150 dni. 

(akta kontroli str. 7-14) 

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

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

3. Realizowanie obowiązku utrzymywania interwencyjnych 
zapasów ropy naftowej i paliw płynnych oraz przygotowania 
magazynu wraz z infrastrukturą przesyłową do terminowego 
uwalniania 

Pełne dostosowanie Spółki do przepisów ustawy o zapasach wymagać będzie 
uzyskania do końca 2023 r. następujących parametrów technologicznych: 
wydajność wytłaczania paliw w wielkości 871 m³/h i ropy naftowej – 1 968 m³/h, 
całkowite zapotrzebowanie na solankę do wytłoczenia ropy i paliw – 2 839 m³/h, 
wymagana produkcja solanki z Kopalni Soli8 Góra – 1 939 m³/h i z KS Mogilno – 
900 m³/h. Przewidywana ilość komór do zapewnienia potrzeb solanki w KS Góra – 
24 i w KS Mogilno – 14. Ponadto zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na 
wodę w KS Góra do ok. 2 100 m³/h i w KS Mogilno do ok. 950 m³/h wymagać 
będzie od IKS Solino przebudowy ujęcia wody na rzece Noteć oraz budowy drugiej 
nitki rurociągu wodnego. 

Osiągnięcie tych wydajności wymaga zrealizowania następujących inwestycji: 

1) Wykupu gruntów pod budowę rurociągów; 

2) Wiercenia kolejnych otworów pod budowę nowych komór solankowych 
i włączenia ich do eksploatacji; 

3) Budowy infrastruktury powierzchniowej: 

• Budowy pompowni wody Mątwy, 
• Przebudowy układu rurociągów wody i solanki, 
• Budowy łącznika solankowego Mątwy-Janikowo lub alternatywnego 

rurociągu między KS Góra a infrastrukturą solanki KS Mogilno. 

Ponadto spełnienie ww. wymogów wymagać będzie od Spółki i od PKN ORLEN 
SA współdziałania z innymi podmiotami gospodarczymi, tj. z PERN SA, który 
zarządza rurociągiem „Przyjaźń” i CIECH SA, który jest właścicielem 
nieruchomości, na której ma być dokonana inwestycja (budowa łącznika 
solankowego umożliwiającego przesył solanki z KS Mogilno do KS Góra).   

 (akta kontroli str. 15-23, 97, 102-103, 199-200) 
                                                      
8  Dalej: KS. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.1. Stan realizacji projektów inwestycyjnych.  

Stan realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Kawernowej dla IKS 
Solino9 na dzień 20 maja 2016 r. w ujęciu finansowo-rzeczowym przedstawia się 
następująco: 

1. W ramach zadania związanego z realizacją Programu zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania Spółki oraz Planem podniesienia zdolności operacyjnych 
PMRiP Góra do końca 2015 r. zrealizowano w całości: 

• Dwa nowe odwierty do produkcji solanki w związku z  przekazaniem 
dwóch kawern na magazynowanie paliw, 

• Wiercenie czterech otworów wraz z budową infrastruktury, 

• Przebudowę rurociągu wody, 

• Monitoring hydrologiczny Mogilno 1. 

Wartość inwestycji w ramach ww. zadania wyniosła 112,4 mln zł. 

2. Budowa/rozbudowa pompowni wody przemysłowej z rzeki Noteć. Prace 
zaawansowane są w 50%. Zakończony został proces projektowania 
i uzyskiwania wszelkich zgód. Zostały zakupione dwie działki gruntowe (od 
Urzędu Miasta Inowrocław i PKP) usytuowane bezpośrednio przy rzece 
Noteć. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ujęcia wody. 
Została zawarta umowa z Enea Operator na przyłączenie pompowni do sieci 
energetycznej, oraz uzyskano zgody właścicieli gruntów, przez które 
przebiega trasa kabla zasilającego. Trwają przygotowania do rozpoczęcia 
inwestycji planowanej na 12,5 mln zł. 

3.  Modernizacja rurociągu solanki między miejscowościami Przyjma – Janikowo. 
Wykonano analizę stanu technicznego rurociągu wraz z koncepcją 
modernizacji istniejącego rurociągu do wydajności 900 m3/h. Obecnie 
prowadzony jest przetarg na wykonanie projektu przebudowy rurociągu. 
Zadanie zrealizowane w 15% przy planowanych wydatkach na poziomie 
20,1 mln zł. 

4.  Wiercenie i instalacja ługownicza otworu eksploatacyjnego M-34 Noteć. 
Uzyskano pozwolenie na budowę infrastruktury powierzchniowej. W ujęciu 
rzeczowym zadanie zrealizowano w 90%. Odwiercono otwór M-34. 
Planowane wydatki to 15,2 mln zł.  

5.  KS Mogilno – wiercenie otworów eksploatacyjnych wraz z infrastrukturą 
Noteć. Zadanie zrealizowane w 80%. Wykonano: 

− 5 otworów eksploatacyjnych,  

− pomiary georadarem otworowym pozwalającym określić budowę wysadu 
solnego, 

− opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na 
budowę infrastruktury. 

Aktualnie trwa budowa infrastruktury. Planowany termin zakończenia prac 
budowlanych to grudzień 2016 r. Wartość inwestycji określono na 81,4 mln zł. 

                                                      
9  Dokument przyjęty w 2009 r. przez Radę Nadzorczą IKS Solino określający zadania inwestycyjne, których 

celem jest podniesienie możliwości produkcyjnych solanki i zwiększenie dzięki temu możliwości 
operacyjnych PMRiP Góra. Jest on częścią strategii kawernowej GK ORLEN przyjętej przez Zarząd 
ORLEN S.A. 
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6.  Modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej w pompowni Wójcin Noteć. 
Zadanie od strony rzeczowej zrealizowano w 10%. M.in. uzgodniono warunki 
przebudowy linii zasilających z Enea Operator i przeprowadzono przetarg na 
wykonawcę zadania. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w końcu sierpnia 2016 r. 
Wartość inwestycji 3 mln zł. 

7.  Budowa łącznika solanki (rurociągu) Mątwy – Janikowo. Zadanie 
w początkowej fazie realizacji. Dotychczasowe działania polegały na 
uzgodnieniu trasy położenia rurociągu z właścicielami gruntów (m.in. CIECH). 
Uzyskano decyzję środowiskową oraz lokalizacyjną. Opracowano projekt 
wykonawczy oraz budowlany dla budowy rurociągu. Prowadzone było 
postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Ze względu na 
wycofanie się CIECH-u z negocjacji uzgodnieniowych, realizacja zadania 
została wstrzymana. Zaawansowanie prac w ujęciu finansowym wyniosło 
ok. 3%. Zaplanowana wartość inwestycji 42 mln zł. 

8. Modernizacja rurociągu wody przemysłowej między miejscowościami Wójcin 
– Przyjma. Realizacja wstrzymana ze względu na brak zgody CIECH-u. 
Dotychczas wykonano analizę stanu technicznego rurociągu wraz 
z koncepcją modernizacji istniejącego rurociągu do wydajności 960 m3/h 
i uzyskano pozwolenie wodnoprawne zwiększające możliwość poboru wody 
do ilości 960 m3/h. Prowadzono przetarg na wykonanie projektu przebudowy 
rurociągu. Zaawansowanie rzeczowe zadania wyniosło 15%. Planowana 
inwestycja to 24,5 mln zł. 

9.  Modernizacja pompowni ropy naftowej i paliw. Inwestycja etapowa. Po 
przeprowadzonym przetargu, rozpoczął się proces realizacji inwestycji. 
Aktualnie trwa I etap polegający na modernizacji układów chłodzenia pomp 
ropy i paliw. Prace rzeczowe zaawansowane są na poziomie 18%. Wartość 
planowanej inwestycji 20 mln zł.  

10.  Wiercenie i instalacja ługownicza otworu o numerze M-33, celem zwiększenia 
produkcji solanki. IKS posiada koncesję na odwiert oraz pozwolenie na 
budowę infrastruktury powierzchniowej oraz zakontraktowane jej wykonanie 
do końca 2017 r. Na dzień 30 czerwca 2016 r. inwestycja była na etapie 
ogłoszenia przetargu. Planowane wydatki 15 mln zł.  

11.  Zakup infrastruktury krytycznej od spółki CIECH SA – planowane wydatki 
6 mln zł. Zadanie nie zrealizowane. Brak zgody CIECH-u. 

Według danych GK ORLEN na finansowanie ww. 11 zadań zgodnie z przyjętym 
harmonogramem na lata 2010-2018, zaplanowano kwotę wydatków 
inwestycyjnych w wysokości 352,1 mln zł, z czego 112,4 mln zł już wydatkowano 
na realizację zadania 1. Na dzień 20 maja 2016 r. na realizację ww. zadań 
wydatkowano kwotę 81,1 mln zł. Łącznie wydatkowano kwotę 193,5 mln zł, co 
stanowi ok. 55% planu. W powyższym zakresie IKS Solino wspomaga realizację 
strategii dla Grupy ORLEN zapewniając wsparcie ekspertów z dziedziny górnictwa 
i geologii, jak również własne doświadczenie związane z prowadzeniem 
magazynów kawernowych. 

 (akta kontroli str. 89-90, 430-431) 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3.2. Udział innych podmiotów gospodarczych w działaniach 
inwestycyjnych IKS Solino 

Inwestycje zwiększające szybkość wytłaczania paliw i ropy naftowej uzależnione 
były od uzgodnień inwestycyjnych ze spółką CIECH SA, przez teren której 
planowana była budowa fragmentu rurociągu solankowego, będącego łącznikiem 
miedzy KS w Mogilnie i KS w Górze. Ponadto konieczne są uzgodnienia ze spółką 
PERN SA, dotyczące zwiększenia mocy przesyłowej rurociągu łączącego PMRiP 
Góra z rurociągiem Przyjaźń, którym transportowana jest ropa naftowa i paliwa z 
kawern PMRiP Góra.  

Plany Spółki zakładały wybudowanie tzw. łącznika, tj. rurociągu solankowego 
między kopalniami Mogilno i Góra (koszt 42 mln zł). Z uwagi na fakt, że część 
rurociągu miała przechodzić przez tereny należące do spółki CIECH SA od 2014 r. 
do lutego 2016 r. prowadzone były z tą spółką regularne rozmowy uzgodnieniowe. 
CIECH SA zgodził się, aby na jego gruntach poprowadzono rurociąg solankowy 
łączący kopalnie Solino i Mogilno. Zgodził się również odsprzedać IKS Solino 
elementy infrastruktury krytycznej (rurociągi solankowe). W efekcie tych uzgodnień 
nie doszło jednak do podpisania umowy notarialnej. Spółka CIECH SA, wg IKS 
Solino zawiadomiła o rezygnacji z zawarcia umowy i odstąpiła od podpisania 
porozumienia. Jak ustalono podpisanie porozumienia w sprawie budowy łącznika, 
CIECH SA uzależnił od zawarcia przez strony umowy, ustalającej zasady 
współpracy w zakresie dostaw solanki po 2025 roku. Prezes IKS Solino10 wyjaśnił, 
iż w obawie o zarzut działania na szkodę Spółki, wobec trudnych do określenia 
przyszłych kosztów, odstąpiono od zapisania w umowie stałej ceny dla dostaw 
solanki po 2025 r., przez okres 10 lat.  

Odnośnie budowy ww. łącznika przechodzącego przez teren CIECH-u, Spółka 
posiadała gotową koncepcję projektu technicznego i kosztorys inwestorski wraz 
z wszystkimi uzgodnieniami (decyzje środowiskowe, lokalizacyjne, wstępne zgody 
właścicieli gruntów).  

Zmiana stanowiska CIECH SA spowodowała, że Spółka IKS Solino jest obecnie 
na etapie opracowywania nowych planów i projektów, dotyczących obejścia 
terenów należących do tej spółki i wybudowania dłuższego rurociągu i droższego 
wg Spółki o około 15 mln zł. Aktualnie, Spółka posiada jedynie koncepcję 
przebiegu rurociągu wraz ze wstępnymi zgodami właścicieli gruntów. 

(akta kontroli str. 91-93) 

Dla sprawnego przeprowadzenia procesu dostosowania PMRiP Góra do 
wymogów ustawy o zapasach, Spółka wskazała na konieczność uzyskania zgody 
PERN SA w zakresie: uzgodnienia parametrów technicznych oraz warunków 
handlowych realizacji przez PERN SA tłoczeń wymaganych przez ustawę 
o zapasach, dokończenia wykonania połączenia rurociągu ropy z IKS Solino 
z drugą nitką odcinka zachodniego rurociągu Przyjaźń, budowy pompowni 
pośredniej zwiększającej wydajność na pierwszej nitce odcinka zachodniego 
rurociągu Przyjaźń oraz uzgodnienia warunków handlowych realizacji przez PERN 
SA tłoczeń, zgodnie z wydajnościami wymaganymi przez ustawę o zapasach. 

Obecnie trwają uzgodnienia techniczne i projektowe oraz negocjacje umowy 
regulującej wysokość opłat gwarancyjnych PERN SA w zamian za zapewnienie 
gotowości do tłoczeń z wymaganą wydajnością. Odnośnie połączenia rurociągu 
ropy z IKS Solino z drugą nitką rurociągu Przyjaźń, PERN SA kwestionuje 

                                                      
10  Wyjaśnienie z dnia 21 czerwca 2016 r. 
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możliwość jej realizacji, jednakże wstępnie zaakceptował modernizację pierwszej 
nitki rurociągu Przyjaźń poprzez budowę dodatkowych stacji pomp.  

Spółka opracowała również koncepcję budowy infrastruktury alternatywnej, która 
będzie niezbędna w przypadku braku porozumienia ze spółką PERN SA. W jej 
skład wchodzi rurociąg surowcowy IKS Solino – Rafineria Płock (przewidywany 
koszt 300 mln zł), rurociąg paliwowy IKS Solino – SZ11 Sobótka (120 mln zł) lub 
terminal paliwowy w miejscowości Góra. 

(akta kontroli str. 96, 98-101, 203-206) 

Brak porozumienia ze spółkami CIECH SA i PERN SA może doprowadzić do 
zwiększenia zakresu robót inwestycyjnych oraz wydatków z tym związanych, 
wydłużenia procesu inwestycyjnego, co w przypadku interwencyjnego wytłaczania 
paliw, może spowodować niedotrzymanie terminu ustawowego określającego 
obowiązek zapewnienia  dostępności fizycznej paliw i ropy naftowej w ustawowych 
okresach.  

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

4. Aktualność wymaganych orzeczeń i ekspertyz technicznych 
dopuszczających magazyn do eksploatacji 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym12 
i przepisami wykonawczymi, podziemne magazyny przed ich oddaniem do 
eksploatacji, muszą uzyskać stosowne orzeczenie w zakresie szczelności, 
parametrów ciśnieniowych, głębokości magazynowania. Ponadto zgodnie 
zapisami Planu Ruchu, w kawernach wykonuje się badania pod kątem ilościowym 
i jakościowym (pobór prób i określenie głębokości granicy faz, na której następuje 
zmiana fizykochemicznych właściwości układu, tj. granicę pomiędzy paliwem 
ciekłym, a solanką) raz w roku oraz pomiar echometryczny kształtu i rozmiaru 
komór – co 7 lat. 

Podziemne magazyny muszą podlegać całodobowemu monitoringowi 
elektronicznemu.  

Ustalono, że instalacje magazynowe IKS Solino, za pomocą których dokonywane 
jest przyjęcie, magazynowanie i wydawanie paliw płynnych i ropy naftowej 
posiadają wymagane orzeczenia i ekspertyzy techniczne. 

Urząd Dozoru Technicznego13 Oddział w Bydgoszczy dokonywał regularnie 
wymaganych badań technicznych rurociągów przesyłowych z wynikiem 
pozytywnym. Kontrola wybranych losowo 11 protokołów z badań 
przeprowadzonych w dniach 2 września i 12 października 2015 r. oraz 12 lutego 
2016 r. wykazała, że Prezes UDT każdorazowo po kontroli wydawał na podstawie 
art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o dozorze technicznym decyzję zezwalającą na 
eksploatację badanych okresowo urządzeń. W uzasadnieniu podawano, że 
eksploatujący przestrzega przepisów o dozorze technicznym, zaznaczając 
w protokole, że nie stwierdzono zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz 
mienia i środowiska. 

[akta kontroli str. 106-128) 

IKS Solino zlecała laboratorium zewnętrznemu dokonywanie badań 
magazynowanych paliw i ropy naftowej pod kątem jakościowym i zgodności 

                                                      
11  Stacja zasuw. 
12  Dz. U. z 2015 r. poz. 1125. 
13  Dalej: UDT. 
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z odpowiednimi normami. Skontrolowano losowo siedem sprawozdań badań 
przeprowadzonych przez ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. w dniach 18 czerwca, 
22 czerwca, 6 lipca i 8 lipca 2015 r., bazowego oleju napędowego, oleju 
opałowego i ropy naftowej, w tym jednej próby dennej.  

W podsumowaniu wyników badań poszczególnych sprawozdań potwierdzano 
zgodność oznaczanych parametrów z wymaganiami norm. Pośród badanych 
próbek nie znalazły się próbki badania jakości paliwa znajdującego się na granicy 
faz pomiędzy paliwem ciekłym, a solanką. 

(akta kontroli str. 135-154) 

Po zapoznaniu się z pracą i dokumentacją urządzeń pracujących przy zatłaczaniu 
i wytłaczaniu paliw i ropy naftowej oraz solanki, Český Metrologický Instytut z Brna 
wystawiał Spółce dla oddzielnych instalacji pomiarowych certyfikaty zgodności 
wykonania instalacji pomiarowo-rozliczeniowych z projektem. Stwierdzały one, że 
badane urządzenia spełniają wymogi prawne, posiadają właściwą kalibrację 
i konstrukcję instalacji. Po dokonaniu pomiarów i wydaniu certyfikatu zgodności, 
przedstawiciel Instytutu dokonywał plombowania sprawdzonych urządzeń. 

(akta kontroli str. 129-134) 

Badania komór górniczych są przeprowadzane w celu upewnienia się, że kształt 
komór (tzw. kawern) nie uległ zmianie i spełniają one kryteria komory 
magazynowej. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego IKS Solino określa okres jaki 
powinien minąć między badaniami. Jest on zapisany w Instrukcji wykonywania 
pomiarów. Dla kopalni Góra okres ten został określony na 7 lat.  

Właściwości soli powodują, że w środowisku ropy naftowej, paliw i solanki nie 
powstają spękania w komorach górniczych. Przed oddaniem komory górniczej do 
eksploatacji w charakterze magazynu ropy naftowej/paliw niemiecka firma Socon 
Sonar Control Kavernenvermessung GmbH dokonywała pomiarów sonarnych 
kawerny. Na podstawie wyników jej badań wydawane było przez Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop orzeczenie 
o technicznej szczelności otworu i danej komory.  

Orzeczenie wydawane jest jednorazowo dla każdej kawerny bezterminowo. 

Pomiary 10 komór były dokonane przez firmę Socon w okresie między styczniem 
2012 r., a majem 2014 r. 

(akta kontroli str. 155-193) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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 Kontroli14, wnosi o podejmowanie działań zapewniających 
osiągnięcie parametrów technicznych wytłaczania całości magazynowanych 
zapasów interwencyjnych paliw oraz ropy naftowej, stosownie do wymogów 
ustawy o zapasach.  

                                                      
14  Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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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 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 dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 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 4.08.2016 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Dyrektor 
Sławomir Grzelak Adam Zaborski 

Gł. specjalista kp. 

(-) Adam Zaborski 

........................................................ 

(-) Sławomir Grzelak 

........................................................ 
podpis podpis 
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