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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/186 – Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Departament Środowiska 

Kontrolerzy 1. Władysława Siekierska-Szarejko, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 82614 z dnia 26 października 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 2) 

2. Mirosław Nowakowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 82615 
z dnia 26 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej 
„NFOŚiGW” lub „Narodowym Funduszem”); 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Rączka – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

 (dowód: akta kontroli str. 400) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 finansowanie w okresie 2007–2012 
(I półrocze) przez NFOŚiGW prac związanych z ustaleniem wielkości zasobów złóż 
gazu łupkowego.  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w finansowaniu ww. prac w badanym 
okresie. Na pozytywną ocenę NIK nie miały wpływu ustalenia dotyczące: 

 niedostosowania Porozumienia zawartego z Ministrem Środowiska w dniu 
22 grudnia 2008 r., do obowiązujących przepisów w zakresie zasad 
dofinansowywania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe 
(zwane dalej „pjb”); 

 nierzetelnej weryfikacji Wniosku dotyczącego dofinansowania zadania „Ocena 
zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
sprawowanie, w badanym okresie, nadzoru i kontroli w zakresie zagadnień 
dotyczących gazu łupkowego.  

Nieprawidłowości dotyczyły niewyznaczenia terminu wykonania zaleceń audytora 
wewnętrznego, a w konsekwencji niepowiadomienia Prezesa Zarządu NFOŚiGW 
i audytora wewnętrznego o tym terminie, a także niepowiadomienia o osobach 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje 
się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna  
z uzasadnieniem 
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odpowiedzialnych za realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniu 
z przeprowadzonego audytu, co stanowiło naruszenie przepisu § 25 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego2. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Finansowanie przez NFOŚiGW prac związanych 
z ustaleniem wielkości zasobów złóż gazu łupkowego 

1.1. Gromadzenie przychodów NFOŚiGW, w tym pozyskanych 
z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze  

 

Przychody NFOŚiGW zrealizowane w latach 2007–2012 (I półrocze) wyniosły 
ogółem 11.188.733,6 tys. zł, w tym: w 2007 r. – 1.397.976,8 tys. zł, w 2008 r. – 
1.895.546,4 tys. zł, w 2009 r. – 1.965.473,6 tys. zł, w 2010 r. – 2.328.663,7 tys. zł, 
w 2011 r. – 2.458.148,4 tys. zł, a w I półroczu 2012 r. – 1.142.924,7 tys. zł. 

W ww. okresie przychody, pochodzące z opłat ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze3 i ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze4, związane z: opłatami 
eksploatacyjnymi, opłatami z tytułu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
kopalin5, opłatami z tytułu koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji oraz składowanie odpadów, wykonane zostały w kwocie 
1.203.827,9 tys. zł, co stanowiło 10,8% zrealizowanych w tym okresie przychodów 
ogółem NFOŚiGW. W poszczególnych latach przychody z tego tytułu wyniosły: 
w 2007 r. – 216.634,1 tys. zł (15,5% przychodów ogółem w 2007 r.), w 2008 r. – 
225.812,4 tys. zł (11,9%), w 2009 r. – 217.015,5 tys. zł (11,0%), w 2010 r. – 
223.703,4 tys. zł (9,6%), w 2011 r. – 250.226,7 tys. zł (10,2%), a w I półroczu 
2012 r. – 70.435,8 tys. zł (6,2%). 

W analizowanym okresie przychody z tytułu opłat za koncesje na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż kopalin wyniosły 24.812,2 tys. zł, co stanowiło 0,2% 
przychodów ogółem i 2,1% przychodów zrealizowanych na podstawie przepisów 
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, tzw. zobowiązań wieloletnich6. 
W poszczególnych latach przychody te wyniosły: w 2007 r. – 4.200,2 tys. zł (1,9% 
przychodów z opłat wynikających z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze), 
w 2008 r. – 4.792,1 tys. zł (2,1%), w 2009 r. – 4.682,7 tys. zł (2,2%), w 2010 r. – 
6.424,5 tys. zł (2,9%), w 2011 r. – 3.615,8 tys. zł (1,4%), a w I półroczu 2012 r. – 
1.096,9 tys. zł (1,6%). 

                                                      
2  Dz.U. Nr  66, poz. 406 – rozporządzenie uchylone z dniem  8 lutego 2010 r. Zakres spraw objętych tym rozporządzeniem 

reguluje rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia  1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu 
wewnętrznego (Dz.U. Nr 21, poz. 108). 

3  Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z poźn. zm.  obowiązywała do  dnia 31 grudnia 2011 r. 
4  Dz.U. Nr 163, poz. 981  obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. 
5  Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze i art. 141 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

– Prawo geologiczne i górnicze, wpływy z tytułu opłat za działalność geologiczną i górniczą stanowią w 40% dochód 
NFOŚiGW (pozostałe 60% stanowi dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność), a wpływy z tytułu opłat 
za działalność prowadzoną w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w całości stanowią dochód 
NFOŚiGW. 

6  Zobowiązania wieloletnie (dawniej zwane subfunduszami)  kategorie przychodów NFOŚiGW pochodzących ze źródeł 
wskazanych w art. 401 ust. 7 ustawy POŚ.  

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą przychody Narodowego Funduszu z opłat koncesyjnych 
z tytułu poszukiwania i rozpoznawania gazu łupkowego, pozyskane w związku 
z wydaniem przez Ministra Środowiska 110 koncesji, z tego 7 koncesji na 
działalność prowadzoną w granicach obszarów morskich7, wyniosły 11.424,4 tys. zł, 
z tego w: 

– 2007 r. – 2.015,7 tys. zł (w tym: z tytułu opłat za działalność prowadzoną 
w granicach obszarów morskich – 1.268,3 tys. zł), co stanowiło 0,9% 
przychodów zrealizowanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze; 

– 2008 r. – 634,8 tys. zł (brak opłat z obszarów morskich), co stanowiło 0,3%; 

– 2009 r.  – 2.173,4 tys. zł (brak opłat z obszarów morskich), co stanowiło 1%; 

– 2010 r. – 4.203,0 tys. zł (w tym: opłaty z obszarów morskich – 1.356,9 tys. zł), 
co stanowiło 1,9%; 

– 2011 r. – 2.048,4 tys. zł (w tym: opłaty z obszarów morskich – 239,9 tys. zł), 
co stanowiło 0,8%; 

– w 2012 r. (I półrocze) – 349,1 tys. zł (brak opłat z obszarów morskich), 
co stanowiło 0,5% przychodów zrealizowanych na podstawie przepisów ustawy 

– Prawo geologiczne i górnicze. 

Do opłat koncesyjnych z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin 
w terminach lub wielkościach innych niż wynikało to z koncesji, zgodnie z art. 87 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 142 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, miały 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa8.  

Należności wykazane na dzień 30 czerwca 2012 r., z tytułu niepełnych wpłat lub 
wpłat po terminie przez trzy podmioty, wyniosły ogółem 40,49 zł.  

Narodowy Fundusz w zakresie egzekwowania należności postępował zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

(dowód akta kontroli str. 199-267, 958-978) 

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

 

1.2. Rozpatrywanie Wniosków9 o finansowanie przez NFOŚiGW 
zadań, przedsięwzięć, badań naukowych, itp. związanych 
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego 

Zgodnie z art. 401c ust 2 pkt 110 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska11, zwanej dalej „ustawą POŚ”, wpływy z opłat ustalanych na podstawie 
przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w wysokości nie mniejszej niż 
połowa kwoty przychodu z tego tytułu, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów przeznacza się na finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania 

                                                      
7  Wydanych w badanym okresie lub koncesji wydanych w latach wcześniejszych (przed 2007 r.), którym w badanym 

okresie przedłużano okres ich obowiązywania i ustalono z tego tytułu opłaty.  
8 Dz.U. 2012, poz. 749 z późn. zm. 
9  Wniosek – wystąpienie o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW sporządzone na odpowiednim 

formularzu. 
10  Do 1 stycznia 2010 r. art. 401 ust 6 pkt 1 ww. ustawy. 
11  Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. 
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budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód 
podziemnych. 

W dniu 22 grudnia 2008 r. Minister Środowiska zawarł z NFOŚiGW 
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Porozumienie, którego „… przedmiotem 
jest ustalenie zasad współpracy przy dofinansowywaniu przedsięwzięć dotyczących 
potrzeb geologii zamawianych przez Ministra, uwzględniających zakres, o którym 
mowa w art. 401 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zwanej w treści 
niniejszego Porozumienia „ustawą POŚ”, z uwzględnieniem obowiązujących zasad, 
kryteriów i programów priorytetowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą 
Narodowego Funduszu”.  

W Porozumieniu zawarto między innymi postanowienia dotyczące: 

– terminu przekazywania Ministrowi Środowiska, przez Narodowy Fundusz, 
informacji o przewidywanej wysokości środków planowanych na następny rok 
kalendarzowy na dofinansowanie potrzeb geologii;  

– terminu przedkładania przez Ministra do Narodowego Funduszu list 
przedsięwzięć dotyczących potrzeb geologii wraz z opinią uzasadniającą 
celowość wykonania danego przedsięwzięcia; 

– terminu rozpatrywania list oraz podjęcia uchwał Zarządu Narodowego 
Funduszu; 

– trybu przekazywania środków wykonawcy; 

– opracowania wzorca umowy trójstronnej. 

Porozumienie określa zasady współpracy przy dofinansowywaniu przedsięwzięć 
dotyczących potrzeb geologii, uwzględniających zakres, o którym mowa w art. 401 
ust. 6 pkt 1 ustawy POŚ12.   

Zgodnie z § 6 pkt 1 ww. Porozumienia „Podstawą finansowania przedsięwzięć 
zamówionych przez Ministra będą cywilnoprawne trójstronne umowy, zwane dalej 
„umowami trójstronnymi” zawierane pomiędzy Ministrem jako Zamawiającym, 
Narodowym Funduszem jako Finansującym przedsięwzięcie za cenę oferowaną 
przedmiotu zamówienia i wybranym przez Ministra Środowiska Wykonawcą”, a § 7 

pkt 1 stanowi „Narodowy Fundusz po zawarciu umowy trójstronnej, będzie 
przekazywał na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, środki przeznaczone 
wyłącznie na pokrycie udokumentowanych należności za realizację przedsięwzięcia 
(…)”.  

(dowód: akta kontroli str. 5-7, 165-177) 

W badanym okresie (2007 r. – I półrocze 2012 r.), do NFOŚiGW wpłynęły cztery 
Wnioski dotyczące dofinansowania przedsięwzięć związanych z gazem łupkowym, 
w tym: jeden Wniosek w 2008 r., dwa w 2011 r. oraz jeden w 2012 r. Trzy spośród 
ww. Wniosków dotyczyły przedsięwzięć z dziedziny geologii, a jeden z dziedziny 
ekspertyz i prac naukowo-badawczych. Należy tu wymienić: 

 Wniosek nr 815/2008 Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego 
Instytutu Badawczego (PIG-PIB) dotyczący wykonania przedsięwzięcia 
z dziedziny potrzeb geologii pt. „Rozpoznanie basenów węglowodorowych 
Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości 
koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – 
etap I”, który wpłynął do Narodowego Funduszu w dniu 18 września 2008 r. 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 488 tys. zł, a termin rozpoczęcia 

                                                      
12 Od 1 stycznia 2010 r. reguluje tę kwestię art. 401c ust. 2 ustawy -  Prawo ochrony środowiska. 
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przedsięwzięcia określono na II/III kwartał 2009 r. Wniosek posiadał pozytywną 
opinię Ministra Środowiska, z dnia 15 września 2008 r., dotyczącą celowości 
wykonania ww. przedsięwzięcia. Uchwałą z dnia 2 lutego 2009 r. Zarząd 
NFOŚiGW postanowił dofinansować, ze środków subfunduszu geologicznego 
NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 488 tys. zł ww. przedsięwzięcie, 
zamówione przez Ministra Środowiska. Umowa podpisana została w dniu 
9 czerwca 2009 r. Okres pomiędzy złożeniem Wniosku a podpisaniem umowy, 
wynoszący ponad osiem i pół miesiąca, wynikał z opóźnień w dostarczeniu 
przez wnioskodawcę uzupełnień do Wniosku. 

 Wniosek nr 706/2011 Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dotyczący 
wykonania przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb geologii pt. „Monitoring 
zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski”, który wpłynął do Funduszu w dniu 
25 marca 2011 r. Wnioskowana kwota dofinansowania 5,9 tys. zł dotyczyła 
zwiększenia dotacji – z 2.797,5 tys. zł do 2.803,4  tys. zł – na realizację 
przedsięwzięcia w ramach umowy, zawartej w dniu 18 grudnia 2007 r., 
w związku z rozszerzeniem jej zakresu, na wniosek Ministra Środowiska, 
o monitoring sejsmiczny szczelinowania hydraulicznego na otworze Łebień LE-
2H. Wniosek o zwiększenie kwoty dotacji został zatwierdzony uchwałą Zarządu 
NFOŚiGW z dnia 20 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW 
z dnia 28 czerwca 2011 r. Aneks do umowy podpisano w dniu 15 lipca 2011 r. 
Okres pomiędzy złożeniem Wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania 
a podpisaniem aneksu do umowy wynosił ponad trzy i pół miesiąca i wynikał 
m.in. z oczekiwania na uzupełnienie dokumentów przez wnioskodawcę. 

 Wniosek nr 474/2012 PIG-PIB dotyczący wykonania przedsięwzięcia 
z dziedziny potrzeb geologii pt. „Zadania Państwowej Służby Geologicznej 
o charakterze ciągłym w latach 2012-2015” (w tym dotyczące m.in.: 
prowadzenia Centralnego Archiwum Geologicznego; gromadzenia, 
przetwarzania i archiwizacji danych geologicznych; prowadzenia baz danych 
geologicznych; prowadzenia i udostępniania informacji o złożach i ich 
wydobyciu; prowadzenia analizy danych geologicznych z obszarów objętych 
koncesjami wraz z aktualizacjami map koncesji), który wpłynął do Funduszu 
w dniu 1 marca 2012 r. (zaktualizowany w dniu 5 czerwca 2012 r.). 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 35.033,1 tys. zł. Wniosek 
posiadał pozytywną opinię Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2012 r. 
dotyczącą celowości wykonania ww. przedsięwzięcia. Uchwałą z dnia 
27 czerwca 2012 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania ww. 
przedsięwzięcia w formie dotacji w kwocie 35.033,1 tys. zł. Umowa została 
zawarta w dniu 15 października 2012 r. 

 Wniosek nr 1591/2011 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczący 
wykonania przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb ekspertyz i prac naukowo-
badawczych pt. „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem 
poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów”, który wpłynął do Narodowego Funduszu w dniu 28 września 
2011 r. Ostateczną uzupełnioną wersję Wniosku przekazano do NFOŚiGW 
w dniu 5 grudnia 2011 r. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 
5.748 tys. zł. Wniosek posiadał pozytywną opinię Ministra Środowiska z dnia 
31 marca 2011 r. dotyczącą celowości wykonania ww. przedsięwzięcia. Sposób 
wykorzystania wyników realizacji zadania, określony przez Ministra Środowiska, 
został także przytoczony we Wniosku. 
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Uchwałą z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić 
dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia, zamówionego przez Ministra 
Środowiska, w formie dotacji do kwoty 5.748 tys. zł. Umowa podpisana została 
w dniu 5 stycznia 2012 r. 

Zgodnie z „Podręcznikiem procedur dofinansowania przedsięwzięcia ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, na 
etapie oceny ekologiczno-technicznej i finansowej Wniosku, do zadań 
koordynatora Wniosku należy m.in. „sprawdzenie prawidłowości wprowadzenia 
wyników oceny ekologiczno-technicznej i finansowej oraz przedłożenie wyników 
dokonanej oceny do zatwierdzenia kierującemu komórką ekologiczną”. 
Łączny koszt przygotowania niezbędnych 26 opracowań, wyszczególnionych 
w ośmiu obszarach zestawienia tabelarycznego do Wniosku nr 1591/2011 
na realizację omawianego przedsięwzięcia, wynosił 4.378,8 tys. zł. Natomiast 
we Wniosku suma wydatków na te opracowania (kwota brutto) została podana 
w wysokości 4.280,4 tys. zł, tj. o 98,4 tys. zł mniej. Różnica ta stanowi koszt 
jednego z opracowań, wymienionych w zestawieniu do Wniosku, który 
pominięto w sumowaniu. Niższa kwota, przyjęta do negocjacji i przedłożona na 
posiedzenie Zarządu NFOŚiGW, wliczona została także do całkowitego kosztu 
realizacji zadania, ustalonego w wysokości 5.748 tys. zł i ujętego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy 
z dnia 5 stycznia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-24, 58-79, 319-322, 407, 449-464, 478-498, 516-560) 
 
Wszystkie cztery wnioski dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie 
rozpoznania zasobów złóż gazu łupkowego, złożone w NFOŚiGW w badanym 
okresie, zostały rozpatrzone pozytywnie, a w ich wyniku zawarte zostały umowy – 
opisane w punkcie 1.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód akta kontroli str. 8-57, 407, 463, 671-896) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w badanym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Postanowienia Porozumienia z dnia 22 grudnia 2008 r. nie zostały 
dostosowane do stanu prawnego, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r., 
w zakresie przekazywania środków NFOŚiGW dla pjb poprzez rezerwę celową, 
a nie bezpośrednio na rachunek wykonawcy, jak stanowi Porozumienie. 
Ponadto w Porozumieniu przywołany jest art. 401 ust. 6 pkt 1 ustawy POŚ, 
podczas gdy od 1 stycznia 2010 r. sprawy nim objęte reguluje art. 401c ust. 2 
ustawy POŚ. 

W związku ze zmianą wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2011 r., zgodnie 
z art. 410c ust. 2 ustawy POŚ, w budżecie państwa tworzy się rezerwę celową 
w wysokości odpowiadającej kwocie środków przekazywanych państwowym 
jednostkom budżetowym przez Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze na 
dochody budżetu państwa. W stanie prawnym, obowiązującym od 1 stycznia 
2011 r., NFOŚiGW nie może przekazywać środków dla pjb bezpośrednio na ich 
rachunek bankowy. W związku z powyższym, od tej daty uruchomienie 
środków z rezerwy celowej (przez Ministra Finansów) następuje w wyniku 
zawarcia przez pjb umów z Narodowym Funduszem według procedury 
określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. 
w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej13. 

Prezes Zarządu NFOŚiGW w wyjaśnieniach podał m.in., iż „Minister 
Środowiska uznał, że skoro ustawowe zadania ministra do spraw środowiska 
nie są realizowane przy pomocy państwowych jednostek budżetowych, ale 
innego rodzaju podmiotów, którym obowiązek wykonywania takich zadań został 
przypisany normą rangi ustawowej, to nie zachodzi obowiązek przy 
finansowaniu przedsięwzięć geologicznych stosowania mechanizmu rezerwy 
celowej określonej w art. 410c ust. 2 ustawy POŚ. Jednocześnie Minister 
wskazał, że w takiej sytuacji udzielanie dofinansowania w formie dotacji może 
odbywać się zarówno na podstawie umów trójstronnych jak i dwustronnych bez 
Ministra. W związku z powyższym NFOŚiGW do końca 2011 roku zawierał 
z Ministrem Środowiska umowy trójstronne na realizację przedsięwzięć 
z zakresu potrzeb geologii. Powyższe powoduje, że do dnia zakończenia 
wszystkich zawartych umów trójstronnych postanowienia Porozumienia z dnia 
22 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami są aktualne w zakresie realizacji 
umów. Nadmieniamy, iż w związku z regulacjami nowej ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. nr 163, od 2012 r. 
art. 162, Państwowa służba geologiczna wykonuje zadania w zakresie geologii, 
tym samym bezpośrednio zgłasza Wnioski o dofinansowanie zadań w tym 
zakresie”. 

Nie negując wyjaśnień Prezesa Zarządu NFOŚiGW, dotyczących zasad 
dofinansowania przedsięwzięć geologicznych realizowanych przez inne 
podmioty niż pjb, NIK zwraca uwagę, że pjb także mogą korzystać 
z dofinansowania przedsięwzięć w zakresie geologii ze środków NFOŚiGW, 
wobec czego zmiana zasad finansowania pjb, wprowadzona art. 410c ust 2 
ustawy POŚ, powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosownych zapisach 
Porozumienia. Zdaniem NIK niepodjęcie, przez NFOŚiGW, działań w sprawie 
zmiany zapisów Porozumienia, było postępowaniem nierzetelnym.  

 (dowód: akta kontroli str. 165-177, 344-394) 

2. Do negocjacji i ustalenia kosztów całkowitych zadania „Ocena zagrożeń dla 
środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania 
i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów” zostały przyjęte 
koszty przygotowania opracowań w wysokości 4.280,4 tys. zł, zamiast 
w kwocie 4.378,8 tys. zł, tj. o 98,4 tys. zł mniejszej niż wynosiła suma kosztów 
poszczególnych opracowań wymienionych we Wniosku.  
W wyjaśnieniach podano m.in., iż „ … w kalkulacji ceny do wniosku 
w poz. „Przygotowanie opracowań” Wnioskodawca podał kwotę 4.280.000 zł, 
taka sama kwota została wpisana do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Istotą zestawienia tabelarycznego, dołączonego do kalkulacji ceny było zaś 
uszczegółowienie zakresu prac badawczych oraz opracowań, które mają 
zostać wykonane w ramach realizacji umowy. Przypisanie tym zadaniom 
szacunkowych wartości miało charakter poglądowy i okazało się nieprecyzyjne. 
Ujęte w tym zestawieniu pozycje kosztowe nie będą jednak stanowiły podstawy 
rozliczenia, gdyż wydatki będą rozliczane zgodnie z faktycznie poniesionymi 
kosztami, do wysokości kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego”. 

(dowód: akta kontroli str. 8-24, 58-79, 323-343) 

                                                      
13  Dz. U. Nr 226, poz. 1479. 
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NIK nie podziela wyjaśnień, dotyczących przyjęcia niższej kwoty przygotowania 
opracowań, niż suma kwot poszczególnych opracowań wyszczególnionych 
we Wniosku, ponieważ każde z 26 zadań wymienionych w omawianym 
zestawieniu zostało wycenione z dokładnością do 50 zł, a na kwotę 98.400 zł, 
zostały wycenione dwa zadania przewidziane do opracowania, tj. nr 1 i nr 6.  
Zdaniem NIK, niezidentyfikowanie tego błędu, świadczy o nierzetelnej weryfikacji 
Wniosku przez NFOŚiGW.  

(dowód: akta kontroli str. 58-61, 323-343) 

1.3. Wydatkowanie przez NFOŚiGW środków na finansowanie 
działalności dotyczącej gazu łupkowego 

W latach 2007–2012 (I półrocze) NFOŚiGW zrealizował wydatki (koszty) m.in. 
dotyczące:  

 zadań z dziedziny geologii w kwocie ogółem 667.230,4 tys. zł, co stanowiło 
12,5% zrealizowanych w tym okresie w kwocie 5.353.533,8 tys. zł wydatków 
(kosztów) ogółem oraz 61,5% wydatków (kosztów) zrealizowanych ze środków 
pochodzących z opłat ustalonych na podstawie przepisów obu ustaw (z 1994 r. 
i 2011 r.) – Prawo geologiczne i górnicze; 

 zadań z dziedziny górnictwa w kwocie 415.322,3 tys. zł; 

 zadań z dziedziny ekspertyz i prac naukowo-badawczych w kwocie 
1.738,0 tys. zł. 

Środki wydatkowane w okresie objętym kontrolą na zadania z dziedziny geologii 
dotyczyły realizacji 304 umów, zawartych w latach 2004–2012 (I półrocze), z tego: 

 133 umów zawartych z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym 
Instytutem Badawczym – wypłaty na kwotę ogółem 544.582,8 tys. zł; 

 164 umów zawartych z wykonawcami przedsięwzięć w zakresie geologii (m.in. 
AGH, GIOŚ, IMGW, Instytut Geofizyki PAN i inne podmioty) – wypłaty na kwotę 
ogółem 83.999,9 tys. zł; 

 7 umów z podmiotami gospodarczymi na realizację przedsięwzięć z zakresu 
geotermii – wypłaty na kwotę ogółem 38.647,6 tys. zł. 

Ponadto w latach 2011–2012 (I półrocze) zawarto 11 umów, na podstawie których 
od II półrocza 2012 r. planowane były, zgodnie z harmonogramami, sukcesywne 
wypłaty.  

Spośród 315 umów dotyczących geologii, 22 umowy obejmowały swoim zakresem 
m.in. zagadnienia związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż gazu łupkowego 
(np. archiwizowanie rdzeni, rozpoznawanie basenów węglowodorowych Polski). Na 
realizację tych 22 umów, w analizowanym okresie, wydatkowano ogółem 
13.949,9 tys. zł, w tym kwotę 6.513,7 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć, na 
które Wnioski wpłynęły w analizowanym okresie.  

W okresie 2007 r. – 2012 r. (I półrocze) wydatki (koszty), związane m.in. 
z przedsięwzięciami z dziedzin: geologia oraz ekspertyzy i prace naukowo-
badawcze, realizowane były: do 2010 r. – na podstawie list przedsięwzięć, 
przekazywanych przez Ministra Środowiska, przewidzianych do dofinansowania 
w danym roku ze środków NFOŚiGW, a w 2011 r. i 2012 r. – na podstawie list 
zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

(dowód; akta kontroli str. 979-993) 

W badanym okresie Narodowy Fundusz nie realizował Programu Priorytetowego 
dla beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą związaną 
z rozpoznawaniem i poszukiwaniem złóż gazu łupkowego. Nie udzielał w tym 
zakresie pożyczek, dopłat do oprocentowania kredytów oraz dotacji dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Zastępca Prezesa 
Zarządu NFOŚiGW w wyjaśnieniach podała, iż ” … w badanym okresie Programy 
Priorytetowe NFOŚiGW nie zakładały możliwości dofinansowania przedsięwzięć 
prowadzonych przez przedsiębiorców w zakresie poszukiwania i rozpoznawania 
złóż gazu łupkowego podobnie jak i innych kopalin, z wyjątkiem złóż wód 
zaliczanych do kopalin, a w szczególności wód geotermalnych jako źródła energii 
odnawialnej. Przedsięwzięcia dotyczące finansowania potrzeb geologii finansowane 
są na mocy art. 401 c. ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym, 
środki te w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, o których mowa 
w art. 401 ust. 7 pkt 2 ustawy POŚ, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się m.in. na finansowanie potrzeb geologii w zakresie 
poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż 
kopalin i wód podziemnych. W związku z przepisami ustaw Prawo geologiczne 
i górnicze, Dz.U.2005.228.1947 j.t art.101, 102 i 102a, oraz Dz.U.2011.163.981 
art. 156 do 158 wskazujących ministra właściwego do spraw środowiska jako 
organu administracji geologicznej z nałożonymi na niego stosownymi obowiązkami, 
Programy Priorytetowe dotyczące potrzeb geologii, adresowane były głównie do 
organów administracji geologicznej, a w związku z zapisami art. 162 i 163 ustawy 
z 2011 r., do służby geologicznej i hydrogeologicznej. Na przedsiębiorców 
obowiązki rozpoznania budowy geologicznej kraju nie były nałożone, w związku 
z powyższym nie byli adresatami Programów Priorytetowych dotyczących potrzeb 
geologii”. 

(dowód akta kontroli str. 196-198, 233-285) 

NIK przeprowadziła szczegółową analizę czterech umów dotyczących realizacji 
przedsięwzięć związanych z gazem łupkowym, tj. trzech umów zawartych na 
podstawie Wniosków, które wpłynęły w okresie objętym kontrolą oraz jednej umowy, 
na realizację której Wniosek wpłynął w 2005 r., a część wydatków finansowana była 
w okresie objętym kontrolą. Były to następujące umowy:  

1. Umowa nr 200/2009/Wn-06/FG-sm-tx/D, zawarta w dniu 9 czerwca 2009 r. 
pomiędzy Ministrem Środowiska (zamawiającym) i NFOŚiGW (finansującym) 
a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem 
Badawczym (wykonawcą), dotyczyła wykonania przedsięwzięcia z dziedziny 
potrzeb geologii pt. „Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod 
kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania 
poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I”. Na realizację 
umowy przyznano dofinansowanie w kwocie 488 tys. zł, a termin realizacji 
określono do 31 stycznia 2010 r. Jako efekt rzeczowy przedsięwzięcia 
określono opracowanie końcowe (tekst z załącznikami graficznymi), a jako efekt 
ekologiczny dokument „Ocena perspektyw surowcowych kraju i gospodarka 
zasobami złóż kopalin”.  

W karcie informacyjnej stanowiącej załącznik do umowy oraz w protokole zdawczo- 
odbiorczym 04/10 z dnia 15 lipca 2010 r., zatwierdzonym przez dyrektora 
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska, jako 
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jednostki wykorzystujące opracowanie wskazano: Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Gospodarki, Państwowy Instytut Geologiczny, Akademię Górniczo- 
Hutniczą, Uniwersytet Warszawski oraz firmy naftowe, a jako sposób wykorzystania 
podano prace projektowe na złożach gazu ziemnego niekonwencjalnego. Na 
realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie 487,6 tys. zł; zadanie zostało 
rozliczone pod względem finansowym, rzeczowym i ekologicznym. 

(dowód akta kontroli str. 425-464, 897-900) 

2. Umowa nr 445/2007/Wn-07/FG-bp-tx/D, zawarta w dniu 18 grudnia 2007 r. 
pomiędzy Ministrem Środowiska (zamawiającym) i NFOŚiGW (finansującym) 
a Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (wykonawcą), dotyczyła 
wykonania przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb geologii pt. „Monitoring 
zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski.” Na realizację umowy przyznano 
dofinansowanie w kwocie 2.797,5 tys. zł, a termin realizacji określono do 
30 listopada 2012 r. Aneksem z dnia 15 lipca 2011 r. zwiększono kwotę 
dofinansowania do 2.803,4 tys. zł i zobowiązano wykonawcę (zgodnie 
z dyspozycją Ministra Środowiska) do wykonania zadania „Monitoring 
sejsmiczny szczelinowania hydraulicznego na otworze Łebień LE-2H” oraz 
sporządzenia i przekazania raportu z jego realizacji. 

Jako efekt rzeczowy określono: wykonanie aparatury (cztery stacje bazowe i 20 
stacji przenośnych) wraz z protokółem z prac testowych i dokumentacją techniczną; 
okresowe raporty dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i opracowanie 
końcowe, składające się z części tekstowej i graficznej (mapy zagrożenia 
sejsmicznego, określenie hazardu sejsmicznego). Termin rozliczenia efektu 
rzeczowego określono w umowie na 27 lutego 2013 r. 

W dniu 10 października 2011 r. Instytut Geofizyki PAN przekazał do NFOŚiGW dwa 
egzemplarze raportu z realizacji zadania, prowadzonego na odwiercie Łebień LE-
2H (gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski, województwo pomorskie) przez 
podmiot posiadający koncesję Ministra Środowiska. Na realizację powyższego 
zadania, do dnia 30 czerwca 2012 r., wydatkowano łącznie 2.403,4 tys. zł. 
W okresie kontroli umowa była, zgodnie z harmonogramem, w trakcie realizacji.  

(dowód akta kontroli str. 465-506) 

3. Umowa nr 701/2005/Wn-07/FG-bp-tx/D, zawarta w dniu 3 listopada 2005 r. 
pomiędzy Ministrem Środowiska (zamawiającym) i NFOŚiGW (finansującym) 
a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (wykonawcą), dotyczyła 
wykonania przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb geologii pt. „Pogłębienie otworu 
wiertniczego „Huwniki-1” w celu rozpoznania budowy geologicznej i ropo-
gazonośności w północno-wschodniej części Karpat Polskich w strefie 
„sigmoidy przemyskiej”. Na jej realizację przyznano dofinansowanie w kwocie 
9.998,7 tys. zł, a termin wykonania przedsięwzięcia ustalono do 31 marca 
2007 r. Jako efekt rzeczowy określono sporządzenie dokumentacji geologicznej 
otworu wiertniczego. W protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 8 listopada 
2007 r. jako jednostki wykorzystujące opracowanie wskazano: Ministerstwo 
Środowiska, jednostki naukowo-badawcze, Państwowy Instytut Geologiczny, 
Polską Akademię Nauk, Akademię Górniczo Hutniczą oraz firmy naftowe, 
a jako sposób wykorzystania wskazano projektowanie prac poszukiwawczo-
rozpoznawczych na złożach ropy naftowej i gazu ziemnego. Aneksem z dnia 
4 grudnia 2006 r. dokonano aktualizacji warunków realizacji i finansowania 
przedsięwzięcia – bez zmian dotyczących wielkości dofinansowania i terminu 
realizacji. Na realizację umowy przekazano łącznie kwotę 9.998,7 tys. zł, w tym 
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w 2007 r. środki w kwocie 3.622,7 tys. zł. Umowa została rozliczona pod 
względem finansowym, rzeczowym i ekologicznym w 2007 r. 

(dowód akta kontroli str. 901-944) 

4. Umowa nr 4/2012, zawarta w dniu 5 stycznia 2012 r. pomiędzy NFOŚiGW, 
reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu i Pełnomocnika, Głównego 
Księgowego, a Skarbem Państwa – Ministerstwem Środowiska, 
reprezentowanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dotyczyła 
wykonania zadania pt. „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych 
procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych 
złóż węglowodorów”. Koszt realizacji zadania określono na kwotę 5.748,0 tys. zł, 
w tym na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 8,0 tys. zł, a na 
realizację zadań bieżących 5.740,0 tys. zł. Harmonogram wypłat zaliczkowych 
obejmował okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r. Umowny termin 
realizacji zadania został określony na dzień 30 listopada 2013 r. 

W ramach realizacji umowy przewidywane jest m.in. wykonanie następujących 
ośmiu opracowań:   

– Analiza przepisów regulujących proces poszukiwania i wydobywania gazu 
ze złóż niekonwencjonalnych w USA, Kanadzie i UE oraz analiza 
porównawcza z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce; 

– Regionalna analiza warunków geologicznych, hydrogeologicznych 
i geośrodowiskowych, z uwzględnieniem aspektów zagospodarowania 
terenu dla obszaru kraju objętego koncesjami w Polsce (mapa 
konfliktowości); 

– Określenie zakresu oddziaływania procesu poszukiwania i eksploatacji 
niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na środowisko, z uwzględnieniem 
terminów poszczególnych prac (zwłaszcza szczelinowania), infrastruktury 
podziemnej, infrastruktury naziemnej i przesyłowej, a w szczególności 
określenia charakteru i zakresu oddziaływania; 

– Opracowanie szczegółowych wytycznych do wykonywania raportów i ocen 
oddziaływania na środowisko;  

– Opracowanie wytycznych do rekultywacji terenu na obszarach eksploatacji 
złóż gazu łupkowego i gazu zamkniętego;  

– Opracowanie szczegółowych wytycznych do wykonywania projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 
hydrogeologicznych, związanych z procesem poszukiwania i eksploatacji 
niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i innych działań 
zidentyfikowanych w trakcie wcześniejszych prac; 

– Opracowanie wytycznych do prowadzenia monitoringu środowiska w rejonie 
poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów 
w różnych fazach w odniesieniu do środowiska biotycznego i abiotycznego 
(monitoring wgłębny i powierzchniowy); 

– Opracowanie dobrych praktyk w wierceniach kierunkowych, 
cementowaniach, perforacji i szczelinowaniach oraz opracowanie metody 
suchego szczelinowania. 

W badanym okresie, na realizację ww. umowy, wypłacono kwotę w wysokości 
1.738,0 tys. zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wypłat.  

(dowód: akta kontroli str. 25-64,164) 
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Niektóre analizowane umowy nie ujmowały wykazu podmiotów mogących 
wykorzystać wyniki prac, będących przedmiotem tych umów. Wyszczególnienia 
takich podmiotów znajdowały się w uzasadnieniu Ministra Środowiska, opiniującym 
celowość przedsięwzięcia, we Wniosku o udzielenie dofinansowania lub w protokole 
zdawczo-odbiorczym zakończonej pracy. 
W celu ujednolicenia praktyki, NIK sugeruje rozważenie wyszczególniania 
w zawieranych umowach odbiorców rezultatów zadania, tj. instytucji upoważnionych 
do ich wykorzystywania.   

(dowód: akta kontroli str. 25-64, 315-318) 

 

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

 

1.4. Rozpatrywanie skarg i wniosków 

W kontrolowanym okresie 2007–2012 (I półrocze) w Narodowym Funduszu 
obowiązywała Instrukcja z dnia 24 października 2006 r. pn. „Rozpatrywanie skarg 
wpływających do Narodowego Funduszu”. Według prowadzonego rejestru, do 
NFOŚiGW w kontrolowanym okresie wpłynęły 53 skargi, w tym w: 2007 r. – 19; 
2008 r. – 10; 2009 r.– 7; 2010 r. – 6; 2011 r. – 9 oraz w 2012 r.– 2 skargi. Żadna ze 
złożonych skarg nie dotyczyła działalności w zakresie poszukiwania lub 
rozpoznawania gazu łupkowego. 

(dowód akta kontroli str. 286-300, 313-314) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie14 finansowanie przez NFOŚiGW prac 
związanych z ustalaniem wielkości zasobów złóż gazu łupkowego. 

W badanym okresie wypłaty środków z kontrolowanych czterech umów realizowane 
były zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zagadnień 
dotyczących gazu łupkowego  

2.1.  Kontrola wewnętrzna i audyt w zakresie realizacji zadań 
dotyczących finansowania poszukiwania i rozpoznawania 
gazu łupkowego 

Obowiązki w zakresie audytu wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznej realizowane 
były przez komórki organizacyjne NFOŚiGW, podległe bezpośrednio Prezesowi 

Zarządu Narodowego Funduszu, tj. w okresie lat 2007 2009 przez Zespół Kontroli 

i Audytu Wewnętrznego, w latach 2010 2012 (I półrocze) przez Wydział Kontroli 
Wewnętrznej oraz przez Zespół Audytu Wewnętrznego, a od 1 lipca 2012 r. przez 
Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej. 

                                                      
14  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

 

Opis stanu 
faktycznego 
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W ramach prowadzonych kontroli wewnętrznych i realizacji zadań audytu 
wewnętrznego w NFOŚiGW nie dokonywano oceny działalności Narodowego 
Funduszu wyłącznie w zakresie finansowania poszukiwań i rozpoznawania złóż 
gazu łupkowego. Zagadnienia te były badane w ramach zadań kontrolnych 
i audytowych o szerszym zasięgu. W 2008 r. przeprowadzono kontrolę wewnętrzną  
pt. „Ocenę działań NFOŚiGW w zakresie egzekucji należności z tytułu opłat 
eksploatacyjnych w 2007 r. i w okresie I–IV miesiąca 2008 r.”, w wyniku której nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opłat za koncesje dotyczące poszukiwania 
i rozpoznawania złóż gazu łupkowego.  

(dowód: akta kontroli str. 80-163, 301-312) 

Na przełomie lat 2009/2010 przeprowadzony został audyt pt. „Ocena realizacji 
zadań w zakresie dofinansowania przedsięwzięć dotyczących potrzeb geologii pod 
kątem zgodności prowadzonych działań z przepisami prawa i regulacjami 
wewnętrznymi”. Sprawdzeniu poddano losowo wybraną próbę sześciu umów 
dotacji, w tym czterech związanych z problematyką gazu łupkowego, realizowanych 
w latach 2008–2009, zawartych na podstawie Porozumienia z 22 grudnia 2008 r. 
w sprawie finansowania ze środków NFOŚIGW przedsięwzięć z dziedziny potrzeb 
geologii wykonywanych na zamówienie Ministra Środowiska, omówionego w p. 1.2. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Były to umowy: 

 nr 402/2009 „Komputeryzacja zbiorów w Archiwach Rdzeni Wiertniczych 
i Próbek Geologicznych”; 

 nr 160/2009 „Opracowanie i zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni 
wiertniczych, etap I: rozpoznanie stanu zasobowego rdzeni i stworzenie zasad 
ich specjalnej ochrony”; 

 nr 257/2008 „Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim 
i jego osadowym podłożu – ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów 
generowania węglowodorów”;  

 nr 200/2009 „Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem 
możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania 
poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I”. 

W audytowanym obszarze zidentyfikowano potencjalne ryzyka, dotyczące m.in: 
nieprzestrzegania zapisów ww. Porozumienia oraz przepisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych w kwestii trybu i wyboru wykonawców wskazanych przez 
zamawiającego (MŚ); podwójnego finansowania niektórych zadań/prac ze środków 
publicznych; wydłużania realizacji zgłaszanych przedsięwzięć z powodu akceptacji 
słabo przygotowanych przez MŚ projektów; zagrożenia dla planowania i wykonania 
płatności wynikające z ciągłych zmian w umowach; finansowania jednego, 
uprzywilejowanego wykonawcy; finansowania przedsięwzięć wcześniej 
dofinansowanych w części lub zrealizowanych przez inne jednostki badawcze lub 
podmioty lub w ramach wcześniejszych projektów. 

W podsumowaniu zadania audytowego stwierdzono, że „(…) zapisy Porozumienia 
z Ministrem Środowiska w zasadzie są realizowane przez NFOŚiGW. Jednocześnie 
dostrzeżono brak bazy danych dotyczącej zrealizowanych zadań, dofinansowanych 
ze środków NFOŚiGW, zawierającej opis zakresu rzeczowego, termin wykonania 
czy źródła finansowania. Baza taka dałaby możliwość sprawdzenia czy zgłaszane 
przedsięwzięcie nie było już dofinansowywane (w całości lub w części), bądź 
z innych źródeł środków publicznych (np. środki budżetowe). W opinii audytora, 
Ministerstwo Środowiska jako podmiot tworzący politykę resortu w zakresie geologii 
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i prowadzący przetargi dla poszczególnych zadań dysponuje większymi 
możliwościami stworzenia takiej bazy niż NFOŚiGW”. 

(dowód: akta kontroli str. 80-144) 
 
Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu, zatwierdzone w dniu 2 lutego 2010 r. 
przez Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej, zostało tego samego 
dnia przekazane Prezesowi Zarządu NFOŚiGW oraz Dyrektorowi Departamentu 
Ochrony Ziemi. Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi przekazał do stosowania 
zalecenia zawarte w sprawozdaniu kierującemu Wydziałem Geologii i Górnictwa. 
 

(dowód: akta kontroli str. 396-399) 
 
Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, 
kierownik komórki audytowanej w przypadku uznania, że zalecenia zawarte 
w sprawozdaniu są zasadne, wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz 
ustala termin ich realizacji, powiadamiając o tym pisemnie audytora wewnętrznego 
oraz kierownika jednostki, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
sprawozdania.  

(dowód: akta kontroli str. 80-144) 
 

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

Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW nie ustalił terminu realizacji 
zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzonego ww. audytu. 
W konsekwencji audytor wewnętrzny oraz Prezes Zarządu NFOŚiGW nie zostali 
powiadomieni o terminie wykonania przedmiotowych zaleceń, jak również 
o wyznaczonych osobach odpowiedzialnych za realizację zaleceń zawartych 
w sprawozdaniach, do czego zobowiązywał § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra 
Finansów.  
 
Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w wyjaśnieniach podał m.in., iż „… po 
otrzymaniu sprawozdania z „Oceny realizacji zadań w zakresie dofinansowania 
przedsięwzięć dotyczących potrzeb geologii pod kątem zgodności prowadzonych 
działań z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi” przy piśmie przewodnim 
Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej z dnia 2 lutego 2010 r., 
przekazałem je w tym samym dniu do stosowania kierującemu Wydziałem Geologii 
i Górnictwa. 
Ponieważ w zaleceniach sformułowanych w ww. Sprawozdaniu, nie wskazano 
konkretnych terminów ich wykonania jak również nie poinformowano mnie 
o konieczności powiadomienia Audytora Wewnętrznego oraz Kierownika Jednostki 
o osobach odpowiedzialnych za ich realizację i termin ich wykonania, nie 
powiadomiłem pisemnie wyżej wymienionych, o przyjęciu zaleceń do realizacji”. 

(dowód: akta kontroli str. 396-399) 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2.2. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w NFOŚiGW 
w zakresie finansowania działalności dotyczącej gazu 
łupkowego oraz realizacja ich wniosków pokontrolnych 

W badanym okresie w Narodowym Funduszu przeprowadzono łącznie 114 kontroli 
i 99 audytów zewnętrznych, m.in. przez: Ministerstwo Środowiska15, Ministerstwo 
Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i Urząd 
Kontroli Skarbowej, przy czym nie obejmowały one swym zakresem kwestii 
związanych z geologią oraz z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż gazu 
łupkowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 145-163, 178-195) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zagadnień dotyczących gazu łupkowego. 

 

IV. 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 Kontroli16, wnosi o podjęcie działań zmierzających do: 

1) dostosowania warunków Porozumienia z dnia 22 grudnia 2008 r. zawartego 
pomiędzy Ministrem Środowiska a Prezesem Zarządu NFOŚiGW do 
aktualnego stanu prawnego; 

2) wyeliminowania przypadków nieprzestrzegania przez kierowników komórek 
audytowanych wymagań, określonych obecnie w § 27 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania 
i dokumentowania audytu wewnętrznego, dotyczących określenia terminu 
realizacji zasadnych zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu oraz 
powiadamiania o tym, a także o wyznaczonych osobach odpowiedzialnych za 
ich realizację; 

3) rzetelnej weryfikacji Wniosków pod względem finansowym w procesie ich 
oceny. 

 

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 Środowiska 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. 

                                                      
15  Minister Środowiska, zgodnie z art. 400r  ust. 1 ustawy POS, sprawuje nadzór nad NFOŚiGW. 

16  Dz.U. z 2012 r., poz. 82. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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      15 stycznia 2013 r. 

miejscowość data 

 
 Najwyższa Izba Kontroli 

 Departament Środowiska 

Kontroler/Kontrolerzy p.o. Dyrektora 
Teresa Warchałowska Władysława Siekierska-Szarejko 

Gł. specjalista k.p. 

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

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

Podpis podpis 

  
Mirosław Nowakowski 
Doradca ekonomiczny 
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Podpis  

 
 

 


