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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (dalej: „PIG–PIB” lub „Instytut”) 

 

Agnieszka Wójcik, Dyrektor PIG–PIB, od dnia 24 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Tomasz Nowacki, Dyrektor PIG–PIB, od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 
23 listopada 2018 r., 

Sławomir Mazurek, Dyrektor PIG–PIB, od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 11 stycznia 
2018 r., 

Andrzej Gąsiewicz, p.o. Dyrektora PIG–PIB, od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 
5 marca 2017 r. oraz od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 21 lutego 2016 r., 

Tomasz Nałęcz, p.o. Dyrektora PIG–PIB, w dniu 22 i 23 lutego 2016 r. 

 

1. Planowanie zadań państwowej służby geologicznej i zapewnienie środków 
finansowych na ich realizację. 

2. Realizacja wybranych zadań państwowej służby geologicznej oraz poniesione 
koszty. 

 
Lata 2016–2018, a także działania wcześniejsze, o ile miały one wpływ na realizację 
kontrolowanych zadań lub ich efekty wystąpiły po 1 stycznia 2016 r.  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 
Najwyższa Izba Kontroli,  
Departament Środowiska 

 

Mirosław Sałata, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/51/2018 
z dnia 18 października 2018 r.  

Damian Pazio, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/63/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. 

Andrzej Szymczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str.1, 907-908) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Organizacja służby geologicznej w PIG–PIB zapewniała przyporządkowanie zadań 
związanych z planowaniem i realizacją zadań państwowej służby geologicznej 
(dalej: „psg”) oraz ich finansowaniem i dokonywaniem rozliczeń poniesionych 
kosztów i uzyskanych efektów.  

W PIG–PIB zapewniono terminowe przedkładanie Ministrowi Środowiska projektów 
planów prac państwowej służby geologicznej (dalej: „Plany prac psg”). Długi okres 
uzgadniania tych planów przez Ministra, wynikał m.in. z konieczności składania 
przez PIG–PIB wyjaśnień i uzupełnień do złożonych projektów. Akceptacja Planu 
prac psg na 2017 r. i na 2018 r. nastąpiła dopiero w grudniu roku poprzedniego. 
Spowodowało to, że PIG–PIB mógł składać do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie 
zadań psg dopiero w roku następnym. W konsekwencji, uwzględniając terminy 
uruchamiania naboru wniosków oraz okres ich procedowania, w wielu przypadkach 
umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć psg zawierano dopiero 
w czwartym kwartale roku rozpoczęcia ich realizacji lub nawet w roku następnym.  

Dopiero w przypadku Planu prac psg na 2019 r. właściwa współpraca w zakresie 
uzgadniania zadań ujętych w projekcie Planu pozwoliła na jego zaakceptowanie 
w dniu 1 sierpnia 2018 r. oraz złożenie do końca listopada 2018 r. do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”) wniosków 
dotyczących dofinansowania zadań objętych Planem. 

W PIG–PIB przygotowywano i składano wnioski o dofinansowanie zadań psg 
w zakresie zgodnym z Planem prac psg oraz zadaniami powierzonymi przez 
Ministra Środowiska. Stwierdzono jednak przypadki długotrwałego procedowania 
wniosków, wynikającego m.in. z nierzetelnego ich sporządzenia, co powodowało 
podpisywanie z NFOŚiGW umów o dofinansowanie nowych zadań psg dopiero 
w drugim roku realizacji zadania i konieczność prefinansowania kosztów ich 
realizacji. 

W PIG–PIB zapewniono realizację zadań psg ujętych w Planach prac psg lub 
powierzonych przez Ministra Środowiska. Stwierdzono jednak niewysokie 
zaawansowanie nowych zadań w pierwszym roku ich realizacji, wynikające 
z podpisywania umów o dofinansowanie dopiero w czwartym kwartale roku, 
w którym rozpoczęto ich realizację, lub w roku następnym, albo niepodpisania 
umów. Powodowało to niewykorzystanie planowanych środków finansowych 
i nieuzyskiwanie zaplanowanych przychodów z zadań psg, będące jedną z przyczyn 
ujemnego wyniku finansowego Instytutu.  

W PIG–PIB uzyskiwano akceptację składanych sprawozdań rocznych lub 
końcowych z realizowanych zadań/przedsięwzięć na ogół w terminach wymaganych 
umową o dofinansowanie. Wystąpiły jednak przypadki przekraczania tego terminu 
przez PIG–PIB spowodowane późnym składaniem sprawozdań oraz błędami 
i nieścisłości lub brakiem wymaganych danych i informacji w sprawozdaniu.  

Ponadto stwierdzono realizowanie dwóch zadań psg bez ich formalnego 
powierzenia przez Ministra Środowiska i generowanie kosztów bez możliwości ich 
refundacji, a także wydatkowanie środków własnych Instytutu w kwocie ponad 
2 mln zł, jako opłatę za wniosek na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
polimetalicznych siarczków masywnych do Międzynarodowej Agencji Dna 
Morskiego (dalej: „MODM”), pomimo braku umowy na realizację zadania, a nawet 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
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braku pozytywnie zaopiniowanego przez Ministra Środowiska wniosku 
o dofinansowanie zadania. 

Składane przez PIG–PIB wnioski o rozliczenie kosztów zrealizowanych zadań były 
rzetelne i praktycznie nie wymagały korekt w zakresie rozliczanych kwot. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie zadań państwowej służby geologicznej 
i zapewnienie środków na ich finansowanie 

1.1. Organizacja państwowej służby geologicznej i jej 
funkcjonowanie 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym PIG–PIB (dalej: „RO”) w strukturze 
organizacyjnej Instytutu wyodrębniono pion służby geologicznej4 wykonujący, we 
współpracy z komórkami organizacyjnymi pozostałych pionów, m.in. zadania psg. 
Pionem kierował zastępca dyrektora PIG–PIB ds. służby geologicznej5. 

Zadania związane z koordynacją i bieżącą kontrolą realizacji zadań psg, w tym 
sporządzanie i uzgadnianie z Ministrem Środowiska list nowych przedsięwzięć, 
stanowiących zadania państwowej służby geologicznej (dalej: „Lista nowych 
przedsięwzięć psg” lub „Lista”) oraz rocznych Planów prac psg, sporządzanie 
rocznych sprawozdań z realizacji zadań psg oraz z każdego realizowanego 
przedsięwzięcia, przyporządkowane zostały, zgodnie z załącznikiem 3 RO „Zakres 
i przedmiot działania komórek organizacyjnych Instytutu”, Działowi Koordynacji 
Zadań Służby Geologicznej6 (dalej: „GSK”). Do GSK należało również 
przygotowywanie we współpracy z komórkami merytorycznymi wniosków 
o dofinansowanie zadań psg, przygotowywanie wniosków o płatność/rozliczenie 
zaliczki realizowanych zadań, kontrola stanu realizacji zadań psg, koordynacja 
udzielania odpowiedzi i informacji oraz sporządzania opinii związanych 
z wykonywaniem zadań psg. 

Zgodnie z przyjętą w PIG–PIB polityką rachunkowości, zasady ewidencji 
umożliwiają prowadzenie szczegółowych zapisów w podziale na koszty rodzajowe 
oraz równolegle według rodzajów działalności w układzie kalkulacyjnym. Układ 
kalkulacyjny umożliwia prowadzenie ewidencji kosztów z podziałem na 
poszczególne projekty i ich zadania. W Zasadach (polityce) rachunkowości 
określono także, zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7, 
wymagania dotyczące potwierdzania przeprowadzenia kontroli dowodów 
księgowych oraz zatwierdzania dokumentów do wypłaty. 

Przekazany przez Ministerstwo Środowiska, w listopadzie 2015 r., dokument 
„Działania nadzorcze Ministra Środowiska wobec Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego” (dalej: „Działania 
nadzorcze”), wprowadzający do stosowania dodatkowe terminy związane m.in. 
z przedkładaniem do Ministra propozycji listy nowych zadań oraz planu prac psg, 

                                                      
3  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4  Do 30 czerwca 2017 r. pion państwowej służby geologicznej. 
5  Do 30 czerwca 2017 r. zastępca dyrektora ds. państwowej służby geologicznej. 
6  Wcześniej Zespół ds. Koordynacji Zadań psg, Zespół ds. Koordynacji Programów psg. 
7  Dz.U. z 2019 r. poz. 351. 
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sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności PIG–PIB, sprawozdań 
z realizacji przedsięwzięć z dziedziny geologii, został przekazany zastępcy dyrektora 
Instytutu ds. psg oraz do Zespołu Planowania Merytorycznego i Sprawozdawczości. 
W marcu 2017 r. kierownicy komórek organizacyjnych realizujących zadania psg 
otrzymali pakiet informacji dotyczących proceduralnej strony działalności psg, 
uwzględniający zapisy ww. dokumentu.  

 (akta kontroli str. 7-22, 23-46, 128-151, 514, 529-533, 553) 

W badanym okresie funkcję zastępcy dyrektora PIG–PIB – dyrektora ds. psg/sg 
pełniły praktycznie dwie osoby8, powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W dniu 23 listopada 2018 r. został odwołany zastępca dyrektora ds. służby 
geologicznej – do dnia zakończenia kontroli stanowisko to nie zostało obsadzone. 

(akta kontroli str. 301-302, 311-319, 613-616, 1134) 

Sprawozdania finansowe za rok 2016 i 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego 
biegłego rewidenta i opinią Rady Naukowej PIG–PIB, zostały złożone 
w Ministerstwie Środowiska (dalej: „MŚ”) w wymaganym terminie, tj. w dniu 30 maja, 
przy czym sprawozdanie za 2017 r., w związku z wprowadzeniem poprawki 
w Zestawieniu Zmian w Kapitale Własnym (dla zachowania porównywalności 
danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni), zostało ponownie przekazane 
w dniu 9 lipca 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało przekazane 
w dniu 7 czerwca 2016 r.  

PIG–PIB wykazywał w badanym okresie ujemny wynik finansowy – strata brutto 
i netto wyniosła: 2.809,6 tys. zł i 3.030,4 tys. zł za 2015 r., 3.860,6 tys. zł 
i 1.561,4 tys. zł za 2016 r.9 oraz 7.139,2 tys. zł i 5.435,5 tys. zł za 2017 r., w tym 
wynik na przychodach operacyjnych (rozliczenia): - 4.150,2 tys. zł (2015 r.), -
 4.238,1 tys. zł (2016 r.) oraz - 3.409,9 tys. zł (2017 r.). 

Wynik finansowy związany z realizacją zadań psg (wynik na sprzedaży/rozliczeniach 
projektów psg) był ujemny i wynosił w ww. latach odpowiednio - 2.886,1 tys. zł, -
 2.295,8 tys. zł i - 2.607,9 tys. zł, co stanowiło za 2015 r. 95,2% straty netto i 69,5% 
straty na przychodach operacyjnych (rozliczenia). Za 2016 r. było to odpowiednio 
147,0% i 54,2%, a za 2017 r. 48,0% i 76,5%.  

Wynik finansowy za 2018 r. nie był do czasu zakończenia kontroli możliwy do 
wyliczenia – prowadzono jeszcze ewidencję zakupów z grudnia 2018 r. oraz 
składane były rozliczenia z poniesionych wydatków w ramach umów zawartych 
z NFOŚiGW. Według danych z systemu finansowo-księgowego na dzień 
15 stycznia 2018 r. przychody PIG–PIB wyniosły 111.388,9 tys. zł, przy 
odpowiadającym im kosztom 106.140, tys. zł, w tym z projektów psg odpowiednio 
50.042,8 tys. zł i 58.567,4 tys. zł. 

Wynik finansowy na projektach psg związany był rodzajami kosztów zaliczanych 
przez NFOŚiGW do kosztów kwalifikowalnych. Katalog rodzajów kosztów 
pośrednich dla PIG-PIB, realizującego zadania psg i państwowej służby 
hydrogeologicznej (dalej: „psh”) oraz ich kwalifikowalność, został określony 
w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr B/15/21/2015 z dnia 19 marca 
2015 r. Jako koszty (wydatki) niekwalifikowalne wskazano m.in. amortyzację, składki 
na PFRON, wyposażenie, likwidacja odpadów laboratoryjnych, ZFŚS, koszty opinii, 
ekspertyz, tłumaczeń. PIG-PIB w kwietniu 2018 r. wystąpił do NFOŚiGW w sprawie 

                                                      
8  Trzecia osoba do 11 stycznia 2016 r. 
9  Znaczna różnica pomiędzy wynikiem brutto a stratą netto za 2016 r. związana była z utworzeniem rezerwy 

na świadczenia pracownicze – zmianą wynikającą z uwzględnienia zmian z lipca 2015 r. w ustawie 
o rachunkowości oraz zmian w Polityce rachunkowości PIG–PIB. 
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zmiany statusu niektórym rodzajom kosztów i uznania za kwalifikowalne koszty 
medycyny pracy, usługi transportowe i opłaty parkingowe, zakupy drobnego 
(wyposażenie) sprzętu geologicznego. W lipcu 2018 r. NFOŚiGW poinformował, po 
zasięgnięciu opinii Ministra Środowiska, że zmiany nie są zasadne.  

W okresie 2016–2018 w ramach umów z NFOŚiGW obowiązywał maksymalnie 30% 
udział kosztów pośrednich. Według wyjaśnień Dyrektora PIG–PIB uwzględnienie 
poziomu kosztów pośrednich według udziału przychodów psg w przychodach 
z działalności operacyjnej PIG–PIB (ok. 85%), spowodowałyby zwiększenie 
przychodów w projektach psg o ok. 1.000 tys. zł rocznie. Ponadto uwzględnienie 
jako kosztów kwalifikowalnych składników wynagrodzeń, które bezpośrednio 
obciążają wynik finansowy Instytutu (w 2016 r. 1.235 tys. zł, a w 2017 r. 
2.459 tys. zł) pozwoliłoby z dużym prawdopodobieństwem na osiągnięcie przez 
Instytut dodatniego wyniku finansowego. Jednocześnie wskazał, że w przypadkach 
gdy termin podpisania umowy na powierzone zadanie zostanie przesunięty na 
następny rok, Instytut nie ma możliwości rozliczenia poniesionych kosztów 
ogólnych. 

W poszczególnych latach badanego okresu sprawozdania finansowe PIG–PIB 
zostały zatwierdzone przez Głównego Geologa Kraju, działającego z upoważnienia 
Ministra Środowiska, odpowiednio w dniu: 4 lipca 2016 r., 29 czerwca 2017 r., 
10 lipca 2018 r. Wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego zobowiązał 
Dyrektor PIG–PIB został zobowiązany do podjęcia działań w celu poprawy wyników 
finansowych Instytutu. Pismem z dnia 3 października 2018 r. Dyrektor PIG–PIB 
przekazał do Ministerstwa Środowiska informację na temat podjętych od 2017 r. 
i kontynuowanych w 2018 r. oraz planowanych działań naprawczych. W ramach 
krótkoterminowych działań naprawczych, których celem było uzyskanie dodatniego 
wyniku finansowego za 2018 r. i poprawę płynności finansowej w 2018 r., 
przewidywano utrzymanie rozwiązań w zakresie niektórych świadczeń 
pracowniczych, zbycie nieruchomości, usprawnienie rozliczeń z instytucjami 
finansującymi, ograniczenie zakresu konserwacji i remontów oraz ograniczenie 
zakresu realizowanych inwestycji. W ramach działań długoterminowych, których 

celem jest trwała poprawa wyników ekonomicznych Instytutu w latach 20192020, 
wskazano zadania w zakresie restrukturyzacji przychodów i kosztów oraz 
restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej. 

(akta kontroli str. 22, 320-414, 491-513, 526-528, 736-751, 910-917, 1010-1014) 

Sprawozdania z działalności PIG–PIB, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Radę Naukową, zostały przekazane do Ministra Środowiska w wymaganym 
terminie. Główny Geolog Kraju, działający z upoważnienia Ministra Środowiska, 
ocenił pozytywnie z zastrzeżeniami funkcjonowanie PIG–PIB za 2015 r. oraz 
działalność za 2017 r. i nie sformułował zaleceń w związku z dokonanymi ocenami. 
Po otrzymaniu oceny Dyrektor PIG–PIB nie wnosił do niej uwag. Działalność PIG–
PIB za 2016 r. została oceniona negatywnie z uwagi m.in. na: 

  zastrzeżenia dotyczące współpracy, wniesione przez komórki MŚ i jednostkę 
organizacyjną współpracującą z PIG–PIB, 

 niedotrzymywanie terminów: realizacji przedsięwzięć, opiniowania projektów 
aktów prawnych, projektów dokumentów rządowych, w tym o charakterze 
strategicznym, 

  wynik finansowy za 2016 r., 

  wyniki przeprowadzonych kontroli oraz postępowań dotyczących skarg, 
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  niewykonanie zaleceń pokontrolnych. 

We wrześniu 2017 r. w piśmie do Ministra Środowiska, podpisanym przez dwóch 
zastępców dyrektora Instytutu, przedłożono stanowisko do oceny byłego zespołu 
dyrekcyjnego PIG–PIB, w którym stwierdzono m.in., że większość zarzutów jest 
nieuzasadniona i bezpodstawna, i wystąpiono o zmianę oceny z „negatywnej” na 
„pozytywną z zastrzeżeniami”. Według wyjaśnień Dyrektora PIG–PIB, do Instytutu 
nie wpłynęła odpowiedź Ministra Środowiska na ww. wniosek i nie została dokonana 
ponowna ocena. 

(akta kontroli str. 7-22, 415-490, 587-604, 1008-1009) 

W latach 2016–2018 PIG-PIB wystąpił z wnioskami o powierzenie realizacji 16 
zadań/przedsięwzięć – jednego w 2016 r., dziesięciu w 2017 r. i pięciu w 2018 r. 
Główny Geolog Kraju, działający z upoważnienia Ministra Środowiska, wyraził zgodę 
na powierzenie realizacji 11 zadań/przedsięwzięć o łącznym całkowitym koszcie 
148.048,7 tys. zł, w tym koszty bieżące – prace własne PIG–PIB 19.676,2 tys. zł10.  

Dla trzech proponowanych zadań11 Główny Geolog Kraju nie wyraził zgody na 
powierzenie realizacji zadania.  

Z dwóch wniosków o powierzenie zadania w jednym przypadku (tzw. Baza GEA) 
PIG–PIB, po spotkaniu z przedstawicielami MŚ, zaproponował wstrzymanie 
procedowania powierzenia przedsięwzięcia m.in. ze względu na wdrożenie 
i eksploatowanie systemu bezpośrednio w MŚ (wymagania RODO).  

W drugim przypadku, dotyczącym przedsięwzięcia pn. „Intensyfikacja 
zaangażowania Polski w poszukiwanie zasobów rud metali na dnach oceanów – 
etap I przygotowanie sprzętowe i logistyczne”, wniosek wynikał z przekazania przez 
Głównego Geologa Kraju, działającego z upoważnienia Ministra Środowiska, 
w ramach uwag do projektu Planu prac psg na 2017 r., oczekiwanych od psg 
działań w zadaniu Realizacja i wdrażanie filarów Polityki Surowcowej Państwa. PIG–
PIB przekazał w czerwcu 2017 r. kartę informacyjną podzadania planowanego do 
realizacji w ramach zadania Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie 
prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa o koszcie realizacji 39.115,6 tys. zł, 
w tym kosztach i zakupach inwestycyjnych (statek badawczy) 36.285,0 tys. zł 

w okresie 1.07.201731.12.2018. W sierpniu 2017 r. PIG–PIB przedstawił 
dodatkowe dokumenty związane z ww. podzadaniem, a na spotkaniu w listopadzie 
2017 r. w Ministerstwie Środowiska omówiono zakres merytoryczny wniosku, także 
w kontekście realizacji zadań programu PRoGeO12. PIG–PIB nie otrzymał 
ostatecznej decyzji o powierzeniu lub braku zgody na powierzenie ww. podzadania.  

Ponadto, w odpowiedzi na prośbę MŚ z dnia 2 lutego 2017 r., PIG–PIB pismem 
z dnia 14 czerwca 2017 r. przedłożył do uzgodnienia propozycje karty oraz 
harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: „hrf”) dla zadania Opracowanie wymagań 

                                                      
10  Dla zadania Zwiększenie powierzchni magazynowej i centralizacja magazynów rdzeni wiertniczych –(koszt 

realizacji 10.350,0 tys. zł w okresie 1.09.2017-31.12.2018) Minister Środowiska z dniem 17 października 
2018 r. odwołał powierzenie zadania w związku z odwołaniem wstrzymania realizacji umowy 438/2014/Wn-
07/FG-GO-DN/D (centralizacja archiwów rdzeni wiertniczych).  

11  Finansowanie prac związanych z wydawaniem Przeglądu Geologicznego oraz numerów specjalnych 
poświęconych polityce surowcowej państwa; Prace ratunkowe mające na celu zabezpieczenie bezcennych 
zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB oraz unikatowych księgozbiorów Biblioteki Geologicznej PIG-PIB 
zgromadzonych na terenie bud. C Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie ul. Rakowiecka 4 jak również zabezpieczenie jedynych w swoim rodzaju 
zabytkowych malowideł wieńczących sale wystawienniczą; Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju 
w zakresie stworzenia i rozwoju krajowego programu na rzecz ochrony georóżnorodności, geoedukacji 
i geoturystyki: Ochrona geologiczno-górniczego dziedzictwa kulturowego (etap I). 

12  Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów ustanowiony uchwałą nr 113 Rady Ministrów z dnia 
25 lipca 2017 r (M.P. poz. 77). 
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dla podziemnych składowisk odpadów promieniotwórczych. Dalsza korespondencja 
dotycząca ww. zadania nie była prowadzona.  

(akta kontroli str.7-22, 47-126, 152-300, 707-720, 794, 909) 

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

1. W PIG–PIB nie został w pełni wdrożony w 2015 r. dokument Działania nadzorcze 
Ministra Środowiska wobec Państwowego Instytutu Geologicznego – 
Państwowego Instytutu Badawczego, w którym Minister Środowiska wprowadził 
do stosowania dodatkowe terminy związane z przedkładaniem m.in. propozycji 
listy nowych zadań oraz planu prac psg, sprawozdań finansowych i sprawozdań 
z działalności PIG–PIB, sprawozdań z realizacji przedsięwzięć z dziedziny 
geologii. Dokument wpłynął do Instytutu w dniu 13 listopada 2015 r. i nie został 
przekazany do końca 2015 r. wszystkim komórkom organizacyjnym, których 
dotyczyły wprowadzone uregulowania.  

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił m.in., że:  
„- omawiany dokument jest co do zasady wewnętrznym dokumentem 
Ministerstwa Środowiska, który w znaczącej części odnosi się do obiegu 
dokumentacji wewnątrz tego urzędu; 
- dokument ten w znacznej części powiela lub przytacza regulacje ustawowe, 
głównie z obszaru ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze, przy czym część przywołanych regulacji (np. wyłączenie 
stosowania wobec PIG-PIB wybranych przepisów ustawy o instytutach 
badawczych) jest już nieaktualna, a dokument ten nie został do dzisiaj 
zaktualizowany i dostosowany do powszechnie obowiązujących przepisów, jak 
i aktualnej struktury organizacyjnej Ministerstwa Środowiska; 
- biorąc powyższe pod uwagę, wprowadzenie tego dokumentu w całości do 
stosowania w PIG-PIB nie miało uzasadnienia formalnego jak i praktycznego;  
- z uwagi na to, że wskazany dokument, m.in. w zakresie opracowywania planu 
prac państwowej służby geologicznej, wprowadza dodatkowe (pośrednie) 
terminy opracowywania dokumentów, kierownicy wybranych komórek 
organizacyjnych byli informowani o takich wymogach (...);  
- po ewentualnej aktualizacji przez Ministerstwo Środowiska dokumentu 
„Działania nadzorcze Ministra Środowiska wobec Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego”, a w szczególności 
doprowadzeniu do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
oraz uwzględnieniu aktualnej struktury organizacyjnej Ministerstwa, określony 
zostanie zakres wymagań nie wynikających z przepisów, do stosowania których 
zobowiązany jest PIG-PIB oraz podjęta decyzja o optymalnej formie wdrożenia 
takich wymagań do stosowania w wybranych komórkach organizacyjnych 
Instytutu.”. 

(akt kontroli str. 23-46, 529-533) 

W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn przekazania sprawozdania finansowego za 
2015 r. w dniu 7 czerwca 2016 r., tj. 7 dni po terminie (31 maja) wymaganym 
zgodnie z pkt III.2 Działań nadzorczych podano: „(...) Wytyczne Ministra Środowiska 
dotyczące działań nadzorczych MŚ wpłynęły do Działu Finansowo Księgowego 
w styczniu 2017 roku.”.  

(akta kontroli str. 734-735) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W ocenie NIK, niezapewnienie przez Dyrektora Instytutu wdrożenia w 2015 r. do 
stosowania w PIG–PIB wymagań, wprowadzonych w Działaniach nadzorczych, było 
postępowaniem nierzetelnym.  

2. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało przekazane Ministrowi Środowiska 
w dniu 7 czerwca 2016 r., tj. 7 dni po terminie wskazanym w pkt III.2. Działań 
nadzorczych.  

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił, że: „Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało 
zbadane i zaopiniowane przez audytora 07 kwietnia 2016 roku i niezwłocznie 
przekazane do zaopiniowania Radzie Naukowej. Pismo z pozytywną opinią RN 
wpłynęło do działu Finansowego w piątek 03 czerwca 2016 r. w drugiej połowie 
dnia. W poniedziałek 06 czerwca pismo przewodnie wraz z oryginałem 
sprawozdania finansowego za 2015 oraz opinią Rady Naukowej zostało złożone 
w gabinecie Dyrektora PIG–PIB do podpisu. Następnego dnia 07 czerwca 2016 
roku zostało złożone w kancelarii Ministerstwa Środowiska. Wytyczne Ministra 
Środowiska dotyczące działań nadzorczych MŚ wpłynęły do Działu Finansowo 
Księgowego w styczniu 2017 roku.”. 

(akta kontroli str. 22, 320, 734-735) 

W ocenie NIK, niezapewnienie przez Dyrektora Instytutu złożenia sprawozdania 
finansowego PIG–PIB za 2015 r. w terminie wymaganym przez ministra 
nadzorującego, było działaniem niezgodnym z wprowadzonymi przez Ministra 
Środowiska uregulowaniami. 

1.2. Planowanie zadań państwowej służby geologicznej  

PIG–PIB przekazywał do Ministerstwa Środowiska corocznie w styczniu Listę 
nowych przedsięwzięć psg wraz kartami informacyjnymi do tych zadań. PIG–PIB 
zaproponował 40 przedsięwzięć od 2016 r., 42 przedsięwzięcia od 2017 r., 44 
przedsięwzięcia od 2018 r. oraz 31 przedsięwzięć od 2019 r. 

W ramach prac nad przygotowaniem Listy na 2018 r. PIG–PIB we wrześniu 2016 r. 
skierował do Dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego w MŚ prośbę 
o wskazanie listy zadań do wykonania przez psg w 2018 r., na które nie otrzymał 
odpowiedzi. 

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił, że Lista sporządzana jest na podstawie propozycji 
zadań zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych, po weryfikacji 
przez dyrektora zakresu merytorycznego i finansowego oraz zasadności realizacji 
zgłoszonych zadań. Po złożeniu przez PIG–PIB Listy, do maja danego roku trwają 
uzgodnienia pomiędzy PIG–PIB oraz MŚ dotyczące zakresu merytorycznego 
i wysokości finansowania zadań, także w ramach spotkań, na których pracownicy 
PIG-PIB przedstawiają krótkie prezentacje proponowanych do realizacji zadań. 
Rezultatem uzgodnień jest Lista, która wprowadzana jest wraz z opisem zadań oraz 
okresem i kosztów ich realizacji, do projektu Planu prac psg na rok następny, 
przedkładanego do 31 maja danego roku. 

PIG–PIB nie otrzymywał informacji o przekazaniu przez Ministra Środowiska do 
NFOŚiGW List na 2016 r., 2017 r. i 2018 r., w celu zabezpieczenia środków na 
realizację nowych zadań.  

W przypadku Listy na 2018 r. PIG–PIB dokonał zmniejszenia liczby proponowanych 
nowych zadań na wniosek MŚ z dnia 13 marca 2017 r., w związku z pismem 
NFOŚiGW, który poinformował, że nie ma możliwości sfinansowania zadań Planu 
prac psg na 2018 r. i lata następne na poziomie założonym przez PIG–PIB.  

Opis stanu 
faktycznego 
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W projektach Planu prac psg przedstawionych Ministrowi Środowiska, PIG–PIB 
zaproponował realizację: od 2016 r. – 16 nowych zadań (w ramach dziewięciu 
programów/zakładów) o całkowitym koszcie realizacji 82.516,4 tys. zł, w tym 
w 2016 r. 13.051,9 tys. zł; od 2017 r. – 33 nowych zadań (w ramach ośmiu grup 
zadań/bloków tematycznych) o całkowitym koszcie realizacji 208.505,5 tys. zł, w tym 
w 2017 r. 52.232,9 tys. zł; od 2018 r. – 21 nowych zadań (w ramach dziewięciu grup 
zadań) o całkowitym koszcie realizacji 93.117,8 tys. zł, w tym w 2018 r. 
23.023,4 tys. zł, od 2019 r. – 29 nowych zadań/działań o całkowitym koszcie 
realizacji 113.619,1 tys. zł, w tym w 2019 r. 26.209,7 tys. zł. 

Zadania i ich koszty, ujęte w projektach Planów prac psg, stanowiły od 40,0% 
(2016 r.) do 93,5% (2019 r.) liczby zadań oraz od 28,5% (2018 r.) do 79,3% 
(2019 r.) i 165,0% (2017 r.) kosztów zadań w pierwszym roku ich realizacji, ujętych 
na Listach przekazanych do MŚ. 

Dyrektor PIG–PIB w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn sporządzania propozycji 
nowych zadań tak znacząco odbiegających, zarówno w zakresie liczby jak i kosztów 
ich realizacji, od zadań proponowanych w Planie prac psg, podał że PIG–PIB 
traktuje Listę jako propozycje zadań, którą przekazuje do Głównego Geologa Kraju, 
z której może on wybrać te zadania, które wg niego są zasadne do realizacji od roku 
następnego. Ponadto wyjaśnił, że PIG–PIB występował do Głównego Geologa Kraju 
o udział w tworzeniu List – na 2018 r. i 2020 r. odpowiednimi pismami, 
a w pozostałych latach Dyrektor PIG–PIB przekazywał taką prośbę ustnie, bez 
kierowania oficjalnych pism. Znaczne zmiany zakresu tematycznego nowych zadań 
na 2017 r., ujętych w propozycji Planu prac psg na 2017 r. oraz wzrost ich kosztów 
o 65% w stosunku do zadań i ich kosztów zaproponowanych w Liście ze stycznia 
2016 r., Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił brakiem informacji o akceptacji Listy 2017 oraz 
zmianą na stanowisku Zastępcy dyrektora ds. psg, które „spowodowały, że PIG 
zwiększył ilość i różnorodność zadań; uzupełnił również Plan prac psg 2017 
o zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze art. 162, ust. 1, pkt. 
11. Działania takie miały na celu umożliwienie GGK13 zapoznanie się z propozycjami 
pracowników PIG na realizację zadań psg od roku 2017 i wybór tych, które 
wpisywały się w zakres potrzeb i planów Ministerstwa Środowiska na rozwój geologii 
poprzez działania psg.”. 

(akta kontroli str. 9-10, 127, 534-538, 553, 617, 642-643, 647-688, 733, 918) 

PIG–PIB przedkładał projekty Planu pracy psg na kolejne lata okresu 2016–2019 
w terminie do 31 maja poprzedniego roku, tj. zgodnie z wymaganiami art. 63 ust. 4 
uPgg. Dla nowych zadań/przedsięwzięć, planowanych do realizacji od danego roku, 
zamieszczono ich karty informacyjne zawierające czas realizacji zadania i jego 
lokalizację, cel wykonania zadania i jego zakres rzeczowy, sposób wykorzystania 
wyników, metodykę zadania, planowany efekt rzeczowy i sposób zagospodarowania 
wartości powstałych w wyniku realizacji projektu, a w tabeli zbiorczej zestawiono 
termin rozpoczęcia oraz koszty realizacji z podziałem na poszczególne lata oraz 
wielkości nakładów (kosztów) bieżących i inwestycyjnych14. Od 2017 r. w projektach 
Planu pracy psg przedstawiono także dla zadań kontynuowanych zakres prac 
przewidzianych do realizacji oraz planowany efekt końcowy. Ponadto w piśmie 
przekazującym projekt Planu prac psg na 2018 r. PIG–PIB oszacował niezbędne na 
2018 r. koszty zadań kontynuowanych (89 mln zł) oraz planowane koszty nowych 
zadań w związku z pismem NFOŚiGW z dnia 8 lutego 2017 r., informującym 
o wielkości zarezerwowanego budżetu na zadania psg i psh.  

                                                      
13  Głównemu Geologowi Kraju – przypis kontrolera. 
14  Dla Planu na 2017 r. w ramach składania wyjaśnień we wrześniu 2016 r. 
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W przedkładanych projektach Planu prac psg na 2016 r. i 2019 r. nie uwzględniono 
zadania określonego w art. 161 ust. 1 pkt 11 uPgg15. Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił, 
m.in. że „Przepisy nakładające na psg obowiązek sprawdzania prawidłowości 
poboru próbek geologicznych wprowadzone zostały do ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze w roku 2014 (weszły w życie od 1 stycznia 2015 r.) za sprawą tzw. 
nowelizacji węglowodorowej. Intencją wprowadzenia omawianych przepisów było 
zwiększenie zakresu kontroli nad wykonywaniem i dokumentowaniem wyników prac 
geologicznych prowadzonych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin 
objętych własnością górniczą. Niestety z nieustalonych w ustawie przyczyn, 
w przepisach dotyczących kontroli poboru próbek nie wskazano, których próbek 
kontrola ta dotyczy, a to oznacza, że kontroli psg podlegają wszystkie próbki 
geologiczne pobierane w toku prowadzenia prac geologicznych złożowych, 
hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich oraz badawczych. W konsekwencji 
w rejestrze zgłoszeń poboru prób prowadzonym w PIG od 2015 r dominują 
zgłoszenia dotyczące prac innych niż poszukiwawczo-rozpoznawcze za złożami 
kopalin – na ponad 1500 zarejestrowanych zgłoszeń działalności złożowej dotyczy 
jedynie 130 zgłoszeń. Objęcie kontrolą wszystkich zgłoszonych do PIG 
zamierzonych pobrań prób geologicznych w aktualnych warunkach jest oczywiście 
niewykonalne. PIG nie zgłosił do Planu prac psg 2016 zadania w zakresie 
sprawdzania prawidłowości poboru próbek geologicznych w związku z licznymi 
wątpliwościami dotyczącymi: sposobu typowania podmiotów do przeprowadzenia 
kontroli; charakteru kontroli; standardu poboru próbek; kwestii formalnych 
związanych z terminami wykonywania kontroli, częstotliwością ich prowadzenia oraz 
nakładaniem się kompetencji różnych organów.”. Ponadto wyjaśnił, że w 2018 r. 
PIG–PIB zrealizował na zlecenie Ministerstwa Środowiska ekspertyzę dotyczącą 
prawidłowości wykonania prac geologicznych określonych w Projekcie robót 
geologicznych dla poszukiwania i rozpoznawania złóż bursztynu na części dz. Nr 
78, 132/1, 133/1, 180/4, 756, 784/2, 784/3 obręb Kąty Rybackie [0002] (w obszarze 
żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną w ramach przedsięwzięcia „Budowa drogi 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”).  

Plan prac psg na 2016 r. został zaakceptowany w dniu 23 października 2015 r. 
W Planie przewidziano od 2016 r. do realizacji 15 nowych zadań o całkowitym 
koszcie realizacji 81.161,4 tys. zł. W styczniu 2016 r. PIG–PIB zwrócił się do 
Głównego Geologa Kraju o potwierdzenie ważności Planu, jako warunek NFOŚiGW 
umożliwiający wnioskowanie o dofinansowanie przedsięwzięć. W lutym 2016 r. 
Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych poinformował PIG–PIB 
o akceptacji Planu przez nowego Głównego Geologa Kraju, z zastrzeżeniem 
możliwości łączenia poszczególnych zadań psg, należących do tych samych 
kategorii. W związku z ww. pismem PIG–PIB pismem z dnia 7 czerwca 2016 r. 
przedłożył propozycje nowych zadań psg pogrupowanych w 6 blokach 
tematycznych odpowiadających zadaniom wymienionym w art. 162 ust. 1 uPgg, 
a w dniu 27 lipca 2016 r. zwrócił się do MŚ z prośbą o aktualizację Planu w zakresie 
trzech zadań. Po uzgodnieniach przekazał zaktualizowany Plan prac psg w dniu 
23 września 2016 r., który został zaakceptowany przez Głównego Geologa Kraju, 
działającego z upoważnienia Ministra Środowiska, w dniu 4 października 2016 r. 
W Planie przewidziano do realizacji w 2016 r. 14 nowych zadań w ramach sześciu 
bloków tematycznych na ogólną kwotę 78.059,7 tys. zł, w tym 10.901,5 tys. zł 
w 2016 r.  

                                                      
15  „dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz wykonuje inne 

czynności pomocnicze na podstawie odrębnego upoważnienia właściwego organu administracji 
geologicznej”. 
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Plan prac psg na 2017 r. został zaakceptowany w dniu 30 grudnia 2016 r., tj. siedem 
miesięcy po jego złożeniu. W czasie opiniowania w MŚ projektu Planu, PIG–PIB 
składał wyjaśnienia i uzupełnienia, a w okresie wrzesień-listopad procedowano 
włączenie do Planu nowych podzadań. W dniu 5 grudnia 2016 r. PIG–PIB zwrócił 
się do Głównego Geologa Kraju o zatwierdzenie Planu prac psg na 2017 r., 
wskazując na konsekwencje związane z jego niezaakceptowaniem (brak możliwości 
składania wniosków o dofinansowanie oraz brak podstaw do uruchomienia prac 
związanych z realizacją zadań ujętych w Planie i wobec braku realizacji zadań 
konieczność przebudowy harmonogramów rzeczowo-finansowych na poszczególne 
lata realizacji). Ostatecznie pismem z dnia 7 grudnia 2016 r. Główny Geolog Kraju, 
działający z upoważnienia Ministra Środowiska, przedstawił opinię, według której 
z 32 zaproponowanych tematów na łączną kwotę 242.904,1 tys. zł pozytywnie 
zaopiniował cztery, pozytywnie z zastrzeżeniami dziewięć, a nie zaakceptował 19 
propozycji, informując że zadania związane z Polityką Surowcową Państwa (dalej: 
„PSP”) będą sukcesywnie powierzane po przyjęciu PSP. Nie zostało 
zaakceptowane zadanie dotyczące sprawdzenia prawidłowości poboru próbek 
z wykonania robót geologicznych (art. 162 ust. 1 pkt 11 uPgg). Wraz z opinią 
negatywną Główny Geolog Kraju poinformował o możliwości powierzenia zadania 
do realizacji w terminie późniejszym, w zakresie zaproponowanym przez MŚ. 

Zaktualizowany projekt Planu, przedłożony przez PIG–PIB pismem z dnia 
22 grudnia 2016 r., a skorygowane karty przedsięwzięć i załącznik dotyczący listy 
i kosztów nowych zadań – pismem z dnia 29 grudnia 2016 r., został zaakceptowany 
przez Głównego Geologa Kraju, działającego z upoważnienia Ministra Środowiska 
w dniu 30 grudnia 2016 r. W Planie przewidywano realizację 13 nowych podzadań 
w ramach pięciu bloków tematycznych o kosztach całkowitych 57.638,5 tys. zł, 
w tym 21.999,3 tys. zł w 2017 r. oraz 47 przedsięwzięć/podzadań rozpoczętych 
w latach poprzednich. 

Projekt Planu prac psg na 2018 r., zaprezentowany przez PIG–PIB w dniu 10 lipca 
2017 r., Główny Geolog Kraju, działający z upoważnienia Ministra Środowiska, 
w okresie 22 sierpnia – 20 września 2017 r. zaopiniował pozytywnie z uwagami 19 
podzadań, a jedno podzadanie zaopiniował negatywnie. PIG–PIB, w związku 
z pismem MŚ z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uwag do zadania dotyczącego 
sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych, 
wycofał z Planu ww. zadanie mając na względzie sprawne zaakceptowanie Planu. 
W uzasadnieniu wskazał na brak opracowanych procedur działania oraz uzgodnień 
z Ministerstwem Środowiska i pozostałymi organami administracji geologicznej, 
dotyczących sposobu i zakresu działania psg w ww. obszarze. 

Po kolejnych uwagach MŚ (pisma z dnia 27 października 2017 r. i 30 listopada 
2017 r.) PIG–PIB przekazywał skorygowany projekt Planu (pisma z dnia 3 listopada 
2017 r. i 8 grudnia 2017 r.). Główny Geolog Kraju, działający z upoważnienia 
Ministra Środowiska, zaakceptował Plan w dniu 14 grudnia 2017 r. W Planie 
przewidywano realizację 19 nowych zadań o kosztach całkowitych 93.927,5 tys. zł, 
w tym 20.256,5 tys. zł w 2018 r. oraz 43 przedsięwzięcia/podzadania rozpoczęte 
w latach poprzednich. 

Z zadań ujętych w projekcie Planu prac psg na 2019 r., w Ministerstwie Środowiska 
zaopiniowano pozytywnie 12 podzadań oraz pozytywnie z uwagami 14 podzadań, 
a negatywnie 3 podzadania, a następnie po przekazaniu zaktualizowanego projektu 
Planu, Główny Geolog Kraju, działający z upoważnienia Ministra Środowiska, 
zaakceptował go w dniu 1 sierpnia 2018 r. W Planie przewidywano realizację 26 
nowych zadań o całkowitym koszcie realizacji 106.507,6 tys. zł, w tym w 2019 r. 
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31.689,2 tys. zł oraz 55 przedsięwzięć/podzadań rozpoczętych w latach 
poprzednich. 

W latach objętych kontrolą, zadania realizowane przez psg były finansowane ze 
środków NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego 2.3.1. „Geologia i górnictwo 
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż 
kopalin i wód podziemnych” (dalej: „Program Priorytetowy Geologia i Górnictwo”). 

(akta kontroli str. 4-6, 178-199, 534-538, 553, 624-645(646), 721-732, 919-968) 

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

1. Projekt Planu prac psg na 2017 r. w części dotyczącej nowych zadań zawierał 
ogólne dane oraz planowane nakłady finansowe, bez podania szczegółowych 
informacji np. w zakresie określenia wielkości kosztów według ich rodzajów, 
wymaganych zgodnie z pkt IV.3.2 Działań nadzorczych. Dopiero w ramach 
wyjaśnień PIG–PIB przekazał karty informacyjne dla poszczególnych zadań. 

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił m.in.: „Schemat Planu prac psg 2017 wynikał 
z potrzeby zmiany formy Planu prac psg, o którą Główny Geolog Kraju zwrócił 
się do PIG w dniu 19 czerwca 2015 r. (pismo Główny Geolog Kraju-0771-
1/22936/15/AM). W odpowiedzi, PIG przesłał przykładową propozycję graficzną 
(pismo NPL-070/8/2015/AB z dnia 11 sierpnia 2015 r.), która została 
zaakceptowana w dniu 19 października 2015 r. (pismo znak: DGK-
V.0324.1.2015.AM).  
(...) Dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej, podjęła decyzję, aby Plan 
prac psg 2017 nie był składany w podziale na zadania zgłaszane przez komórki 
organizacyjne PIG, ale aby zadania wynikały bezpośrednio z ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze, art. 162, ust. 1 i 2. W związku z tym zaproponowano inną 
formę Planu prac, która została dopracowana na etapie akceptacji zgłoszonych 
do realizacji zadań. Plan prac psg 2018 i Plan prac psg 2019 zostały złożone 
według wypracowanego schematu.”. 

(akta kontroli str. 178-199, 534-538, 553, 721-732, 919-946) 

W ocenie NIK, niezapewnienie w PIG–PIB przedłożenia projektu Planu prac psg na 
2017 r. zawierającego wymagane informacje i dane, było postępowaniem 
nierzetelnym. 

2. W Planie prac psg na 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r. dla zadań 
kontynuowanych podawano informacje nt. zakresu planowanych do wykonania 
prac oraz oczekiwanych rezultatów bez określenia zakładanych na dany rok 
kosztów tych zadań, pomimo że zgodnie z załącznikiem Nr 2, wskazanym 
w punkcie IV.3.4 Działań nadzorczych powinny być podane przewidywane środki 
finansowe także dla zadań kontynuowanych. 

Jedynie w piśmie z dnia 31 maja 2017 r. przekazującym Plan prac psg na 
2018 r., PIG–PIB zbilansował koszty realizacji zadań nowych oraz 
kontynuowanych w odniesieniu do wielkości budżetu zarezerwowanego przez 
NFOŚiGW na realizację zadań psg i psh. 

Dyrektor PIG–PIB podał w wyjaśnieniach, że „Działania Nadzorcze MŚ wobec 
PIG zawierają jedynie wzór tabeli kosztowej dotyczącej zadań nowych, 
zgłaszanych na kolejny rok realizacji. PIG nie otrzymał nigdy z MŚ informacji, 
aby do akceptacji Planu prac psg konieczne było przedstawienie informacji 
o kwotach planowanych na realizację zadań kontynuowanych w danym roku.”. 

(akta kontroli str. 23-46, 534-553, 642, 721-732, 919-920) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W ocenie NIK, przedkładanie przez PIG–PIB propozycji Planu prac psg na kolejne 
lata okresu 2016–2019 bez podawania kosztów realizacji zadań kontynuowanych, 
było działaniem niezgodnym z uregulowaniami wprowadzonymi przez Ministra 
Środowiska. 

3. Propozycję Listy nowych przedsięwzięć psg na 2019 r. przedłożono 
w Ministerstwie Środowiska w dniu 30 stycznia 2018 r., tj. 15 dni po terminie 
(15 stycznia) określonym w pkt IV.3.2 Działań nadzorczych. Propozycję Listy 
nowych przedsięwzięć psg na 2018 r. przedłożono w dniu 16 stycznia 2017 r., 
a w dniu 30 stycznia 2017 r. uzupełniono ją (na wniosek Ministerstwa 
Środowiska) o syntetyczny opis zadań, wymagany w pkt IV.3.2. Działań 
nadzorczych. 

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił, że: „W przypadku Listy 2018, tabela nowych zadań 
została przekazana w terminie wskazanym w Działaniach Nadzorczych MŚ nad 
PIG, w terminie uzgodnionym z pracownikami Ministerstwa Środowiska (do 
końca stycznia 2017 r.) uzupełniono jedynie schematyczny opis każdego 
z zadań. Brak przekazania do MŚ schematycznych opisów zadań wynikał 
z niedopatrzenia pracownika PIG odpowiedzialnego za przygotowanie Listy 
2018. Lista 2019 została przekazana do MŚ po terminie w związku ze zmianą 
Dyrektora PIG w dniu 12 stycznia 2018 r. i potrzebą akceptacji zadań 
zgłaszanych w ramach Listy przez nowopowołanego Dyrektora PIG.”. 

(akta kontroli str. 534-536, 553, 680-688) 

W ocenie NIK, przedłożenie propozycji List nowych przedsięwzięć psg na 2019 r. po 
terminie wymaganym Działaniami nadzorczymi, było działaniem niezgodnym 
z wprowadzonymi przez Ministra Środowiska uregulowaniami. 

1.3. Zapewnienie środków na realizację nowych zadań państwowej 
służby geologicznej 

PIG–PIB w okresie 2016–2018 złożył w NFOŚiGW 36 wniosków o dofinansowanie 
nowych zadań na łączną kwotę dofinansowania 475.611,1 tys. zł16, z tego: 

  w 2016 r. – jeden wniosek dotyczący zadania ujętego w Planie prac psg na 
2015 r. oraz 12 wniosków związanych z zadaniami ujętymi w Planie 2016 
i jednym zadaniem powierzonym planowanym do rozpoczęcia w 2016 r., z tym 
że z sześciu wniosków złożonych w sierpniu 2016 r. jeden został odrzucony ze 
względów formalnych17, a pięć pozostałych18, po trójstronnym spotkaniu 
roboczym w MŚ w dniu 20 września 2016 r., zostało wycofanych przez PIG–PIB 
w dniu 21 września 2016 r. „do momentu akceptacji przez Ministra Środowiska 
ostatecznej wersji Planu prac 2016”. Zostały one ponownie złożone w okresie 6–
17 października 2016 r., tj. w terminie od dwóch do 13 dni od zaakceptowania 
zaktualizowanego Planu prac psg na 2016 r. lub powierzenia zadania oraz 
w przypadku wniosku dotyczącego zadania ujętego w Planie prac psg na 2015 r. 
– w terminie 22 dni od daty uruchomienia przez NFOŚiGW Generatora 
Wniosków o Dofinansowanie (dalej: „GWD”), tj. 19 lipca 2016 r.; 

  w 2017 r. – 10 wniosków, w tym pięć związanych z zadaniami ujętymi w Planie 
prac psg na 2017 r. oraz pięć dla zadań powierzonych planowanych do 

                                                      
16  Nie uwzględniono sześciu wniosków, które po wycofaniu lub odrzuceniu, ponownie zostały złożone 

w 2016 r. 
17  Nr 418/2016 – ze względu na brak spełnienia kryterium dostępu nr 8: cel i rodzaj przedsięwzięcia jest 

zgodny z programem priorytetowym. 
18  Nr 408/2016, 409/2016, 411/2016, 427/2016, 428/2016. 

Opis stanu 
faktycznego 
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rozpoczęcia w 2017 r. Cztery wnioski dotyczące zadań ujętych w Planie złożone 
zostały do NFOŚiGW w terminie 8–69 dni, a jeden19 w terminie 194 od daty 
uruchomienia GWD, tj. 12 kwietnia 2017 r. Wnioski dotyczące zadań 
powierzonych złożone zostały w terminie 30–69 dni od daty powierzenia zadania 
(trzy wnioski20) oraz 3 i 18 dni od daty uruchomienia GWD (dwa wnioski21); 

  w 2018 r. – dziewięć wniosków, w tym sześć związanych z zadaniami ujętymi 
w Planie prac psg na 2018 r. oraz trzy dla zadań powierzonych planowanych do 
rozpoczęcia w 2018 r. oraz osiem wniosków związanych z zadaniami ujętymi 
w Planie prac psg na 2019 r. Trzy wnioski dotyczące zadań ujętych w Planie prac 
psg na 2018 r. złożone zostały do NFOŚiGW w terminie 3–11 dni od daty 
uruchomienia GWD, tj. 7 maja 2018 r., a pozostałe trzy22 70–80 dni od daty 
uruchomienia GWD. Wnioski dotyczące zadań ujętych w Planie prac psg na 
2019 r. zostały złożone w terminie od 16 do 121 dni od daty zaakceptowania 
Planu. Ponadto w listopadzie 2018 r. został złożony jeden wniosek (nr 552/2018) 
związany z zadaniem powierzonym w 2017 r. pn. Wsparcie działań Głównego 
Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa - część II. 
Jak wyjaśnił Dyrektor PIG–PIB długie terminy na złożenie wniosków wynikały 
w wielu przypadkach z dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań (w tym 
na prośbę MŚ) lub aktualizacji katalogu kosztów bezpośrednich czy zmiany 
naliczania kosztów pośrednich w trakcie przygotowywania wniosku oraz 
oczekiwania na akceptację zmian przez Ministra Środowiska. 

Pozytywna opinia Głównego Geologa Kraju, działającego z upoważnienia Ministra 
Środowiska, do wniosków dotyczących zadań realizowanych od 2016 r., wydana 
została w terminie od 20 do 68 dni od daty złożenia wniosku w NFOŚiGW – w trzech 
przypadkach bez uwag.  

Pozytywna opinia dla wniosków dotyczących zadań ujętych w Planie prac psg na 
2017 r., wydana została w terminie od 61 do 118 i 200 dni od daty złożenia wniosku 
do NFOŚiGW. Powyższe terminy wynikały ze zgłoszenia przez MŚ uwag do 
wniosków – w terminie od 25 do 75 dni od daty złożenia wniosku oraz terminu 
udzielenia wyjaśnień przez PIG–PIB w ciągu 7 do 37 dni. W jednym przypadku23 
opiniowanie wniosku (zgłaszanie uwag MŚ i wyjaśnienia PIG–PIB) trwało od grudnia 
2017 r. do marca 2018 r. i związane było m.in. z potrzebą uzasadnienia wielkości 
przewidywanych kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zmianami 
w zakresie kosztów proponowanymi w trakcie opiniowania wniosku oraz 
precyzyjnego określenia osiągnięcia efektu rzeczowego.  

Pozytywna opinia do dwóch wniosków, dotyczących zadań powierzonych od 
2017 r., wydana została w terminie 36 i 57 dni od daty złożenia wniosku do 
NFOŚiGW. W przypadku wniosku nr 1185/2017 dotyczącego zadania pn. Wsparcie 
działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej 
Państwa pierwsza pozytywna opinia wydana została po 21 dniach, a ostateczna po 
240 dniach od daty złożenia wniosku, w związku ze zgłoszoną przez NFOŚiGW 
potrzebą potwierdzenia, że złożony wniosek nie obejmuje obszarów objętych już 
finansowaniem ze środków publicznych. Weryfikacja przeprowadzona przez 
pracowników PIG–PIB i MŚ wykazała, że zakres rzeczowy jednego z podzadań 
objętych wnioskiem pokrywa się częściowo z wnioskiem 241/2017 złożonym przez 

                                                      
19  Nr 1230/2017. 
20  Wnioski nr 1091/2017, 1185/2017 i 1206/2017. 
21  Wnioski nr 235/2018 i 253/2018. 
22  Wnioski nr 358/2018, 365/2018, 373/2018. 
23  Wniosek nr 1230/2017. 
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MŚ w ramach Programu priorytetowego 5.1.1.24. W związku z powyższym Główny 
Geolog Kraju, działający z upoważnienia Ministra Środowiska, w maju 2018 r. 
zmienił na wniosek PIG–PIB zakres powierzenia i podtrzymał pozytywną opinię dla 
8 z 10 podzadań. Z kolei wniosek 1206/2017 do końca 2018 r. był w dalszym ciągu, 
tj. po 15 miesiącach od jego złożenia, w trakcie opiniowania w MŚ. 

Pozytywna opinia dla wniosków dotyczących zadań ujętych w Planie prac psg na 
2018 r., wydana została bez uwag dla trzech wniosków w terminie 47 i 53 oraz 224 
dni od daty złożenia wniosku do NFOŚiGW, a dla trzech wniosków w terminie 68–
112 dni, po zgłoszeniu przez MŚ uwag (w terminie 37–60 dni od daty złożenia 
wniosku) i złożeniu przez PIG–PIB wyjaśnień w ciągu 1–13 dni. Pozytywna opinia 
do trzech wniosków, dotyczących zadań powierzonych od 2018 r., wydana została 
w terminie 31–63 dni od daty złożenia wniosku, po zgłoszeniu przez MŚ uwag 
(w terminie 20–33 dni od daty złożenia wniosku) i złożeniu przez PIG–PIB wyjaśnień 
w ciągu 4–12 dni. 

Z ośmiu wniosków, dotyczących zadań ujętych w Planie prac psg na 2019 r., do 
końca 2018 r. cztery wnioski uzyskały pozytywną opinię w ciągu 47–67 dni od ich 
złożenia w NFOŚiGW – wszystkie po zgłoszeniu uwag MŚ (w terminie 26–40 dni) 
i wyjaśnieniach PIG–PIB (w ciągu 7–31 dni).  

Umowy o dofinansowanie nowych zadań psg podpisywane były z NFOŚiGW 
w terminach: 

1) siedem umów dot. zadań realizowanych od 2016 r. (wnioski złożone w 2016 r.) 
na łączną kwotę 89.367,1 tys. zł, w tym 23.426,2 tys. zł w 2016 r. (w jednej 
umowie okres 2015–2016) – w dniu 23 grudnia 2016 r. dla czterech zadań 
ujętych w Planie prac psg na 2016 r. i jednego zadania powierzonego, tj. 56–78 
dni od daty złożenia wniosku, oraz w lutym 2017 r. dla dwóch zadań ujętych 
w Planie 2016 (wnioski nr 511/2016 i 483/2016), tj. odpowiednio 120 i 131 dni od 
daty złożenia wniosku; 

2) dziewięć umów dot. zadań realizowanych od 2017 r. na łączną kwotę 
95.243,0 tys. zł, w tym 25.888,7 tys. zł w 2017 r. (w jednej umowie za okres 
2017–2018): 

a) wnioski złożone w 2017 r. (osiem wniosków):  

 w czwartym kwartale 2017 r. dla czterech zadań ujętych w Planie prac psg 
na 2017 r. i jednego zadania powierzonego, tj. po 118–174 dniach od daty 
złożenia wniosku, 

 w sierpniu 2018 r. dla jednego zadania ujętego w Planie 2017 (wniosek 
nr 1230/2017), tj. po 291 dniach od daty złożenia wniosku, 

 w grudniu 2018 r. dla jednego zadania powierzonego (wniosek 
nr 1185/2017), tj. po 430 dniach od daty złożenia wniosku. 

Nie podpisano umowy dla jednego zadania powierzonego (wniosek nr 1206/2017); 

b) wnioski złożone w 2018 r. (trzy wnioski):  

 w sierpniu 2018 r. dla dwóch zadań powierzonych, tj. po 88 i 90 dniach od 
daty złożenia wniosku. 

Nie podpisano umowy dla jednego zadania powierzonego (wniosek nr 522/2018 
złożony 7 listopada 2018 r.); 

                                                      
24  „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska część 1) Ekspertyzy, 

opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”. 
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3) cztery umowy dot. zadań realizowanych od 2018 r. (wnioski złożone w 2018 r.) 
na łączną kwotę 36.151,4 tys. zł, w tym 6.569,1 tys. zł w 2018 r. – w sierpniu 
2018 r. dla dwóch zadań, tj. 55–77 dni od daty złożenia wniosku w NFOŚiGW, 
oraz w dniu 12 i 14 lutego 2017 r. dla dwóch wniosków (nr 511/2016 i 483/2016), 
tj. odpowiednio 117 i 125 dni od daty złożenia wniosku. 

Do końca 2018 r. nie podpisano umów dla pięciu zadań – trzech ujętych w Planie 
prac psg na 2018 r. (wnioski nr 373/2018, 365/2018 i 245/2018) oraz dwóch 
powierzonych (wniosek nr 503/2018 i 422/2018)25.  

Koszty realizacji nowych zadań stanowiły, według złożonych wniosków, od 96,0% 
(2017 r.) do 102,1% (2018 r.) kosztów przewidywanych w Planach prac psg na 
poszczególne lata okresu 2016–2018.  

Koszty realizacji nowych zadań stanowiły, według podpisanych umów, 98,4% 
kosztów ujętych w Planie prac psg na 2016 r. oraz 96,0% kosztów ujętych w Planie 
prac psg na 2017 r. W przypadku Planu prac psg na 2018 r. powyższy wskaźnik 
wyniósł 30,2%, z uwagi na podpisanie do końca 2018 r. umów dla trzech z sześciu 
złożonych wniosków. 

Badanie ośmiu wniosków26 o dofinansowanie, dla których nie podpisano umów lub 
zawarto je w końcu roku albo dopiero w roku następnym wykazało, że długi okres 
złożenia i procedowania wniosków wynikał z: 

–  długiego okresu przygotowywania i złożenia wniosku – 59 do 194 dni od daty 
uruchomienia GWD lub daty powierzenia zadania (cztery przypadki); 

–  błędów i nieścisłości we wniosku wymagających jego aktualizacji (dwa przypadki); 

–  długiego okresu przesyłania uwag przez Ministra Środowiska – od 49 do 60 dni 
(trzy przypadki); 

–  długiego okresu wydawania opinii przez Ministra Środowiska – 200 i 224 dni (dwa 
przypadki); 

–  długiego okres procedowania w NFOŚiGW – 91 dni (jeden przypadek na pięć 
wniosków, dla których podpisano umowy do końca 2018 r.). 

W jednym przypadku (wniosek nr 1185/2017) długi okres procedowania (łącznie 378 
dni) wynikał ze zgłoszonej przez NFOŚiGW potrzeby potwierdzenia, że złożony 
wniosek nie obejmuje obszarów objętych już finansowaniem ze środków 
publicznych NFOŚiGW (opisano wyżej). 

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił, że złożenie wniosku w terminie 194 dni od daty 
uruchomienia GWD (wniosek nr 1230/2017) wynikało z długiego okresu 
akceptowania w MŚ zaproponowanych przez PIG–PIB (pismo z kwietnia 2017 r.) 
zmian w zakresie terminów rozpoczęcia i zakończenia wybranych podzadań, 
wynikających z aktualizacji katalogu kosztów oraz potrzeby skrócenia czasu 
prefinansowania tych podzadań, a także konieczności ujednolicenia tytułów nazw 
podzadań (pismo z sierpnia 2017 r.). Potwierdzenie akceptacji zmian PIG–PIB 
uzyskał w dniu 25 września 2017 r., a wniosek złożył w dniu 23 października 2017 r.  

 (akta kontroli str. 516-525, 1015-1064, 1068-1133, 1471-1476) 

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

                                                      
25  Umowy do wniosków nr 365/2018 i 422/2018 podpisane zostały w styczniu 2019 r. 
26  Nr: 51/2016, 483/2016, 1230/2017, 1206/2017, 1185/207, 73/2018, 358/018, 245/2018. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1. Wnioski o dofinansowanie zadań ujętych w Planach prac psg o nr 978/2017, 
365/2018, 373/2018 zostały złożone do NFOŚiGW w terminach 69, 74 i 81 dni 
od daty uruchomienia Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Wnioski 
o dofinansowanie zadań powierzonych do realizacji od 2017 r. o nr 1185/2017, 
1206/2017 złożone zostały do NFOŚiGW w terminach 59 i 69 dni od daty 
powierzenia zadania. 

Dyrektor PIG–PIB podał w wyjaśnieniach, że: „Wnioski o dofinansowanie zadań 
z Planu prac psg 2017 były składane do GWD NFOŚiGW sukcesywnie, wraz ze 
skompletowaniem dokumentów niezbędnych do poprawnego złożenia wniosku, 
w tym pozyskanie aktualnych ofert dotyczących prac kooperacyjnych 
i inwestycyjnych. W roku 2017 składaniem wniosków do GWD NFOŚiGW 
zajmowała się jedna osoba, dwie kolejne, posiadające takie umiejętności 
przebywały na urlopach rodzicielskich” oraz dla wniosków nr 1185/2017, 
1206/2017: „wniosek został złożony (...) niezwłocznie po przygotowaniu 
dokumentów niezbędnych do poprawnego złożenia wniosku, w tym pozyskaniu 
aktualnych ofert dotyczących prac kooperacyjnych”, a dla wniosku 373/2018 
„PIG zwrócił się do Ministerstwa Środowiska z prośbą o akceptację zmian 
wynikającą z włączenia do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 1) badań wieku 
bezwzględnego osadów plejstoceńskich metodą OSL, 2) zakupu map glebowych 
w skali 1: 25 000, 3) uzupełnieniu zakresu materiałów niezbędnych do realizacji 
zadania – pismo GSK-070/656/2018/AKO z dnia 7 maja 2018 r. Zgoda na 
zmianę warunków umowy została przekazana do PIG z datą 21 czerwca 2018 r. 
– pismo DNG-wnsg.0324.8.2017.KO. Wniosek został złożony w GWD NFOŚiGW 
w dniu 27 lipca 2018 r, niezwłocznie po przygotowaniu dokumentów niezbędnych 
do poprawnego złożenia wniosku, w tym pozyskaniu aktualnych ofert 
dotyczących prac kooperacyjnych. Wniosek był aktualizowany w dniu 10 sierpnia 
2018 r. w związku z przekroczeniem przez PIG okresu kwalifikowalności kosztów 
w stosunku do obecnie obowiązującego programu priorytetowego – pismo 
NFOŚiGW-DOWF.420.1.2018.2 NFOSiGW-18-59464 z dnia 3 sierpnia 2018 r.”. 

 (akta kontroli str. 1015-1019, 1038-1042) 

W ocenie NIK, przygotowywanie w PIG–PIB i składanie wniosków w tak długich 
okresach czasu od daty uruchomienia GWD lub daty powierzenia zadania, nawet 
w przypadku konieczności pozyskiwania aktualnych ofert dotyczących prac 
kooperacyjnych, było postępowaniem nierzetelnym i było jedną z przyczyn braku 
podpisania umów o dofinansowanie w roku złożenia wniosku, co mogło 
niekorzystnie wpłynąć na wynik finansowy związany z realizacją zadań psg. 

Zdaniem NIK, wyjaśnienia dotyczące wniosku 373/2018 nie uzasadniają jego 
późnego złożenia, bowiem, wobec zaakceptowania Planu prac psg na 2018 r. 
w dniu 14 grudnia 2017 r., propozycje zmian zakresu rzeczowego do ww. wniosku 
należało uzgodnić przed dniem uruchomienia GWD (7 maja 2018 r.).  

2. Wniosek 358/2018 został sporządzony z licznymi błędami i rozbieżnościami 
danych zawartych we wniosku oraz załącznikach, wskazanymi przez MŚ 
w pismach z dnia 12 września 2018 r. oraz z dnia 9 października 2018 r.  

Dyrektor PIG-PIB podał w wyjaśnieniach, że „W opinii PIG–PIB większość uwag 
(...) ma charakter pomyłek pisarskich, wynikających z pośpiechu przy 
przygotowywaniu materiałów do wniosku. Przedsięwzięcie (...) składa się 
z dziesięciu zadań, rozbudowana ilość załączników, przygotowywanych na 
potrzeby oceny merytorycznej wniosku dla pracowników Ministerstwa 
Środowiska wymaga powtórzeń niektórych elementów w kilku miejscach. Stoję 
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na stanowisku, iż tego typu uwagi nie mają wpływu na ocenę merytoryczną 
wniosku i nie powinny opóźniać wydania pozytywnej opinii dotyczącej celowości 
dofinansowania realizacji tego przedsięwzięcia, wydawanej przez Ministra 
Środowiska. Pozostałe uwagi, dotyczące łączenia prac kooperacyjnych 
i inwestycyjnych oraz zasadności publikowania koordynat w formie bazy danych 
w excelu, zostały – w cenie PIG–PIB - wyjaśnione wyczerpująco w piśmie GSK-
070/1196/2018.JPi z dnia 20 września 2018 r.”. 

(akta kontroli str. 794, 1015-1019, 1043-1055, 1065-1067) 

W ocenie NIK, przygotowanie przez PIG-PIB wniosku zawierającego błędy 
i rozbieżności było działaniem nierzetelnym. Spowodowało to konieczność 
dwukrotnej korekty wniosku i doprowadziło do wydłużenia okresu opiniowania go 
w Ministerstwie Środowiska, a w konsekwencji podpisania umowy z NFOŚiGW na 
dofinansowanie realizacji zadania w dniu 20 grudnia 2018 r., tj. po 156 dniach od 
daty złożenia wniosku.  

3. Wniosek 1206/2017 na zadanie powierzone przez Ministra Środowiska pn. 
Perspektywy gazo- i roponośne głębokich struktur karpackich wraz 
z dodatkowymi badaniami sejsmicznymi i otworami pilotażowymi etap I i II 
(zakładany całkowity koszt przedsięwzięcia 60.314 tys. zł) został sporządzony 
nierzetelnie oraz bez wystarczającego merytorycznego przygotowania PIG–PIB 
do realizacji całości zadania.  

W uwagach Ministerstwa Środowiska z dnia 3 listopada 2017 r.: 

–  stwierdzono, że do wniosku załączono korespondencję „mającą jedynie 
charakter listu intencyjnego (…) bez określenia zakresu i kosztów tej 
współpracy”, 

–  uznano iż „powstaje wątpliwość co do rzetelności szacowania wartości usług 
podwykonawców oraz co do spełnienia wszystkich warunków 
kwalifikowalności kosztów”,  

–  wskazano, że informacje zawarte w pkt II.5 wniosku, w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym oraz załącznikach nr 4, 5, 7 i 8 do wniosku są 
niespójne, a opisy efektu i zakresu rzeczowego, jednostek miar i ilości oraz 
nazewnictwa , a także głębokości projektowanego otworu wiertniczego, 
należy ujednolicić. 

W uzupełnieniu do ww. uwag, MŚ w piśmie z dnia 24 listopada 2017 r. wskazał 
na potrzebę poszerzenia efektu rzeczowego o podsumowanie wszystkich 
wykonanych w ramach przedsięwzięcia prac i analiz, w formie raportu lub 
opracowania, przedstawiającego potencjalne miejsca występowania złóż 
w Karpatach. 

Pismami z dnia 23 listopada 2017 r. oraz 11 grudnia 2017 r. PIG–PIB przekazał 
kolejne poprawione wersje wniosku wraz z wyjaśnieniami, dotyczącymi m.in. 
przeprowadzonych analiz rynku i braku możliwości precyzyjnego określenia 
kosztów. 

Pismem w dnia 21 grudnia 2018 r. PIG-PIB udzielił w odpowiedzi na pisma MŚ 
z czerwca 2018 r. (prośba m.in. o przedstawienie lokalizacji wykonania 
planowanego odwiertu oraz zakresu dotychczas wykonanych prac i poniesionych 
kosztów) oraz z lipca 2018 r. (ponowne wezwanie do wyjaśnień), w którym 
poinformował o przebiegu dotychczasowych prac, rozważanych lokalizacjach, 
poniesionych kosztach oraz, że „…harmonogram wykonania zadania nie został 
dotrzymany z powodu nieprzewidywanych na etapie planowania zadania 
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trudności proceduralnych, zarówno jeśli chodzi o dostęp do danych, jak i ze 
względu na bariery prawne przy realizacji założonej formy współpracy 
z kooperantami na etapie przygotowania projektu wiercenia. Innym powodem 
opóźnień był brak dostępności w zakładanym okresie (II-IV kwartał 2018 r.) 
urządzenia wiertniczego, które mogłoby odwiercić otwór do zakładanej 
głębokości ok 7.000 m”. W toku prac w PIG–PIB rozważano lokalizację realizacji 
otworu w rejonie Bieszczadów lub Beskidu Niskiego (porzucona ze względu na 
ograniczenia koncesyjne), następnie w rejonie pienińskim (lokalizację zarzucono 
bez wskazania przyczyny). Ostateczna koncepcja wskazana w ww. piśmie 
zakładała wykorzystanie planowanego przez inny podmiot otworu 
zlokalizowanego w Bieszczadach o planowanej głębokości 4500 m i pogłębienia 
go do 7550 m. W piśmie PIG-PIB zaproponował przedłużenie realizacji 
przedsięwzięcia do połowy 2021 r. 

Dyrektor PIG-PIB, w sprawie przyczyn nierzetelnego sporządzenia wniosku, 
wyjaśnił, że „…zgłoszone przez Ministerstwo Środowiska uwagi nie miały wpływu 
na jakość wniosku i ich korekta wymagała wprowadzenia niewielkich zmian. 
Błędy wynikały z pośpiechu przy składaniu wniosku”. Ponadto na zarzut, że PIG-
PIB wnioskował o powierzenie zadania 1206/2017, bez należytego rozpoznania 
okoliczności proceduralnych i prawnych, dostępnych materiałów, sprzętu, jak 
również ograniczeń formalnych dotyczących realizacji zadania w oparciu 
o kooperację z innymi podmiotami, Dyrektor wyjaśnił m.in: „I etap realizacji 
zadania pozwoli wypracowanie ustaleń dotyczących możliwości prawnych, 
proceduralnych oraz formalnych dotyczących realizacji tego zadania. 
Po tych ustaleniach stwierdzono, iż początkowy pomysł, aby realizować 
wiercenie samodzielnie, tylko w celu rozpoznania budowy geologicznej, byłby 
nieuzasadnionym wydatkowaniem pieniędzy publicznych. Dodatkowym 
problemem byłaby likwidacja otworu nawet w przypadku udokumentowania 
złoża. Współpraca z PGNiG S.A, w opinii PIG-PIB, umożliwi zagospodarowanie 
otworu wywierconego na koncesji PGNiG S.A. Jednocześnie współpraca pozwoli 
na podwójną korzyść – wykonując wspólne wiercenie powstanie możliwość 
rozpoznania geologicznego i wykorzystania ewentualnie rozpoznanych 
poziomów roponośnych.”. 

(akta kontroli str. 794, 1015-1019, 1044-1061, 1062-1064) 

W ocenie NIK, wniosek był sporządzony nierzetelnie, co wynikało z braku 
wystarczającego przygotowania PIG–PIB do zaproponowania na etapie 
sporządzania wniosku, sposobu realizacji kolejnych etapów realizacji zadania.  
W konsekwencji nastąpiło długotrwałe procedowanie wniosku oraz brak możliwości 
realizacji zadania w założonym horyzoncie czasowym.  

Organizacja służby geologicznej w PIG–PIB zapewniała przyporządkowanie zadań 
związanych z planowaniem i realizacją zadań psg oraz ich finansowaniem 
i dokonywaniem rozliczeń poniesionych kosztów i uzyskanych efektów.  

W PIG–PIB zapewniono terminowe przedkładanie Ministrowi Środowiska projektów 
Planów prac psg. Długi okres uzgadniania tych planów przez Ministra, wynikał m.in. 
z konieczności składania przez PIG–PIB wyjaśnień i uzupełnień do złożonych 
projektów. Akceptacja Planu prac psg na 2017 r. i na 2018 r. nastąpiła dopiero 
w grudniu roku poprzedniego. Spowodowało to, że PIG–PIB mógł składać do 
NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie zadań psg dopiero w roku następnym. 
W konsekwencji, uwzględniając terminy uruchamiania naboru wniosków oraz okres 
ich procedowania, w wielu przypadkach umowy o dofinansowanie realizacji 
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przedsięwzięć psg zawierano dopiero w czwartym kwartale roku rozpoczęcia ich 
realizacji lub nawet w roku następnym.  

Dopiero w przypadku Planu prac psg na 2019 r. właściwa współpraca w zakresie 
uzgadniania zadań ujętych w projekcie Planu pozwoliła na jego zaakceptowanie 
w dniu 1 sierpnia 2018 r. oraz złożenie do końca listopada 2018 r. do NFOŚiGW 
wniosków dotyczących dofinansowania zadań objętych Planem. 

W PIG–PIB przygotowywano i składano do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie 
zadań psg w zakresie zgodnym z Planem prac psg oraz zadaniami powierzonymi 
przez Ministra Środowiska. Stwierdzono jednak przypadki długotrwałego 
procedowania wniosków, wynikającego m.in. z nierzetelnego ich sporządzenia, co 
powodowało podpisywanie umów z NFOŚiGW o dofinansowanie nowych zadań psg 
dopiero w drugim roku realizacji zadania i konieczność prefinansowania kosztów ich 
realizacji.  

2. Realizacja wybranych zadań państwowej służby 
geologicznej oraz poniesione koszty  

2.1. Realizacja wybranych zadań państwowej służby geologicznej 
i ich finansowanie oraz poniesione koszty 

Sprawozdania z realizacji zadań psg za lata 2015 r., 2016 r. i 2017 r. złożone 
zostały przez PIG–PIB w terminie wymaganym uPgg, tj. do 15 lutego roku 
następnego. Minister Środowiska nie kierował do PIG–PIB uwag do Sprawozdań za 
2015 r. i 2016 r. Odnośnie do Sprawozdania z realizacji zadań psg za 2017 r. 
Główny Geolog Kraju, działający z upoważnienia Ministra Środowiska, zwrócił się 
o dodatkowe wyjaśnienia oraz uszczegółowienie treści sprawozdania i jego korektę 
w związku z zauważonymi nieścisłościami dotyczącymi m.in. nieprawidłowej daty 
zaakceptowania Planu prac psg na 2017 r., błędów w nazwach poszczególnych 
zadań, braku w kilku podrozdziałach wskazania, które zadania są kontynuowane, 
nowe lub zakończone. W ramach uwag szczegółowych Minister zakwestionował 
umieszczenie w Sprawozdaniu zadań, które nie zostały powierzone do realizacji. 

PIG–PIB udzielił Głównemu Geologowi Kraju w czerwcu 2018 r. odpowiedzi 
i obszernych wyjaśnień, podtrzymując zasadność umieszczenia ww. zadań 
i przekazując skorygowaną wersję Sprawozdania za rok 2017.  

Dyrektor PIG–PIB podał w wyjaśnieniach, że „PIG stoi na stanowisku, iż mimo braku 
powierzenia, zadania: Ochrona geologiczno-górniczego dziedzictwa kulturowego 
oraz Intensyfikacja zaangażowania Polski w poszukiwanie zasobów rud metali na 
dnach oceanów – etap I przygotowanie sprzętowe i logistyczne były realizowane 
w roku 2017 jako zadania państwowej służby geologicznej i zasadnym jest 
umieszczenie informacji o nich w tym Sprawozdaniu. Uruchomienie obu zadań 
wynikało ze zgłaszanej przez Głównego Geologa Kraju potrzeby ich realizacji, 
a w związku z tym z konieczności zaangażowania pracowników PIG do 
prowadzenia prac w ramach ww. zadań. Związane to było z ponoszeniem przez PIG 
kosztów, co zostało wskazane w Sprawozdaniu. (…).”.  

 (akta kontroli str. 752-765, 794, 1010-1014, 1439-1443) 

PIG–PIB w okresie 2015–2018 realizował 79 zadań, z tego 69 zadań związanych 
z poszczególnymi zadaniami państwa w zakresie geologii, wymienionymi w art. 162 
ust. 1 uPgg, osiem zadań powierzonych przez Ministra Środowiska w trybie art. 162 
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ust. 2 uPgg oraz dwa zadania, pomimo braku ich powierzenia przez Ministra 
Środowiska.  

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. (ewidencja kosztów na dzień 18 stycznia 
2019 r.) całkowite koszty realizacji zadań wyniosły 292.468,4 tys. zł, w tym koszty 
kwalifikowalne 292.431,5 tys. zł. W poszczególnych latach okresu 2015–2018 
koszty ogółem wyniosły odpowiednio: 55.250,7 tys. zł w 2015 r.; 78.113,7 tys. zł 
w 2016 r.; 64.374,6 tys. zł w 2017 r.; 59.116,3 tys. zł w 2018 r.  

Z 79 zadań siedem rozpoczętych zostało w 2016 r., 13 w 2017 r., a dziewięć 
w 2018 r., z tego odpowiednio sześć, pięć i sześć zadań ujętych zostało 
w zaakceptowanych Planach prac psg. Stopień realizacji zadań rozpoczętych 
w 2016 r. i 2017 r., w stosunku do kosztów określonych w przyjętych Planach prac 
psg na dany rok wynosił:  

–  w pierwszym roku ich realizacji – 11,9% (jedna umowa), od 39,8% do 67,7% 
(cztery umowy) oraz 82,6%-102,5% (sześć umów);  

–  w drugim roku ich realizacji (2017 r. dla zadań rozpoczętych w 2016 r.) – od 
50,4% do 89,2%. 

Mniejszy niż planowany stopień wykonania zadań w pierwszym roku ich realizacji 
wynikał z podpisania umów o dofinansowanie w czwartym kwartale danego roku lub 
w roku następnym albo z niepodpisania jeszcze umów. 

W sprawie przyczyn średniego (50%-75%) stopnia realizacji w 2017 r. (drugi rok 
realizacji zadania) zadań objętych czterema umowami27, w stosunku do kosztów 
zaplanowanych w przyjętym Planie prac psg na 2016 r., Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił, 
że odchylenia pomiędzy planem a wykonaniem finansowym wynikają z braku 
możliwości, na etapie przygotowywania planów, precyzyjnego przewidzenia 
kosztów, jakie zostaną poniesione w zaplanowanym okresie rozliczeniowym – 
często kilkuletnim, jak też wszystkich czynników, które wpłyną na realizację prac. 
Dla każdej ze wskazanych umów wyjaśnił przyczyny niższego niż zakładano stopnia 
realizacji zadań wynikające m.in. z tańszego wykonania prac przez PIG–PIB lub 
kooperantów, opóźnień w ogłoszeniu przetargów lub unieważnienia pierwszego 
przetargu i związanych z tym opóźnień w realizacji wierceń oraz wykonania 
pozostałych prac przez innych wykonawców (badania geofizyczne, analizy 
chemiczne, badania mineralogiczno-petrograficzne), konieczności wydłużenia czasu 
realizacji zadania.  

(akta kontroli str. 752-766, 1022, 1444-1445, 1449-1460, 1470-1476, 1491-1495) 

W okresie 2016–2018 w PIG–PIB realizowano 22 zadania/przedsięwzięcia, na które 
nie podpisano umowy w roku rozpoczęcia ich realizacji, z tego: 

–  dziewięć zadań rozpoczętych w 2015 r., dla których w siedmiu przypadkach 
umowę podpisano w 2016 r., a w dwóch w 2017 r. Poniesione przez PIG-PIB 
koszty realizacji tych zadań do czasu podpisania umowy wyniosły łącznie 
11.803,0 tys. zł; 

–  dwa zadania rozpoczęte w 2016 r., dla których umowę podpisano w 2017 r. 
Poniesione koszty do czasu podpisania umowy wyniosły 1.978,0 tys. zł; 

–  cztery zadania rozpoczęte w 2017 r., dla których umowę podpisano w 2018 r. 
Poniesione koszty do czasu podpisania umowy wyniosły 6.011,1 tys. zł; 

–  jedno zadanie rozpoczęte w 2018 r., dla którego umowę podpisano w styczniu 
2019 r. – poniesione koszty 151,2 tys. zł. 

                                                      
27  43/2017, 44/2017, 269/2016, 264/2016. 
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Dla pozostałych sześciu zadań, do końca 2018 r. nie podpisano umów. Poniesione 
koszty na koniec 2018 r. (według ewidencji kosztów na dzień 18 stycznia 2019 r.) 
wyniosły 6.540,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1491-1495)  

W okresie 2016–2018 wstrzymano realizację dwóch umów: 

–  umowa nr 871/2013/Wn-07/FG-SM-DN/D28 została czasowo wstrzymana 
w 2017 r. na prośbę PIG–PIB. Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił, że zawieszenie 
realizacji przedsięwzięcia nastąpiło z uwagi na brak możliwości przesunięcia 
środków na wykonanie otworu wiertniczego z 2016 r. na rok 2017 i 2018, a tym 
samym wszczęcia procedury przetargowej na wybranie wykonawcy otworu 
wiertniczego i wykonanie prac. Jednocześnie bez wykonania otworu dalsza 
realizacja projektu była niemożliwa. Główny Geolog Kraju, działający 
z upoważnienia Ministra Środowiska, w czerwcu 2017 r. wyraził zgodę na 
proponowane zmiany, polegające m. in. na wydłużeniu terminu realizacji umowy 
o 2 lata oraz zmniejszeniu przewidywanego, całkowitego kosztu realizacji 
przedsięwzięcia i kwoty dotacji o 623,2 tys. (do 14.376,8 tys. zł). Zmiana 
warunków umownych nastąpiła aneksem z lipca 2017 r; 

–  umowa nr 438/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D – opisano w punkcie III.2.2 niniejszego 
wystąpienia. 

Ponadto przerwano realizację jednego podzadania w ramach umowy 
nr 105/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D29, w związku ze wstrzymaniem przez Głównego 
Geologa Kraju, działającego z upoważnienia Ministra Środowiska, z dniem 1 maja 
2016 r. finansowania kosztów związanych z uruchomieniem systemu Geoinfonet, 
wobec braku możliwości jego uruchomienia w ustawowym terminie. Wszystkie 
koszty poniesione na realizację tego podzadania zadania w kwocie 58,5 tys. zł 
zostały rozliczone z NFOŚiGW.  

(akta kontroli str. 752-765, 794, 1471-1476, 1604-1609, 1614, 1791-1794) 

W okresie 2016–2018 zakończonych zostało 46 umów, w tym sześć z terminem 
złożenia sprawozdania po 31 grudnia 2018 r. 

Dwie umowy nie zostały odebrane i rozliczone: 

–  umowa 750/2013/Wn-07/FG-HG-DN/D30, o terminie zakończenia 31 grudnia 
2015 r., w związku z odmową zatwierdzenia dokumentacji przez Ministra 
Środowiska i toczącą się w tym zakresie procedurą sądową (skarga kasacyjna 
PIG–PIB). Do rozliczenia pozostaje kwota 283,0 tys. zł; 

–   umowa 897/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D31 – zakończenie przedsięwzięcia według 
stanu jego realizacji na koniec 2016 r. oraz rozliczenie się PIG–PIB 
z wykorzystanych środków na realizację ZSI nastąpiło w wyniku zaleceń 
pokontrolnych Ministerstwa Środowiska32. Instytut rozliczył koszty realizacji ZSI 
poniesione w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2016 r. w wysokości 

                                                      
28  Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Zbadanie wiertnicze soli 

pokładowych cechsztynu w Województwie Pomorskim (w rejonie położonym na południe od Trójmiasta) pod 
kątem ich wykorzystania dla magazynowania płynnych węglowodorów. 

29  Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich 
uzupełnianie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i wsparcie Geoinfonet – zadanie ciągłe 
psg. 

30  Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby dyspozycyjne wód leczniczych w zlewni 
Rudawy. 

31  Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA (dalej: „ZSI”). 

32  Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 21 marca – 15 kwietnia 2016 r. 
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13 681 695,51 zł oraz złożył w dniu 13 listopada 2017 r. sprawozdanie 
z wykonanych prac. Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego w MŚ 
w piśmie z dnia 27 listopada 2017 r. poinformował, że wstrzymuje się 
z procedowaniem wniosku o akceptację sprawozdania do czasu zakończenia 
postępowań przed organami ścigania33. Zgodnie z Aneksem nr 4/312 z dnia 
7 czerwca 2018 r., w którym przedłużono termin osiągnięcia efektu rzeczowego 
do 30 czerwca 2019 r., wydatki poniesione w okresie od 1 października do 
31 grudnia 2016 r. w wysokości 3.524.202,97 zł rozliczone zostaną pod 
warunkiem zakończenia postępowania w prokuraturze.  

 (akta kontroli str. 752-765, 794, 1471-1476, 1614-1620, 1811-1813) 

W okresie 2016–2018 PIG–PIB złożył 160 sprawozdań (rocznych lub końcowych) 
z realizacji przez psg przedsięwzięć w zakresie geologii, z tego 38 sprawozdań 
końcowych. Sprawozdania przekazywane były równolegle do NFOŚiGW oraz do 
Ministerstwa Środowiska przed terminem przekazania do NFOŚiGW 
zaakceptowanego sprawozdania, określonym w umowie o dofinansowanie zadania 
(uwzględniono zmiany terminów wynikające z podpisanych aneksów). W 16 
przypadkach PIG–PIB złożył sprawozdania w terminie krótszym niż 30 dni od 
terminu określonego w umowie.  

Na 160 złożonych sprawozdań 157 zostało zaakceptowanych34, z tego 134 
zaakceptowano w terminie przekazania do NFOŚiGW zaakceptowanego 
sprawozdania, określonym w umowie o dofinansowanie, a 23 po ww. terminie. 
Przekroczenia ww. terminu wynikały z długiego okresu akceptowania sprawozdań 
przez Głównego Geologa Kraju, działającego z upoważnienia Ministra Środowiska – 
od 34 do 222 dni (21 przypadków) oraz składania przez PIG–PIB sprawozdania lub 
jego korekty na mniej niż 30 dni przed ww. terminem – dziewięć przypadków, w tym 
w pięciu przypadkach poniżej 14 dni, a w jednym przypadku (umowa 74/2015) 
w związku z ponownym – po 406 dniach, przekazaniem przez PIG-PIB, na prośbę 
MŚ, kopii sprawozdania.  

Szczegółowe badanie pięciu sprawozdań rocznych35 o znacznie przekroczonych 
terminach akceptacji sprawozdania, określonych w pierwotnej umowie 
o dofinansowanie (od 44 do 392 dni) wykazało, że opóźnienia wynikały 
z nierzetelnego przygotowania sprawozdania (1 przypadek), późnego złożenia 
sprawozdania (1 przypadek), długiego okresu oczekiwania na akceptację 
sprawozdania (3 przypadki).  

(akta kontroli str. 752-765, 794, 1444-1445, 1471-1476, 1544-1545, 1811-1813) 

W okresie 2016–2018 finansowanie zadań realizowanych w ramach psg odbywało 
się na podstawie 69 umów o dofinansowanie zadań ze środków Programu 
Priorytetowego Geologia i Górnictwo, zawartych w latach 2013–2018, o łącznej 
wartości 467.087,0 tys. zł, w tym trzech umów zawartych w listopadzie i grudniu 
2018 r. oraz jednej umowy, której termin zakończenia upłynął 31 grudnia 2015 r., ale 
nie zostało jeszcze złożone sprawozdanie końcowe w związku z trwającym sporem 

                                                      
33  Pismem z dnia 11 września 2017 r. Dyrektor PIG–PIB złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa na szkodę PIG–PIB wyczerpującego znamiona typu zabronionego określonego w art. 296 k.k. 
polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej w związku z realizacją umowy 897/2013. 

34  Zgodnie z pismem MŚ z dnia 27 listopada 2017 r. w MŚ wstrzymano procedowanie wniosku z akceptacją 
sprawozdania za 2016 r. dla zadań objętych umową 897/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D (ZSI) do czasu 
zakończenia postępowania w prokuraturze; Sprawozdanie końcowe do umowy 873/2013/Wn-07/FG-HG-
DN/D – termin akceptacji 30 września 2019 r.; Sprawozdanie końcowe do umowy 41/2017/Wn-07/FG-GO-
DN/D – termin akceptacji 28 lutego 2019 r. 

35  Umowy: 74/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D,  506/2015/Wn-07/FG-SM-DN/D, 820/2014/WN-07/FG-GO-DN/D, 
67/2016/Wn-07/FG-BP-DN/D, 514/2015/Wn-07/FG-SM-DN/D. 
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sądowym. 23 z 69 umów były tzw. umowami refundacyjnymi, które nie przewidywały 
przekazywania PIG–PIB zaliczki przez NFOŚiGW.  

Kwota dofinansowania zadań w okresie 2016–2018 według harmonogramów 
rzeczowo-finansowych (dane z aneksów powykonawczych zamykających kosztowo 
rok poprzedni) wynosiła 259.350,1 tys. zł (107.469,6 tys. zł w 2016 r., 82.219,2 tys. 
zł w 2017 r. i 69.661,3 tys. zł w 2018 r.), w tym z umów refundacyjnych 
86.677,4 tys. zł (24.048,9 tys. zł w 2016 r., 31.492,7 tys. zł w 2017 r. 
i 31.135,8 tys. zł w 2018 r.). 

PIG–PIB w okresie 2016–2018 złożył 672 wnioski o płatność/rozliczenie zaliczki 
(jeden wniosek z 2016 r. na kwotę 96,7 tys. zł został wycofany) na łączną kwotę 
206.448,0 tys. zł. W sześciu przypadkach konieczne było dokonanie korekty 
w łącznej kwocie 47,5 tys. zł. Wszystkie wnioski zostały rozliczone w łącznej kwocie 
206.303,9 tys. zł, tj. 99,93% pierwotnie wnioskowanej kwoty.  

Kwota złożonych wniosków dotyczących kosztów zadań realizowanych w 2016 r. 
wyniosła 78.206,2 tys. zł (rozliczone 78.109,6 tys. zł), co stanowiło 72,8 % (72,7%) 
kwoty dofinansowania tych zadań według hrf (dane z aneksów powykonawczych 
zamykających kosztowo rok poprzedni). Dla 2017 r. powyższe wielkości wyniosły 
odpowiednio 63.089,5 tys. zł i 76,7%, a dla 2018 r. odpowiednio 34.843,8 tys. zł 
i 50,0% (rozliczone kwoty równe wnioskowanym). W kolejnych latach okresu 2015–
2018 rozliczona kwota złożonych wniosków stanowiła średnio 87,0% planowanej 
kwoty dofinansowania określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym na dany 
rok.  

W 11 przypadkach wykorzystanie zaplanowanych środków wyniosło poniżej 50%, 
z tego w trzech przypadkach wynikało to z wstrzymania lub decyzji o zakończeniu 
realizacji umowy. Dyrektor PIG–PIB przedstawił uzasadnione przyczyny niskiego 
wykorzystania zaplanowanych na dany rok środków w pozostałych ośmiu 
przypadkach oraz wyjaśnił, że wszystkie zmiany związane z przeniesieniem części 
kwot na lata następne lub zmniejszenie dotacji, w związku z rezygnacją z wykonania 
niektórych prac, były zaakceptowane przez MŚ i uwzględnione w aneksach do 
umów. 

(akta kontroli str. 767-779, 794, 1470-1503) 

W latach 2016–2018 w PIG–PIB przeprowadzono 34 kontrole zewnętrzne w tym: 11 
(dziewięć NFOŚiGW i dwie MŚ) w 2016 r., 12 (NFOŚiGW) w 2017 r., 11 
(NFOŚiGW) w 2018 r. Ponadto w 2018 r. trwała kontrola MŚ. 

Kontrole dotyczyły przede wszystkim:  

–  realizacji zadań psg oraz innych powierzonych w zakresie geologii przez Ministra 
Środowiska; 

–  zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami 
umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem realizacji projektu); 

– sprawdzenia podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych 
z realizacją przedsięwzięcia; 

–  kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów 
załączanych do rozliczenia i przedkładanych do NFOŚiGW oraz ich zgodności 
z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym; 

–  sprawdzenia zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem 
przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień; 
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–  sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją 
przedsięwzięcia; 

–  osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego przedsięwzięcia;  

–  sprawdzenia czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 

–  działań promocyjnych i informacyjnych. 

W 25 na 32 kontrole, przeprowadzone przez NFOŚiGW, nie stwierdzono zagrożeń 
i ryzyk w realizacji przedsięwzięć. Nieprawidłowości stwierdzone w pozostałych 
kontrolach (m.in. niezgodność hrf z rzeczywistym stanem zaawansowania prac, 
błędnie rozliczona kwota na skutek pomyłki pisarskiej, brak informacji na wszystkich 
sporządzonych opracowaniach o sfinansowaniu ich ze środków NFOŚiGW, 
zagrożenie umownego terminu zakończenia przedsięwzięcia, ryzyko osiągnięcia 
efektu rzeczowego, spowodowane brakiem akceptacji elementów efektu 
rzeczowego przez MŚ) wyeliminowano poprzez realizację przez PIG–PIB zaleceń 
pokontrolnych. 

W wyniku kontroli MŚ obejmującej m.in. działalność finansową Instytutu, w tym 
prawidłowość udzielania zamówień publicznych, organizację i jakość pracy Instytutu, 
w tym realizację zadań psg (jakość, efektywność, potencjalne konflikty interesów, 
struktura), obieg dokumentów, jakość zarządzania Instytutem, w tym prawidłowości 
postępowań konkursowych, stan realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych, 
działalność PIG–PIB została oceniona negatywnie. Wnioski pokontrolne są w trakcie 
realizacji. Kontrola dotycząca realizacji centralnego magazynu Narodowego 
Archiwum Geologicznego w Leszczach (dalej: „cmNAG”) została opisana w punkcie 
III.2.3 niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 752-765, 770-794) 

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

1. PIG-PIB przedłożył osiem sprawozdań z przedsięwzięć realizowanych w ramach 
umów o dofinansowanie w terminach krótszych niż 14 dni przed datą przekazania 
zaakceptowanego sprawozdania do NFOŚiGW, tj.:  

a) jeden dzień przed terminem przekazania zaakceptowanego sprawozdania – 
sprawozdanie roczne za 2015 r. zadania objętego umową 912/2014/Wn-07/FG-
KG-DN/D, 

b) dwa dni przed terminem przekazania zaakceptowanego sprawozdania – 
sprawozdanie roczne za 2017 r. i końcowe zadania objętego umową 
74/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D, 

c) trzy dni przed terminem przekazania zaakceptowanego sprawozdania – 
sprawozdanie roczne za 2017 r. zadania objętego umową 514/2015/Wn-07/FG-
SM-DN/D, 

d) dziewięć dni przed terminem przekazania zaakceptowanego sprawozdania – 
sprawozdanie roczne za 2017 r. i końcowe zadania objętego umową 
43/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D, 

e) 13 dni przed terminem przekazania zaakceptowanego sprawozdania –  
sprawozdanie roczne za 2014-2015 i za 2016 zadania objętego umową 
377/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor PIG-PIB podał w wyjaśnieniach: „Na wstępie informuję, iż w umowach PIG-
NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji zadań psg nie ma zapisu dotyczącego 
konkretnej ilości dni, którą należy zachować w przekazywaniu do Ministerstwa 
Środowiska sprawozdań. W umowie pojawia się jedynie termin akceptacji 
sprawozdania rocznego z realizacji zadania oraz termin osiągnięcia efektu 
rzeczowego, który jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez Ministra Środowiska 
sprawozdania rocznego/końcowego oraz efektu rzeczowego. Co do zasady, PIG-
PIB przekazuje sprawozdania roczne/końcowe w terminie 30 dni przed jego 
akceptacją, natomiast jest to termin szacunkowy, nie mający formalnego 
uzasadnienia ani w umowie o dofinansowanie realizacji zadania ani w Działaniach 
Nadzorczych Ministra Środowiska nad PIG-PIB. Obecnie PIG-PIB proponuje (na 
etapie akceptacji Planu prac psg oraz podczas negocjacji warunków umowy 
z NFOŚiGW) sześciomiesięczny termin osiągnięcia efektu rzeczowego. Wydłużenie 
tego terminu ma na celu zapewnienie bezpiecznego, czasowego marginesu na 
dopełnienie formalności związanych z odbiorem efektu rzeczowego. Jednocześnie 
stoję na stanowisku, że termin uwzględniony w umowie jest maksymalnym czasem, 
do którego cała procedura powinna się zakończyć. PIG-PIB ze swojej strony 
dokłada wszelkich starań by przedstawiać wymagane dokumenty możliwie jak 
najszybciej. 

Poniżej przedstawiam przyczyny niedochowania przez PIG-PIB zwyczajowego 
terminu przekazania sprawozdań do akceptacji Ministra Środowiska: 

- (…) Przekazanie do Ministerstwa Środowiska sprawozdania rocznego za 2015 r. 
do umowy 912/2014/Wn-07/FG-KG-DN/D w dniu 30.05.2016 r. wynikało z faktu, 
iż zawierało ono informację finansową, którą można było uzupełnić dopiero po 
zamknięciu kosztowym roku 2015 oraz sporządzeniu raportu rozliczającego 
ostatnie koszty poniesione w 2015 r. Przygotowanie sprawozdania końcowego 
wymagało zestawienia i weryfikacji dużej ilości dokumentów księgowych 
(delegacje, zakupy sprzętu, rozliczenia transportu), dla 25 podzadań - dla 
każdego arkusza prowadzono oddzielne księgowanie dla wszystkich oddziałów 
PIG-PIB uczestniczących w realizacji ww. umowy. Prace te uniemożliwiły 
wcześniejsze przekazanie dokumentów do akceptacji Ministra Środowiska. 
Na termin przekazania sprawozdania za 2015 rok wpłynęły też czasochłonne 
i żmudne przygotowania części merytorycznej sprawozdania, związane 
z koniecznością dokonania uzgodnień pomiędzy licznymi wykonawcami 25 
arkuszy mapy (podzadań) realizowanych we wszystkich oddziałach PIG-PIB 
uczestniczących w realizacji ww. umowy. 

- (…) Sprawozdanie z całości realizowanych prac do umowy 74/2015/Wn-07/FG-
GO-DN/D zostało przekazane do Ministerstwa Środowiska w dniu 
26.03.2018 r.36 (termin akceptacji zgodnie z pierwotną datą z umowy to 
31.03.2018 r.). W związku z tym, że sprawozdanie roczne i końcowe zawiera 
informację finansową, którą można było uzupełnić dopiero po zamknięciu 
kosztowym roku 2017, wcześniejsze przygotowanie dokumentów i przekazanie 
ich do Ministerstwa Środowiska odpowiednio wcześniej przed upływem 
umownego terminu akceptacji dokumentów nie było możliwe.  
Dlatego PIG-PIB pismem GSK-070-483/2018/IŁB z dnia 23.03.2018 r. wystąpił 
do MŚ i NFOŚiGW z prośbą o zmianę warunków umowy polegającą na zmianie 
terminu osiągnięcia efektu rzeczowego oraz akceptacji sprawozdania rocznego 
i końcowego z: 31.03.2018 r. na: 31.05.2018 r. Na ww. zmiany PIG-PIB uzyskał 

                                                      
36  Zgodnie z aktami kontroli str. 1212 sprawozdanie wpłynęło do MŚ w dniu 29 marca 2017 r. (uwaga 

kontrolera). 
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zgodę Ministra Środowiska wyrażoną pismem DNG-wnsg.2163.74.2015.WK 
z dnia 18.05.2018 r. (…) 

- (…) Sprawozdanie ze zrealizowanych w okresie 01.01-31.05.2017 r. prac do 
umowy 514/2015/Wn-07/FG-SM-DN/D zostało przekazane do Ministerstwa 
Środowiska w dniu 28.07.2017 r. (termin akceptacji zgodnie z pierwotną datą 
z umowy to 31.07.2017 r.). Realizacja umowy nr 514/2015/Wn-07/FG-SM-DN/D 
zakończyła się 31.05.2017 r., 
W związku z tym, że sprawozdanie za rok 2017 zawiera informację finansową, 
którą można było uzupełnić dopiero po zamknięciu kosztowym maja 2017 r. 
oraz po sporządzeniu raportu końcowego, wcześniejsze przygotowanie 
dokumentów i przekazanie ich do Ministerstwa Środowiska odpowiednio 
wcześniej przed upływem umownego terminu akceptacji dokumentów nie było 
możliwe.(…)  

- (…) Przekazanie do Ministerstwa Środowiska sprawozdania końcowego (…) na 
9 dni przed upływem umownego terminu jego akceptacji wynikało z: 
1) czasochłonnego i długotrwałego przygotowania części merytorycznej 
sprawozdania końcowego, związanego z koniecznością dokonania uzgodnień 
pomiędzy licznymi wykonawcami projektu w PIG-PIB (41 osób); 
2) wdrażania w PIG-PIB nowego systemu finansowo-księgowego ERP 
i związanymi z tym problemami w funkcjonalnościach programu, co wpływało na 
terminy rozliczania kosztów. 
Opóźnienie nie wpłynęło na dalszy bieg rozliczeń Projektu. Dokumenty 
potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego, których elementem było 
zaakceptowane przez Ministra Środowiska sprawozdanie końcowe, przekazano 
do NFOŚiGW 11 dni przed terminem wskazanym w umowie.   
Sprawozdanie końcowe do ww. umowy zaakceptowane zostało przez Ministra 
Środowiska w dniu 16.10.2018 r. pismem DNG-wnsg.2163.43.2017, na 
podstawie którego PIG-PIB wystosował do NFOŚiGW prośbę (pismo GSK-
070/1337/2018/PG) o uwzględnienie w procedowanym aneksie rzeczywistego 
terminu akceptacji sprawozdania końcowego. NFOŚiGW w dniu 13.12.2018 r. 
poinformował o akceptacji terminu 16.10.2018 r.  

- (…) Sprawozdanie roczne za 2014, 2015 i 2016 r. zostało złożone do 
Ministerstwa Środowiska w dniu 18.10.2017 r. pismem GSK-070-339/2017/IŁB 
(termin akceptacji zgodnie z pierwotną datą z umowy to 31.10.2017 r.).  
W dokumentacji dostępnej w PIG-PIB nie zachowały się materiały, które 
mogłyby wyjaśnić złożenie sprawozdania za lata 2014, 2015 i 2016 we 
wskazanym terminie.”. 

(akta kontroli str. 1137-1438, 1444-1445, 1471-1476, 1940) 

W ocenie NIK, przedkładanie do akceptacji Ministra Środowiska sprawozdań 
rocznych/końcowych w terminie krótszym niż 14 dni przed datą przekazania 
zaakceptowanego sprawozdania do NFOŚiGW, określoną w umowie 
o dofinansowanie, było postępowaniem nierzetelnym i w praktyce uniemożliwiało 
terminowe ich zaakceptowanie.  
NIK stwierdza, że wynikająca z wyjaśnień zgoda na przedłużenie terminu akceptacji 
sprawozdania oraz ujęcie zmiany w aneksie do umowy, odbywało się po upływie 
obowiązującego terminu.  
Ponadto termin złożenia zaakceptowanego sprawozdania, określony w umowie 
o dofinansowanie przedsięwzięcia, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 
uzależnione jest od „kosztowego” zamknięcia okresu objętego sprawozdaniem, 
należało uwzględnić przy ustalaniu warunków umowy. 
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W przypadku sprawozdania rocznego za 2017 r. do umowy 514/2015/Wn-07/FG-
SM-DN/D, PIG–PIB dopiero w dniu 11 lipca 2017 r., a więc na 20 dni przed datą 
złożenia sprawozdania, zwrócił się do NFOŚiGW o potwierdzenie konieczności 
złożenia ww. sprawozdania, co w ocenie NIK było przyczyną złożenia sprawozdania 
do akceptacji przez Ministra Środowiska na trzy dni przed terminem określonym 
w umowie z NFOŚiGW. 

2. Po przekazaniu sprawozdań rocznych/końcowych PIG-PBI, w związku z uwagami 
Ministerstwa Środowiska, dokonał korekty/uzupełnienia sprawozdań, co 
spowodowało złożenie sprawozdania: 

a) 26 dni po terminie przekazania zaakceptowanego sprawozdania do NFOŚiGW 
– sprawozdanie końcowe zadania objętego umową 723/2015/Wn-07/FG-GO-
DN/D, 

b) 37 dni po terminie przekazania zaakceptowanego sprawozdania – 
sprawozdanie roczne za 2015 r. zadania objętego umową 499/2014/Wn-07/FG-
GO-DN/D. 

Dyrektor PIG-PIB wyjaśnił m.in. że: 

a) „Sprawozdanie końcowe przekazane zostało do Ministerstwa Środowiska 
w dniu 11.07.2016 r. pismem EZU-070-644/2016. 
W dniu 26.08.2016 r. PIG-PIB na prośbę Ministerstwa Środowiska, wyrażoną 
w piśmie DNG-wnsg.2163.723.2014.AKK z dnia 22.08.2016 r.), przekazał 
wyjaśnienia i uzupełnienia do sprawozdania. Po przekazaniu wyjaśnień 
i uzupełnień dniu 10.11.2016 r., sprawozdanie końcowe zostało zaakceptowane. 
Długotrwała procedura akceptacji dokumentów spowodowała konieczność 
zmian terminu akceptacji sprawozdań aktualizowanych w wymienionych poniżej 
aneksach: 
1) w aneksie nr 3/692 - termin 31.08.2016 r. 
2) w aneksie nr 4/820 - termin 31.10.2016 r. 
3) w aneksie nr 5/1033 – termin 15.11.2018 r. 
Opóźnienie w przekazaniu sprawozdania końcowego spowodowane było 
długotrwałymi i szczegółowymi uzgodnieniami z Ministerstwem Środowiska dot. 
zmian efektu rzeczowego prac (pismo EZU-070/269/2016/JL z dnia 
07.04.2016 r.), co skutkowało koniecznością oczekiwania na zgodę na 
wprowadzenie zmian przez NFOŚiGW i aktualizowania zapisów ww. umowy 
w celu dostosowania opisu wykonanych prac do aneksu umowy.”, 

b) „Sprawozdanie za rok 2015 r. do ww. umowy przekazane do MŚ i NFOŚiGW 
przy piśmie znak: EZU-070-382/2016/DR z dnia 29.04.2016 r. nie zostało 
zaakceptowane przez Ministra Środowiska w terminie do dnia 31.05.2016 r. ze 
względu na uwagi zgłoszone pismem DGK-V.475.20.2016.JJ z 10.05.2016 r. 
wskazujące na rozbieżności części III sprawozdania pn. „Szczegółowa 
charakterystyka zrealizowanych w 2015 r. prac (czynności)” kolumna 5 
a umową nr 499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D i zawartymi do niej aneksami: nr 
1/203 z dnia 08.07.2015 r. i nr 2/92 z dnia 01.04.2016 r. oraz dalszą 
korespondencją PIG-PIB a MŚ w sprawie Sprawozdania rocznego za 2015 r.”. 

(akta kontroli str. 1135-1144, 1266-1328, 1349-1438, 1444-1445, 1471-1476) 

W ocenie NIK, sporządzenie sprawozdania niespełniającego warunków do jego 
akceptacji z powodu znajdujących się w nim błędów i niespójności, było działaniem 
nierzetelnym, które spowodowało przekroczenie terminu przekazania 
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zaakceptowanego sprawozdania do NFOŚiGW określonego w umowie 
o dofinansowaniu przedsięwzięcia.  

Ponadto NIK stwierdza, że zmiana przedmiotowego terminu, wprowadzona 
w aneksach do umowy, dokonana była już po dacie określonej w obowiązującej 
umowie. 

3.  PIG-PIB w badanym okresie realizował dwa zadania psg, które nie były ujęte 
w Planie prac psg ani powierzone przez Ministra Środowiska i na które nie 
została podpisana umowa z NFOŚiGW o dofinansowaniu zadania, co 
spowodowało brak refundacji poniesionych kosztów. 

Koszty realizacji tych zadań wyniosły odpowiednio:  

1)  Ochrona geologiczno-górniczego dziedzictwa kulturowego (etap I) 74.484,77 
zł (53.985,40 zł w 2017 r.),  

2)  Intensyfikacja zaangażowania Polski w poszukiwanie zasobów rud metali na 
dnach oceanów – etap I przygotowanie sprzętowe i logistyczne 114.474,90 zł 
(91.421,80 zł w 2017 r.).  

W Sprawozdaniu z realizacji zadań psg za rok 2017 wykazano koszty realizacji 
wyżej wymienionych zadań. Minister Środowiska w uwagach z dnia 10 maja 
2018 r. do ww. sprawozdania zakwestionował umieszczenie ww. zadań, 
wskazując że: 

–  pismem z dnia 22 września 2017 r. Ministr Środowiska prosił PIG-PIB jedynie 
o „przeanalizowanie i wytypowanie nieruchomości, które mogą zostać 
potencjalnie przeznaczone pod siedzibę Centrum Dziedzictwa Geologiczno-
Górniczego”, a PIG-PIB nie miał podstaw do dodatkowych działań. Zgodnie 
z pismem PIG-PIB z dnia 22 czerwca 2018 r. oprócz ww. analizy PIG-PIB 
wykonał: rozeznanie formalne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzki we 
Wrocławiu nt. możliwości przejęcia budynku, ekspertyzę techniczno-
budowlaną wraz z inwentaryzacją budowlaną oraz oszacowaniem kosztów 
prac remontowych, kartę przedsięwzięcia wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz biznesplanem; 

–  zadanie „nie zostało powierzone psg do realizacji” i PIG-PIB nie miał podstawy 
do jego realizacji i prefinansowania.  

PIG-PIB w swoich wyjaśnieniach z dnia 22 czerwca 2018 r. wskazał na 
kilkakrotne próby uzyskania decyzji Ministra Środowiska o powierzeniu ww. 
zadań, bądź wprowadzenia zadania 2) do realizowanej już umowy (nr 371/2017). 
Ostatecznie jednak PIG-PIB otrzymał decyzję Ministra z dnia 3 lipca 2018 r. 
o braku zgody na realizację zadania 1) oraz nie uzyskał formalnej zgody na 
realizację zadania 2). 

Zgodnie z art. 162a ust. 1 uPgg, państwowa służba geologiczna jest 
finansowana ze środków budżetu państwa w części dotyczącej środowiska 
będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska, a zgodnie 
z art. 162a ust. 2 ww. ustawy psg może być dofinansowana z innych środków 
publicznych, na zasadach dotyczących wykorzystania tych środków. 

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił że „PIG stoi na stanowisku, iż mimo braku 
powierzenia, zadania: Ochrona geologiczno-górniczego dziedzictwa kulturowego 
oraz Intensyfikacja zaangażowania Polski w poszukiwanie zasobów rud metali 
na dnach oceanów – etap I przygotowanie sprzętowe i logistyczne były 
realizowane w roku 2017 jako zadania państwowej służby geologicznej 
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i zasadnym jest umieszczenie informacji o nich w tym Sprawozdaniu. 
Uruchomienie obu zadań wynikało ze zgłaszanej przez Głównego Geologa Kraju 
potrzeby ich realizacji, a w związku z tym z konieczności zaangażowania 
pracowników PIG do prowadzenia prac w ramach ww. zadań. Związane to było 
z ponoszeniem przez PIG kosztów, co zostało wskazane w Sprawozdaniu, 
oczywiście ograniczonych do prac własnych.” oraz „(...) decyzja o rozpoczęciu 
realizacji obu zadań i wydatkowania środków na ten cel została podjęta na 
podstawie korespondencji z Ministerstwem Środowiska oraz ustaleń 
dokonywanych z Głównym Geologiem Kraju. Szczegółowe wyjaśnienia 
dotyczące stanowiska PIG zostały przedstawione w piśmie GSK-
070/904/2017/AKO z dnia 22 czerwca 2018 r.”. 

 (akta kontroli str. 794, 1439-1443, 1449-1458, 1470-1476) 

W ocenie NIK, realizacja w PIG–PIB zadań psg, które nie zostały ujęte w Planie 
prac psg ani powierzone przez Ministra Środowiska, a tym samym nie zapewniono 
podstawy do sfinansowania tych zadań ze środków publicznych, było niezgodne 
z art. 162a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze i spowodowało brak refundacji 
poniesionych kosztów ich realizacji w kwocie 188.959,67 zł.  

NIK zauważa wielokrotne próby kierownictwa Instytutu dla formalnej akceptacji 
prowadzonych przez psg prac, wynikających z oczekiwań Głównego Geologa Kraju, 
jednak, wobec występowania Instytutu w obrocie we własnym imieniu i na własny 
rachunek – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych37, nie było formalnych podstaw do realizacji tych zadań, a poniesione 
koszty nie miały pokrycia w przychodach operacyjnych związanych z realizacją 
zadań psg. 

2.2. Realizacja budowy centralnego magazynu Narodowego 
Archiwum Geologicznego 

W 2012 r. Dyrektor PIG–PIB przedstawił Głównemu Geologowi Kraju szkic nowej 
strategii rozwoju Centralnego Archiwum Geologicznego. Rozpatrywano dwa 
warianty – ograniczenie liczby magazynów do dwóch (Leszcze i Hołowno) albo 
likwidację wszystkich magazynów i budowę jednego w centralnej Polsce. 

W opracowaniu „Perspektywy działań cz. I Archiwa dokumentacji, rdzeni i próbek 
geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego” z lipca 2012 r. przedstawiono dwa warianty rozwoju bazy 
magazynowej, tj. wariant całkowicie nowego archiwum rdzeni w nowej 
(nieokreślonej) lokalizacji oraz wariant stopniowej rozbudowy i zapełnienia 
istniejących obiektów. Jako najbardziej perspektywiczne pod kątem dalszego 
rozwoju uznano archiwa w Leszczach i Hołownie.  

W maju 2014 r. PIG–PIB przekazał do NFOŚiGW analizę merytoryczno–finansową 
zadania „Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji 
archiwów rdzeni geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego–
Państwowego Instytutu Badawczego”. Przedstawiono analizę dwóch wariantów 
rozwoju centralnego archiwum geologicznego. Wariant centralizacji zakładał 
budowę dużego centralnego obiektu magazynowego wysokiego składowania 
w Leszczach, relokację próbek geologicznych z rozproszonych archiwów, stopniową 
redukcję poszczególnych archiwów terenowych i stabilizację działań gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania informacji geologicznej w latach 2021–2025. 

                                                      
37  Dz. U. z 2018 r. poz. 736, ze zm. 
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Wariant alternatywny zakładał zachowanie aktualnego układu, sukcesywną budowę 
małych, lokalnych, rozproszonych magazynów, inwestowanie w istniejącą 
infrastrukturę (w tym prowadzenie remontów kapitalnych obiektów 
dotychczasowych) i rozproszenie informacji geologicznej w dziesięciu miejscach. 
Wybór lokalizacji magazynu centralnego w Leszczach miał m.in. zapewnić 
oszczędność kosztów transportu związanych z przemieszczeniem rdzeni 
wiertniczych po realizacji inwestycji, przenoszenie próbek geologicznych kolejno 
z poszczególnych archiwów i stopniową sprzedaż tych obiektów, co stanowiłoby 
jednorazowe przychody, a zmniejszenie liczby archiwów pociągnąć za sobą 
redukcję kosztów utrzymania poszczególnych obiektów i bieżących remontów 
prowadzonych dla utrzymania budynków w stanie zapewniającym bezpieczeństwo 
przechowywania informacji geologicznej. 

(akta kontroli str. 1546-1597) 

W „Planie zadań państwowej służby geologicznej, przewidzianych do realizacji od 
2013 roku” ujęto zadanie „Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej 
w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG–PIB)”. Przedsięwzięcie 
stanowiło I etap centralizacji (2013–2015) i obejmowało przygotowanie całkowitej 
dokumentacji formalno-prawnej pod inwestycję oraz budowę hal wysokiego 
składowania (powyżej 9 m) o łącznej powierzchni ok. 7500 m2 i kubaturze ok. 72000 
m3, w celu zapewnienia miejsca do przeniesienia rdzeni z innych jednostek 
terenowych, gromadzenia rdzeni, ich wieloletnią ochronę, jak też udostępnianie 
w następnych latach.  

Umowa38 o dofinansowanie przedsięwzięcia „Wsparcie zadań państwowej służby 
geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego 
Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego” została zawarta 
z NFOŚiGW w dniu 8 lipca 2014 r. Przewidywany całkowity koszt realizacji 
przedsięwzięcia i jego koszty kwalifikowalne określone zostały na kwotę 
27.827,6 tys. zł, a termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określono na dzień 
31 grudnia 2016 r. Aneksem nr 1/205 z dnia 8 lipca 2015 r. wydłużono termin 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia do końca 2017 r. 

(akta kontroli str. 794, 1461-1470) 

W zakresie dotyczącym zapewnienia okresu przechowywania próbek w magazynie 
centralnym Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił: „Zgodnie z przyjętymi założeniami do 
nowego magazynu zostaną przeniesione próbki geologiczne z magazynów NAG 
w Krakowie, Kielcach, Szurpiłach, Piasecznie, Michałowie, Kielnikach, Halinowie 
oraz magazynów w Chmielniku (PGNiG) i Gdańsku (Lotos) w łącznej ilości prawie 
580 tys. skrzynek. Poza centralnym magazynem pozostaną próbki zgromadzone 
w obiektach w Leszczach i Hołownie, w których przechowywane są próbki 
z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych. W wyniku tej operacji 
pozostałe wolne zasoby centralnego magazynu próbek wynosić będą niemal 420 
tys. skrzynek, co przy założeniu 25 tys. nowych skrzynek rocznie (próbki, które po 
zakończeniu bieżących prac geologicznych utracą status „szczególnie chronionych” 
będą sukcesywnie przenoszone do magazynu centralnego) daje zapas na ponad 16 
lat bezpiecznej eksploatacji nowego magazynu. Przygotowywana inwestycja dzięki 
przyjętej technologii modułowej budowy magazynu zakłada możliwość dalszej 
rozbudowy obiektu magazynowego dla zapewnienia miejsca na kolejne kilkaset 

                                                      
38  Nr 438/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D. 
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tysięcy skrzynek z próbkami geologicznymi, pod warunkiem zabezpieczenia 
dodatkowych środków finansowych.”. 

(akta kontroli str. 1546-1547) 

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmował dziewięć pozycji. 
W latach 2013–2916, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami z realizacji 
przedsięwzięcia prace wykonywane były w ramach czterech z nich:  

 poz. 1 hrf „Prace związane z realizacją zadania; - nadzór z ramienia PIG-PIB, - 
konsultacje przedinwestycyjne, - wstępne badania geologiczno-inżynierskie dla 
całej nieruchomości, - konsultacje w trakcie budowy, - analizy przedinwestycyjne 
(prace psg)” – m.in. organizowano spotkania z przedstawicielami projektanta 
i nadzoru budowlanego; nadzorowano z ramienia PIG-PIB prace wykonane 
przez nadzór budowlany; organizowano spotkania celem ustalenia warunków 
udziału w postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy na „Budowę 
magazynu rdzeni wiertniczych…”; przygotowano treść ogłoszenia o zamówieniu 
w trybie przetargu nieograniczonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu; wszczęto postępowanie poprzez opublikowanie 
ogłoszenia; przeprowadzono komisyjną ocenę wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu i wystosowano pisma do wykonawców 
o wyjaśnienie/uzupełnienie treści złożonych wniosków; przygotowano wyniki 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach 
spełniania tych warunków; 

 poz. 2 hrf „Prace związane z realizacją zadania; - konsultacje przedinwestycyjne, 
- konsultacje w trakcie budowy, - analizy przedinwestycyjne, - ekspertyzy 
w trakcie budowy, - obsługa geodezyjna (prace podwykonawców)” – 
sporządzono inwentaryzację geodezyjną urządzeń melioracyjnych oraz 
wykonano operat szacunkowy określający wysokość jednorazowego 
wynagrodzenia za obciążenie służebnością przesyłu kanalizacji nieruchomości; 

 poz. 3 hrf „Uzyskanie warunków zabudowy – wypisu z planu zagospodarowania 
przestrzennego działki; wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej; 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, zagospodarowanie 
placu budowy i wykonawcze we wszystkich przewidzianych branżach) wraz 
z dokumentacją wymaganą ustawą Prawo zamówień publicznych; opracowanie 
informacji i ustaleń dotyczących m.in. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
geologicznych warunków posadowienia obiektów; uzyskanie niezbędnych opinii, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych na podstawie przepisów 
Prawo budowlane do uzyskania decyzji zezwalającej na budowę (prace 
podwykonawców)” – wykonano projekt budowlany, uzyskano ostateczną decyzję 
zezwalającą na budowę oraz sporządzono pełną dokumentację wykonawczą 
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami; 

 w poz. 4 hrf „Nadzór budowlany nad realizacją inwestycji, udział w sprawdzeniu 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kontrola kosztów i terminów realizacji, 
nadzór nad właściwą realizacją umów, sprawdzanie kosztorysów 
powykonawczych oraz wszelkich opracowań kosztowych, doprowadzenie do 
odbioru końcowego inwestycji wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 
zamawiającego, pozwolenia na użytkownie obiektu, udział w odbiorze końcowym 
inwestycji i po upływie terminu gwarancji (prace podwykonawców)” – 
sprawdzono dokumentację projektowo-kosztorysową. 

Koszty poniesione w tym okresie wyniosły 997.123,57 zł, w tym: prace realizowane 
przez psg – 218.164,57 zł; prace realizowane przez podwykonawców – 
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778.959,00 zł. Koszty zostały sfinansowane w wysokości 944.848,57 zł ze środków 
NFOŚiGW, a ze środków PIG–PIB w wysokości 52.275 zł.  

Zgodnie z ust. 21 pkt. 3 Warunków szczególnych umowy 438/2014, PIG–PIB 
pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r.39 przekazał Głównemu Geologowi Kraju 
„Sprawozdanie roczne z realizacji przedsięwzięcia z zakresu państwowej służby 
geologicznej za okres styczeń – grudzień 2015 r.”, który, działając z upoważnienia 
Ministra Środowiska, pismem z dnia 31 maja 2016 r.40 nie zgłosił zastrzeżeń do ww. 
sprawozdania. 

W czerwcu 2016 r. Minister Środowiska, w związku z „planowaną zmianą lokalizacji 
rdzeni wiertniczych”, skierował do NFOŚiGW prośbę o wstrzymanie finansowania 
wszystkich kosztów związanych z ww. przedsięwzięciem. NFOŚiGW, z dniem 
1 lipca 2016 r., do czasu ostatecznej decyzji Ministra Środowiska w sprawie 
realizacji projektu, zawiesił finansowanie wszelkich prac związanych z budową 
magazynu rdzeni wiertniczych w Leszczach. PIG-PIB przekazał do NFOŚiGW 
zakres prac wykonanych w okresie 01.02.2013 r. – 30.06.2016 r. Poinformował, że 
wielkość kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia wyniosła 
944.848,57 zł, z wypłaconej zaliczki rozliczył koszty poniesione w okresie kwiecień–
maj 2016 r., natomiast pozostała kwota zaliczki w wysokości 12.898.231,08 zł 
została zwrócona na konto NFOŚiGW dnia 13 lipca 2016 r.41. Jednocześnie 
poinformował, że „w ocenie PIG-PIB, umowa o dofinansowanie (…) nie zawiera 
postanowień dotyczących możliwości wstrzymania finansowania przedsięwzięcia 
z uwagi na planowaną zmianę lokalizacji, a wstrzymanie finansowe przedsięwzięcia 
jest decyzją zewnętrzną, która spowoduje szereg konsekwencji finansowych 
w stosunku do Instytutu. Takie zaskakujące decyzje ze strony Ministerstwa 
Środowiska spowodują utratę płynności finansowej PIG-PIB oraz będą miały 
negatywny wpływ na jego wynik finansowy” oraz zwrócił się o wskazanie czy zostały 
podjęte decyzje zmierzające do zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz 
sposobu rozwiązania umowy o dofinansowanie. W sierpniu 2016 r. PIG–PIB, 
kierując pismo do Departamentu Nadzoru Geologicznego w MŚ, wskazał na swoje 
zobowiązanie w wysokości 52.275,00 zł wynikające z zawartej umowy, jako 
wynagrodzenie za pracę wykonaną przez podwykonawcę, a w listopadzie 2016 r. 
z prośbą o akceptację refundacji kosztów związanych z przyjęciem I etapu prac tej 
umowy. W grudniu 2016 r. PIG–PIB zwrócił się do Głównego Geologa Kraju 
o przedstawienie stanowiska, co do dalszych losów umowy 438/2014. Zauważył, że 
wstrzymanie realizacji projektu spowodowało konieczność zwrotu zaliczki, zmiana 
założeń projektu stwarza ryzyko utraty dotychczas wydatkowanych środków oraz 
roszczeń odszkodowawczych i wykluczenia na trzy lata z możliwości ubiegania się 
o dotacje. W lutym 2017 r. PIG–PIB skierował do Głównego Geologa Kraju prośbę 
o odstąpienie od decyzji wstrzymującej finansowanie umowy 438/2014. W dalszej 
korespondencji stwierdził, że przedłużający się okres wstrzymania realizacji 
przyjętego długofalowego planu działania w obszarze magazynów próbek 
geologicznych skutkuje utrudnieniem, a wręcz uniemożliwieniem prowadzenia 
racjonalnej gospodarki majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie utrzymania obiektów; 
brakiem dostatecznej ilości miejsca do bieżącego składowania napływających 
próbek geologicznych oraz brakiem możliwości odpowiedniego zabezpieczenia 
wszystkich zgromadzonych zbiorów, zgodnie z powszechnie obowiązującym 
prawem. Pismem z dnia 28 lutego 2017 r. NFOŚiGW poinformował PIG-PIB, że 

                                                      
39  Znak: EZU-070-293/2016/IW. 
40  Znak: DGK-III.2163.1.2016.MK. 
41  Wypłacona w styczniu 2016 r. zaliczka wyniosła 12.923.340,00 zł; koszty poniesione w okresie: kwiecień-

maj 2016 r. wyniosły 25.108,92 zł. 
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w świetle warunków zawartej umowy, uznaje za kwalifikowalne koszty zgodne z hrf, 
bez względu na termin ich poniesienia. W październiku 2018 r. PIG–PIB zwrócił się 
do Głównego Geologa Kraju i NFOŚiGW z prośbą o wyrażenie zgody na 
kontynuację przygotowań do budowy nowego magazynu próbek geologicznych 
w miejscowości Leszcze, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na budowę. 
W obu przypadkach PIG–PIB ponownie wskazywał na skutki wstrzymywania 
realizacji tego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 17 października 2018 r. Główny 
Geolog Kraju, działający z upoważnienia Ministra Środowiska, wycofał tymczasową 
prośbę o wstrzymanie finansowania przez NFOŚiGW. PIG–PIB zwrócił się do 
Głównego Geologa Kraju m.in. o zmianę terminu zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia na 31 grudnia 2020 r. oraz aktualizację hrf ze względu na 
wznowienie realizacji przedsięwzięcia od czwartym kwartału 2018 r. Główny Geolog 
Kraju, działający z upoważnienia Ministra Środowiska, wyraził zgodę na zmianę 
terminów, stwierdzając jednocześnie, że kontynuacja przygotowań do budowy 
magazynu próbek geologicznych w miejscowości Leszcze, zgodnie z obowiązującą 
umową i pozwoleniem na budowę, w szczególności na kontynuację i jak najszybsze 
rozstrzygnięcie postępowań na wybór wykonawców prac, jest w gestii Dyrektora 
PIG–PIB. Pismem z dnia 28 listopada 2018 r. PIG–PIB przesłał do NFOŚiGW 
wniosek o wypłatę zaliczki na kwotę 1.315,2 tys. zł. 

W październiku 2016 r. Minister Środowiska przeprowadził w PIG-PIB kontrolę 
doraźną w zakresie „Wybranych zagadnień związanych z realizacją centralnego 
magazynu Narodowego Archiwum Geologicznego w Leszczach”. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli Minister wniósł o przygotowanie i przedstawienie do jego 
akceptacji zmodyfikowanej koncepcji budowy magazynu próbek geologicznych 
w miejscowości Leszcze, zakładającej ograniczenie powierzchni magazynowej 
w stosunku do pierwotnych założeń oraz znaczące obniżenie kosztów inwestycji. 
Pismem z dnia 14 marca 2017 r.42. Dyrektor PIG–PIB przekazał Głównemu 
Geologowi Kraju analizę pięciu wariantów dalszej realizacji budowy magazynu 
centralnego w Leszczach. Wariant piąty (maksymalne, akceptowalne ograniczenia 
zakresu rzeczowego i finansowego projektu) wiązał się z rezygnacją m.in. z 20% 
liczby skrzynek, kondygnacji zaplecza laboratoryjno-analitycznego, częściową 
instalacją pomp ciepła, zmniejszeniem standardu i zakresu wykonania instalacji 
niskoprądowych i elektrycznych. Jako skutek zmian zaprojektowanego zakresu 
inwestycji wskazano również konieczność pokrycia dotychczasowych kosztów 
realizacji przedsięwzięcia w wysokości ok. 1 mln zł ze środków własnych PIG–PIB. 
Ponadto Dyrektor PIG–PIB stwierdził, że wykonane dotychczas działania oraz 
osiągnięte efekty rzeczowe nie mogłyby zostać rozliczone zgodnie umową 
z NFOŚiGW, ograniczenie powierzchni magazynowej doprowadziłoby do sytuacji, 
w której budowany magazyn nie pomieściłby przewidywanej ilości materiałów 
archiwalnych, a rezygnacja lub zmniejszenie powierzchni analityczno-technicznej 
pozbawiłoby możliwości należytego wykorzystania zgromadzonych w jednym 
miejscu próbek. Ponadto, w odpowiedzi na sprawozdanie z kontroli Ministra 
Środowiska, PIG–PIB przekazał Głównemu Geologowi Kraju szacunkowe kalkulacje 
wartości inwestycji w pięciu wariantach, analizę wpływu ewentualnej zmiany 
sposobu ogrzewania na koszt inwestycji i późniejszej eksploatacji oraz informację 
o potrzebie budowy tymczasowego (na kilka lat) obiektu magazynowego na terenie 
archiwum w Kielnikach, jeżeli obiekt w Leszczach nie byłby kontynuowany. 

 (akta kontroli str. 794, 1470, 1801-1805) 

                                                      
42  Znak: GA-70-2/460/2017/MS. 



 

36 

PIG–PIB rozliczył koszty poniesione w okresie 01.01.2013 r. – 31.05.2016 r. 
w kwocie 944.848,57 zł. Do rozliczenia pozostała kwota 52.275 zł – refundacja 
faktury za wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze 
sprawowaniem nadzoru nad realizacją zadania. Zgodnie z aneksem nr 4/453 do 
umowy nr 438/2014 powyższa kwota ma zostać zrefundowana w 2019 r. 

(akta kontroli str. 752-765) 

W związku z wstrzymaniem realizacji umowy 438/2014 PIG–PIB skierował we 
wrześniu 2017 r. do Głównego Geologa Kraju wniosek o powierzenie realizacji 
przedsięwzięcia „Zwiększenie powierzchni magazynowej i centralizacji magazynów 
rdzeni wiertniczych” Zadanie to obejmowało budowę budynku magazynowego 
mogącego pomieścić minimum 100.000 skrzynek wraz z profilatornią i częścią 
socjalną w Kielnikach. Całkowity koszt przedsięwzięcia kreślono na 10.350 tys. zł. 
W grudniu 2017 r. Główny Geolog Kraju, działający z upoważnienia Ministra 
Środowiska, powierzył Instytutowi realizację tego przedsięwzięcia. Wobec 
przywrócenia finansowania przedsięwzięcia, objętego umową 438/2014, Główny 
Geolog Kraju w listopadzie 2018 r. wyraził zgodę na rezygnację z realizacji tego 
zadania. 

(akta kontroli str. 794) 

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

2.3. Realizacja zadań związanych z programem wieloletnim 
PRoGeO 

Uchwałą nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r.43 został ustanowiony 
program wieloletni pod nazwą „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – 
PRoGeO. Obejmuje on m.in. zadanie przeprowadzenia procedury wnioskowania 
i zawarcie przez Polskę kontraktów z MODM na badania i rozpoznawanie 
pacyficznych obszarów potencjalnie złożowych (2–3 wnioski w zakresie masywnych 
siarczków, naskorupień kobaltonośnych i/lub konkrecji polimetalicznych) oraz 
zadanie pozyskania i przygotowania do pełnej użyteczności przynajmniej jednego 
statku badawczego. Program przewidywał zadania finansowane z budżetu państwa 
w obszarze nadzoru i koordynacji oraz zadania finansowane ze środków NFOŚiGW 
m.in. w obszarach pozyskiwania sprzętu i aparatury badawczej i ich użytkowania 
oraz obszarach realizacji prac i robót wykonawczych, a także opracowań 
merytorycznych i analiz naukowych. Wyodrębniono trzy etapy, przy czym koniec 
pierwszego etapu zaplanowano z upływem 2022 r., a rezultatem podjętych zadań 
ma być wstępna ocena ekonomiczna projektu wydobycia zasobów dna 
oceanicznego. Koszty Programu określono na 530.583 tys. zł, z tego 529.863 tys. zł 
ze środków NFOŚiGW oraz 720 tys. zł ze środków budżetu państwa.  

Zadania związane merytorycznie z realizacją PRoGeO realizowane były przez PIG–
PIB przed datą uchwalenia Programu. W latach 2015–2016 PIG-PIB realizował, 
w ramach umowy z NFOŚiGW nr 5/2016/Wn-07/FG-SM-DN/D, zadanie „Analizy 
uwarunkowań bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników 
międzynarodowych”, obejmujące m.in. komponenty dotyczące uczestnictwa we 
Wspólnej Organizacji Interoceanmetal (dalej: „IOM”), MODM oraz analizy 
uwarunkowań prawnych i organizacyjno-ekonomicznych zawarcia nowych 
kontraktów z MODM na eksploatację głębokomorskich złóż kopalin.  

                                                      
43  M. P. poz. 774. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W ramach jednego z komponentów tego zadania, tj. „Analiza uwarunkowań 
prawnych i organizacyjno-ekonomicznych zawarcia nowych kontraktów z ISA na 
eksplorację głębokomorskich złóż kopalin”, sporządzono opracowanie dotyczące 
wytypowania współrzędnych dla obszaru poszukiwawczego wraz z planem badań 
oraz raport w zakresie geologiczno-złożowym dotyczącym weryfikacji wytypowanych 
perspektywicznych obszarów poszukiwawczych oceanicznych złóż kopalin 
polimetalicznych. Koszty związane z realizacją ww. komponentu wyniosły 224,3 tys. 
zł, w tym prace psg 64,3 tys. zł oraz prace podwykonawców 160,0 tys. zł. Koszty te 
zostały poniesione w 2016 r., a rozliczone z NFOŚiGW w 2017 r.  

(akta kontroli str. 516-526, 794, 842-859, 1806-1810) 

W Planie prac psg na 2017 r. w ramach zadania „Zadania państwa wykonywane 
przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, 
szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2017 r. 
(pgg art. 162, ust. 1)” uwzględniono podzadanie „Analiza uwarunkowań i współpraca 
w zakresie geologii i bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników 
międzynarodowych”, które obejmowało m.in. uczestnictwo w IOM i MODM oraz 
analizę uwarunkowań prawnych i organizacyjno-ekonomicznych zawarcia nowych 
kontraktów z MODM na eksplorację głębokomorskich złóż kopalin. W ramach tego 
podzadania przewidziano m.in. opłatę administracyjną za złożenie trzech wniosków 
o zatwierdzenie planu prac poszukiwawczych dla konkrecji polimetalicznych, 
naskorupień kobaltonośnych oraz siarczków masywnych. Na realizację podzadania 
zaplanowano w latach 2017–2018 łącznie 9.985,0 tys. zł, z tego: 7.891,8 tys. zł 
w 2017 r. i 2.093,2 tys.zł w 2018 r. 

(akta kontroli str. 553, 794, 1806-1810) 

W grudniu 2016 r. Minister Środowiska przekazał do PIG–PIB uwagi do Planu prac 
psg na 2017 r. oraz tabelę przedsięwzięć psg na rok 2017, w której zostało ujęte 
działanie „Intensyfikacja zaangażowania Polski w poszukiwanie zasobów rud metali 
i hydratów gazowych na dnach oceanów”. Zostało ono uwzględnione również 
w ramach przekazanego przez Głównego Geologa Kraju do NFOŚiGW zadania 
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki 
Surowcowej Państwa (PSP) w latach 2017–2018 z prośbą o ujęcie we właściwym 
planie finansowym Funduszu. W kwietniu 2017 r. Dyrektor PIG–PIB zwrócił się do 
Głównego Geologa Kraju o powierzenie tego zadania, a w sierpniu 2017 r. wyraził 
zgodę na jego prefinansowanie (tylko prace własne). PIG–PIB przekazał do 
Ministerstwa Środowiska kartę informacyjną, harmonogram rzeczowo-finansowy dla 
przedsięwzięcia „Intensyfikacja zaangażowania Polski w poszukiwanie zasobów rud 
metali i hydratów gazowych na dnach oceanów – etap I przygotowanie sprzętowe 
i logistyczne” oraz dokumentację, w tym zaproszenie do udziału w dialogu 
technicznym i protokoły z posiedzeń, powołanego przez Dyrektora PIG–PIB, 
zespołu ds. przeprowadzania analiz i przygotowania rekomendacji dla potrzeb 
realizacji zadania. W karcie informacyjnej całkowity koszt zadania określono na 
kwotę 39.115.630 zł. PIG–PIB w piśmie, skierowanym w październiku 2017 r., do 
Głównego Geologa Kraju podkreślił gotowość do realizacji przedsięwzięcia 
w zakresie przedstawionym w karcie przedsięwzięcia oraz ponownie zwrócił się 
z prośbą o powierzenie jego realizacji. W listopadzie 2017 r. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli PIG–PIB i MŚ w tej sprawie. Zgodnie z treścią notatki z tego 
spotkania, przedstawiciele Ministerstwa poddali pod dyskusję sens zakupu/budowy 
statku badawczego zakładając jego wykorzystanie tylko do realizacji zadań jednego 
kontraktu. Krytycznie podsumowano długotrwałe procedury przetargowe 
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w przypadku decyzji o zakupie statku z rynku wtórnego. PIG–PIB nie otrzymał 
decyzji o powierzeniu lub braku zgody na powierzenie ww. podzadania. 

PIG-PIB w 2017 r. rozpoczął działania w kierunku zakupu statku badawczego do 
eksploracji surowców oceanicznych. Został m.in. powołany zespół ds. 
przeprowadzenia analiz i przygotowania rekomendacji w zakresie narządzi do 
realizacji zadania psg pn.: „Intensyfikacja zaangażowania Polski w poszukiwanie 
zasobów rud metali i hydratów gazowych na dnach oceanów”, sfinalizowano dialog 
techniczny dot. zakupu pełnomorskiej jednostki badawczej i wyposażenia 
pomiarowo-badawczego do geologicznych prac poszukiwawczych oraz wykonanie 
stoczniowych prac remontowo-montażowych, zwizytowano statki, dokonano 
przeglądu potencjalnego wyposażenia aparatury pomiarowo-badawczej 
i okrętowego osprzętowienia stacjonarnego, przeanalizowano uwarunkowania 
formalno-logistyczne przyszłego użytkowania jednostki badawczej. 

Koszty poniesione w związku z realizacją zadania „Intensyfikacja zaangażowania 
Polski w poszukiwanie zasobów rud metali na dnach oceanów – etap I 
przygotowanie sprzętowe i logistyczne” w okresie lipiec 2017 r. – marzec 2018 r. 
wyniosły 114,5 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 232-239, 794, 1470, 1476, 1623-1636) 

W 2017 r. PIG-PIB rozpoczął realizację kolejnego etapu zadania „Analiza 
uwarunkowań i współpraca w zakresie geologii i bezpieczeństwa surowcowego 
Polski na tle czynników międzynarodowych”, w ramach przedsięwzięcia pn. 
„Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące 
działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie 
geologii realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1)”44, w którym zawarto komponent 
„Analiza uwarunkowań prawnych i organizacyjno-ekonomicznych zawarcia nowych 
kontraktów z ISA na eksplorację głębokomorskich złóż kopalin oraz uczestnictwo 
w pracach Wspólnej Organizacji Interoceanmetal i Międzynarodowej Organizacji 
Dna Morskiego”. Celem zadania, poza kontynuacją uczestnictwa Polski 
w organizacjach międzynarodowych było złożenie wniosków o zatwierdzenie trzech 
planów prac na poszukiwanie konkrecji polimetalicznych, naskorupień 
kobaltonośnych oraz siarczków masywnych.  

W styczniu 2017 r. został złożony wniosek na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
polimetalicznych siarczków masywnych do MODM. Przed przystąpieniem do 
sporządzenia wniosku o zatwierdzenie planu prac poszukiwawczych siarczków 
masywnych do MODM, PIG-PIB nie posiadał i nie przeprowadził analiz 
ekonomicznych.  

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił: „Ważnym elementem działalności państwowej służby 
geologicznej, obok zadań zapisanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, jest 
realizacja prac zlecanych przez Ministerstwo Środowiska, a sporządzenie wniosku 
o zatwierdzenie tego planu było pracą zleconą przez Ministerstwo Środowiska. 
Z raportu oraz informacji otrzymanych od niezależnego eksperta, dotyczących 
zasadności przystąpienia do działań zmierzających do zawarcia kontraktu 
z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na poszukiwanie złóż 
głębokomorskich, (…) wynika iż rozpoczęcie działań organizacyjnych w tym 
kierunku było słuszne i zasadne. Rekomendacja ta była wystarczająca aby 
rozpocząć działania, bowiem PIG-PIB nie potrzebował przeprowadzać analiz 
organizacyjnych ani ekonomicznych przed rozpoczęciem prac powierzonych do 
realizacji przez Głównego Geologa Kraju. (…) należy zaznaczyć, iż celem prac 

                                                      
44  Umowa z NFOŚiGW nr 258/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 11 października 2017 r. 
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badawczo rozwojowych (do których należy prowadzenie prac poszukiwawczych 
i rozpoznawczych) nie jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, tylko 
udokumentowanie złoża w celu zapewnia bezpieczeństwa państwa w zakresie 
gospodarki zasobami surowców mineralnych.”. 

Były p.o. Dyrektora PIG–PIB oświadczył: „(…) PIG nie dysponował żadnymi danymi, 
które uzasadniały podjęcie działań od strony ekonomicznej i stąd moja (jako 
dyrektora PIG) opozycja wobec Głównego Geologa Kraju.”.  

 (akta kontroli str. 842-859, 1509-1543, 1546-1565) 

Pismem z dnia 20 stycznia 2017 r. Główny Geolog Kraju złożył do MODM wniosek 
o zatwierdzenie planu prac poszukiwawczych siarczków masywnych. Zastępca 
Sekretarza Generalnego MODM, w piśmie z dnia 20 stycznia 2017 r., skierowanym 
do Głównego Geologa Kraju poinformował, że kompletny wniosek powinien 
zawierać potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz że wniosek 
o zatwierdzenie planu prac będzie rozpatrywany dopiero po uiszczeniu tej opłaty. 

(akta kontroli str. 1658-1669, 1732-1788) 

W dniu 25 stycznia 2017 r. zastępca dyrektora Departamentu Polityki Surowcowej 
w MŚ zwrócił się pocztą elektroniczną do zastępcy dyrektora PIG–PIB, dyrektora ds. 
geoinformacji z pytaniem czy został złożony wniosek o opłatę składki członkowskiej 
w ramach MODM. Poinformował również, że Główny Geolog Kraju zobowiązał 
podległe mu departamenty, by zadbały o zrealizowanie tej płatności przez PIG-PIB 
do godz. 12.00 tego samego dnia. Polecenie dokonania płatności na rzecz MODM 
wydał w dniu 25 stycznia 2017 r. pracownikom PIG–PIB zastępca dyrektora PIG–
PIB, dyrektor ds. ekonomicznych. Wniosek o dokonanie zapłaty z tytułu rozpatrzenia 
wniosku o zatwierdzenie planu prac poszukiwawczych siarczków masywnych do 
MODM, został zatwierdzony przez prokurenta. Dowód księgowy dotyczący tej 
płatności zawierał podpisy głównego księgowego i zastępcy dyrektora PIG–PIB, 
dyrektora ds. ekonomicznych. Pismem z dnia 8 lutego 2017 r. p.o. Dyrektora PIG–
PIB zwrócił się do Dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego w MŚ z prośbą 
o pisemne polecenie dokonania ww. opłaty na rzecz MODM jednocześnie 
poinformował, że na dzień wniesienia opłaty PIG–PIB nie posiadał zawartej umowy 
na finansowanie projektu, wobec czego opłata została wniesiona ze środków 
własnych Instytutu. 

(akta kontroli str. 808-813, 836-841, 1509-1513, 1597-1600) 

PIG-PIB za rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie planu prac poszukiwawczych 
siarczków masywnych przez MODM wniósł opłatę w wysokości 2.079.000 zł 
(równowartość 500.000 USD). Wniosek o wypłatę środków za złożenie tego 
wniosku, w wysokości 2.050.700 zł, został złożony przez PIG–PIB do NFOŚiGW 
w dniu 25 października 2017 r.45, a środki wypłacono w dniu 8 listopada 2017 r. 

Dyrektor PIG–PIB wyjaśnił: „Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.30) dokumenty 
w walucie obcej należy wyceniać po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego 
dzień wystawienia dokumentu, natomiast zapłata jest dokonywana po kursie 
bankowym z dnia dokonywania płatności. W związku z powyższym powstają różnice 
kursowe, które w tym przypadku są kosztem dla Instytutu. Podobnie ma to miejsce 
dla każdej transakcji w walucie obcej.”. 

(akta kontroli str. 794, 838-839, 1546-1565, 1461-1470) 

                                                      
45  Wniosek o wypłatę środków nr 1/258/2017/Wn07/FG-go-dn/D z dnia 19.10.2017 r.  
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Koszty związane z realizacją komponentu „Analiza uwarunkowań prawnych 
i organizacyjno-ekonomicznych zawarcia nowych kontraktów z ISA na eksplorację 
głębokomorskich złóż kopalin oraz uczestnictwo w pracach Wspólnej Organizacji 
Interoceanmetal i Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego” wyniosły 
2.796.875,23 zł. Koszty te zostały rozliczone z NFOŚiGW w latach 2017–2018. 

(akta kontroli str. 268-293, 794, 1806-1810) 

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

W dniu 11 stycznia 2017 r. p.o. Dyrektora PIG–PIB wyraził zgodę na rozpoczęcie 
realizacji i ponoszenie kosztów zadania „Analiza uwarunkowań i współpraca 
w zakresie geologii i bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników 
międzynarodowych” przed zawarciem z NFOŚiGW umowy na jego realizację, tj. 
przed zapewnieniem finansowania ze środków publicznych. Umowa z NFOŚiGW (nr 
258/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D), obejmująca zakresem rzeczowym ww. zadanie, 
została zawarta w październiku 2017 r. W konsekwencji opłatę za rozpatrzenie 
wniosku na rzecz MODM w wysokości 2.079,0 tys. zł poniesiono w styczniu 2017 r. 
ze środków PIG–PIB. Koszty ww. opłaty w wysokości 2.050,7 tys. zł zostały 
zrefundowane ze środków NFOŚiGW w listopadzie 2017 r.  

Były p.o. Dyrektora PIG–PIB wyjaśnił m.in.: „Prawdopodobnie na początku stycznia 
2017 r. podpisałem zgodę na prefinansowanie zadań SG. Była to normalna 
procedura w PIG, gdyż umowy z NFOŚiGW były podpisywane z dużym 
opóźnieniem co blokowałoby normalną działalność operacyjną Instytutu i obowiązek 
realizacji zadań zgodnie z przyjętym (zatwierdzonym przez Główny Geolog Kraju) 
planem prac. Zgoda na realizację tego zadania została podpisana pod naciskiem 
GGK i dyr. (...), którzy chcieli realizować ten temat ekspresowo. Kwestia polecenia 
MŚ na piśmie realizacji tego zadania od początku roku 2017 była kilkakrotnie 
(bezskutecznie) stawiana na spotkaniach cotygodniowych z Głównym Geologiem 
Kraju i dyr. DNG MŚ (...) w końcówce 2016 r. Powód rozpoczęcia realizacji 
w ramach ww. zadania nastąpił z chwilą wymuszenia, podobnie jak i innych zadań, 
przed zawarciem umowy z NFOŚiGW i jest złożony. (...) Złożoność finansowania 
zadań psg wynika z niskiej wydolności systemu (PIG-MŚ-NFOŚiGW) finansowania 
zadań psg. Z jednej strony na potrzebę uruchomienia środków związanych 
z realizacją omawianego projektu nalegał GGK (w bezpośrednich i telefonicznych 
mitygujących rozmowach), mimo tego, że wiedział, że nadzorowany przez niego 
PIG musi wydatkować środki własne na ten cel z powodu braku umowy 
z NFOŚiGW, a z drugiej ww. projekt był realizowany zgodnie z planem prac 
zaakceptowanym przez GGK, a tzw. generator NFOŚiGW (gdzie spływają wnioski 
o realizacje zadań) miał być uruchomiony dopiero w kwietniu 2017 r. Do tamtego 
czasu było to permanentne niedomaganie proceduralne NFOŚiGW pozostającego 
nota bene w gestii MŚ i poza jakimkolwiek wpływem PIG. Mimo wielu bezpośrednich 
rozmów na ten temat, które przeprowadziliśmy z NFOŚiGW nie udawało się go 
(generatora) uruchomić w roku poprzedzającym realizację planu SG. Z tych 
powodów zgoda na prefinansowanie prac w ww. zadaniu (podobnie jak wielu innych 
projektów) była zabiegiem formalnym po to by nie wstrzymywać realizację prac (na 
tym etapie koszty PIG), jednakże każdorazowa zgoda na duże transakcje finansowe 
wymagała zgody dyrektora naczelnego. (...) 

Sprawa nieformalnego przelewu została przedstawiana i poruszana kilkakrotnie 
podczas cotygodniowych spotkań dyrektoriatu PIG i GGK w obecności m.in. 
przedstawicieli departamentów MŚ (...). Na spotkaniach tych domagałem się 
bezskutecznie pisemnego polecenia ze strony MŚ uzasadniającego dokonanie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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przez PIG opłaty za złożenie wniosku o zatwierdzenie planu prac poszukiwawczych 
siarczków masywnych. (…) Po raz ostatni rozmawiałem w tej sprawie pod z p. dyr. 
DNG (...) koniec lutego 2017 r. (…) Całość sprawy została opisana przeze mnie 
w piśmie skierowanym do p. dyr. DNG MŚ (...) z dn. 08.02.2017 r. informującym ją, 
że na dzień dokonania opłaty 500 000 USD do MODM PIG nie posiada zawartej 
umowy z NFOSiGW, co powoduje że nie możemy podejmować wydatków, które nie 
mają oznaczonego horyzontu czasowego, kiedy zostaną zwrócone. W tym też 
piśmie prosiłem o pisemne polecenie dokonania powyższej opłaty. Do czasu 
odwołania mnie z funkcji dyrektora PIG tj. 06.03.2017 takie polecenie nie zostało 
przekazane do PIG.”. 

Były Zastępca Dyrektora PIG–PIB, Dyrektor ds. geoinformacji wyjaśnił: „Nie 
pamiętam czy Ministerstwo Środowiska wyznaczyło termin przekazania do 
Ministerstwa Środowiska przygotowywanego przez PIG-PIB wniosku do 
Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego o zatwierdzenie planu prac 
poszukiwawczych siarczków masywnych. E-mail (...) dotyczący terminu dokonania 
pilnej płatności był dla pracowników instytutu zaskoczeniem zwłaszcza, że 
wcześniej (...) rozmawialiśmy z Ministrem (...) o konieczności formalnego polecenia 
dokonania płatności. Działania były wymuszone przez Ministerstwo, kwota była 
wysoka dlatego prof. (...) chciał otrzymać potwierdzenie od Ministra na piśmie. Jeżeli 
umowa z NFOŚiGW nie zostałaby podpisana wydatkowana kwota mogłaby 
stanowić stratę Instytutu.”. 

    (akta kontroli str. 794, 808-813, 834, 1461-1470, 1509-1513, 1599-1600) 

W ocenie NIK, wyrażenie przez p.o. Dyrektora PIG–PIB zgody na ponoszenie 
kosztów i wydatkowanie środków własnych PIG–PIB, w sytuacji kiedy nie miał on 
gwarancji ich zrefundowania, było działaniem nierzetelnym.      

W PIG–PIB zapewniono realizację zadań psg ujętych w Planach prac psg lub 
powierzonych przez Ministra Środowiska. Stwierdzono jednak niewysokie 
zaawansowanie nowych zadań w pierwszym roku ich realizacji, wynikające 
z podpisywania umów o dofinansowanie dopiero w czwartym kwartale roku, 
w którym rozpoczęto realizację zadania, lub w roku następnym, albo niepodpisania 
umów. Powodowało to niewykorzystanie planowanych środków finansowych 
i nieuzyskiwanie zaplanowanych przychodów z zadań psg, będące jedną z przyczyn 
ujemnego wyniku finansowego Instytutu.   

W PIG–PIB uzyskiwano akceptację składanych sprawozdań rocznych lub 
końcowych z realizowanych zadań/przedsięwzięć na ogół w terminach wymaganych 
umową o dofinansowanie. Stwierdzono jednak przypadki przekraczania tego 
terminu przez PIG–PIB spowodowane późnym składaniem sprawozdań oraz 
błędami i nieścisłości lub brakiem wymaganych danych i informacji w sprawozdaniu.  

Ponadto stwierdzono realizowanie dwóch zadań psg bez ich formalnego 
powierzenia przez Ministra Środowiska i generowanie z tego tytułu kosztów bez 
możliwości ich refundacji, a także wydatkowanie środków własnych Instytutu 
w kwocie ponad 2 mln zł, jako opłatę za wniosek na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
polimetalicznych siarczków masywnych do Międzynarodowej Agencji Dna 
Morskiego, pomimo braku umowy na realizację zadania, a nawet braku pozytywnie 
zaopiniowanego przez Ministra Środowiska wniosku o dofinansowanie zadania. 

Składane przez PIG–PIB wnioski o rozliczenie kosztów zrealizowanych zadań były 
rzetelne i praktycznie nie wymagały korekt w zakresie rozliczanych kwot. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

1. Wyeliminowanie przypadków: 

a) składania projektów Planów prac psg niezawierających wszystkich 
wymaganych danych i informacji, 

b) nieterminowego przedkładania List nowych przedsięwzięć psg oraz 
nieumieszczania w nich wszystkich wymaganych danych i informacji, 

c) nierzetelnego i długotrwałego przygotowywania wniosków o dofinansowanie 
zadań psg, 

d) nierzetelnego sporządzania sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji 
zadań psg objętych umowami z NFOŚiGW o dofinansowaniu 
przedsięwzięcia, 

e) przedkładania ww. sprawozdań w terminach uniemożliwiających ich 
zaopiniowanie przez Ministra Środowiska, w terminie określonym w umowie 
o dofinansowaniu zadania. 

2. Realizację zadań psg wyłącznie po ich ujęciu w Planie prac psg na dany rok lub 
ich powierzeniu przez Ministra Środowiska oraz zapewnieniu ich finansowania ze 
środków publicznych. 

NIK nie formułuje uwag. 

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. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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  27  marca 2019 r. 
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