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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Wiesław Janowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 84085 z dnia 3 stycznia 2013 roku  
Jacek Kalas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
83084 z dnia 3 stycznia 2013 roku 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Talisman Energy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Emilii Plater 
nr 53, 00-113 Warszawa, zwana dalej „Spółką” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

René Paul Kuijper Prezes Zarządu 
(dowód: akta kontroli str. 30) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działania podejmowane przez Spółkę, 
w latach 2007-2012, w zakresie uzyskania koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego, w tym zawarcia umów o 
użytkowanie górnicze, a także wykonywanie zadań i obowiązków w nich 
określonych. 

Powyższą ocenę uzasadnia m.in.: [a] zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
wejście w posiadanie trzech koncesji i uzyskanie prawa użytkowania górniczego na  
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego; [b] uzyskanie 
wymaganych decyzji zatwierdzających m.in. plany ruchu zakładu górniczego na 
wykonanie otworów poszukiwawczych oraz zatwierdzających gospodarowanie 
odpadami wydobywczymi; [c] wykonanie określonych ww. koncesjami trzech 
wierceń pilotażowych i uzyskanie docelowego poziomu wierceń; [d] wywiązanie się 
z obowiązków informacyjnych wynikających z koncesji oraz umów o ustanowieniu 
użytkowania górniczego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena stopnia zaawansowania prac zmierzających 
do ustalenia wielkości zasobów gazu łupkowego,  
w tym procesu udzielania koncesji. 

Spółka została zawiązana w dniu 21 maja 2008 r.2 na czas nieokreślony. Siedzibą 
Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. Przedmiotem działalności Spółki jest 

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

2 Pod firmą: Malya Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2008 r.  
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod pozycją 0000307700. Od dnia 12 kwietnia 2010 r. Spółka zaczęła działać pod 
firmą: Talisman Energy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny 
rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, 
m.in. w zakresie: górnictwa ropy naftowej, górnictwa gazu ziemnego oraz 
działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Na dzień 3 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 455.000,00 
zł i dzielił się na 910 udziałów będących w posiadaniu Talisman Energy Poland B.V. 
z siedzibą w Amsterdamie. Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest 
dwuosobowy Zarząd, przy czym każdy z członków Zarządu ma prawo 
reprezentowania Spółki samodzielnie. Ponadto Spółka miała ustanowionego 
prokurenta na zasadzie prokury samoistnej. 

(dowód: akta kontroli str. 7-34, 331-339) 

W okresie objętym kontrolą Spółka weszła w posiadanie, w drodze przeniesienia, 
trzech koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, udzielonych pierwotnie przez Ministra Środowiska, zwanego dalej 
„Ministrem”3, firmie Oculis Energy Sp. z o.o.4, zwanej dalej: „spółką Oculis”. Były to 
następujące koncesje: 

- nr 23/2010/p, udzielona w dniu 9 kwietnia 2010 r. na okres 5 lat, obejmująca 
rejon „Szczawno”5 o powierzchni 603,40 km². Opłaty koncesyjne wniesiono 
w dniach 28 i 29 kwietnia oraz 4 maja 2010 r. w kwocie 131.396,38 zł, w tym 
52.558,55 zł (40%) na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwanego dalej „NFOŚiGW” i 78.837,83 zł 
(60%) na rachunki gmin, na terenie których położony był rejon „Szczawno”. 
Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego na ww. obszarze została 
zawarta w dniu 9 kwietnia 2010 r. na okres 5 lat od dnia uzyskania koncesji. 
Tytułem wynagrodzenia użytkowania górniczego spółka Oculis została 
zobowiązana do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa kwoty 118.256,75 zł 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, którą to kwotę zapłaciła w dniu 10 
maja 2010 r.; 

- nr 33/2009/p, udzielona w dniu 26 maja 2009 r. na okres 5 lat, zmieniona decyzją 
Ministra z dnia 26 października 2010 r., obejmująca rejon „Braniewo S”6 
o powierzchni 1042,69 km². Opłaty koncesyjne wniesiono w dniu 8 czerwca 2009 
r. w kwocie 220.667,30 zł, w tym 88.261,62 zł (40%) na rachunek NFOŚiGW 
i 132.405,68 zł (60%) na rachunki gmin, na terenie których położony był rejon 
„Braniewo S”. Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego na ww. obszarze 
została zawarta w dniu 26 maja 2009 r. na okres 5 lat od dnia uzyskania 
koncesji. Tytułem wynagrodzenia użytkowania górniczego spółka Oculis została 
zobowiązana do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa kwoty 198.588,65 zł 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, którą to kwotę zapłaciła w dniu 24 
czerwca 2009 r.; 

                                                      
3 Wszystkich trzech koncesji udzielono na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), art. 15 ust. 1 pkt. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 ze zm.) oraz art. 104 i nast. Kpa. 

4 Działającej w okresie od 30 czerwca 2008 r. do 15 czerwca 2010 r. pod nazwą: Oculis Investments Sp. z o.o. 

5 Położony na terenie 14 gmin: Brodnica, Osiek, Bobrowo, Świedziebnia, Bartniczka, Dębowa Łąka, Wąbrzeźno, Golub-
Dobrzyń, Wąpielsk, miasta Brodnica, miasta i gminy Górzno, miasta i gminy Kowalewo Pomorskie – w województwie 
kujawsko-pomorskim oraz gminy Lubowidz w województwie mazowieckim i miasta i gminy Lidzbark Welski w województwie 
warmińsko-mazurskim. 

6 Położony na terenie 14 gmin: Braniewo, Płoskinia, Wilczęta, Lubomino, Godkowo, Małdyty, Łukta, Świątki, miasta i gminy 
Pieniężno, miasta i gminy Orneta, miasta i gminy Miłakowo, miasta i gminy Morąg, miasta i gminy Miłomłyn oraz miasta 
Braniewo – w województwie warmińsko-mazurskim. 
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- nr 71/2009/p, udzielona w dniu 10 grudnia 2009 r. na okres 5 lat, zmieniona 
decyzją Ministra z dnia 27 września 2010 r., obejmująca rejon „Gdańsk W”7 
o powierzchni 779,82 km² (po zmianie: 894,41 km²). Opłaty koncesyjne 
wniesiono w dniach 22 grudnia 2009 r. i 4 stycznia 2010 r., w kwocie 165.025.52 
zł, w tym 66.010,20 zł (40%) na rachunek NFOŚiGW i 99.015,32 zł (60%) na 
rachunki gmin, na terenie których położony był rejon „Gdańsk W”. W związku ze 
zmianą obszaru koncesji, za prowadzoną działalność poszukiwawczo-
rozpoznawczą na terenie gminy Kolbudy oraz miast Gdańsk i Gdynia, w dniu 11 
października 2010 r. wniesiono dodatkową opłatę koncesyjną w wysokości 
24.953,12 zł, z czego 9.981,25 zł (40%) – na rachunek NFOŚiGW i 14.971,87 zł 
(60%) – na rachunki trzech ww. jednostek samorządu terytorialnego. Umowa 
o ustanowieniu użytkowania górniczego na ww. obszarze została zawarta w dniu 
10 grudnia 2009 r. na okres 5 lat (licząc od dnia uzyskania koncesji. Tytułem 
wynagrodzenia użytkowania górniczego spółka Oculis zobowiązana została do 
zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa kwoty 148.522,96 zł w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia umowy, którą to kwotę zapłaciła w dniu 22 grudnia 2009 r. oraz 
kwoty 22.460,90 zł naliczonej aneksem z dnia 27 września 2010 r., w związku ze 
zmianą obszaru koncesji, którą to kwotę zapłaciła w dniu 11 października 2010 r. 

Spółka weszła w posiadanie ww. koncesji w wyniku decyzji Ministra, wydanych po 
rozpatrzeniu wniosków spółki Oculis i Spółki o ich przeniesienie oraz uzyskała udział 
wynoszący 60% w użytkowaniu górniczym na obszarach objętych tymi koncesjami 
po pozytywnym rozpatrzeniu przez Ministra wniosków o wyrażenie zgody na 
przeniesienie użytkowania górniczego na rzecz Spółki i na przeniesienie udziału 
wynoszącego 40% w użytkowaniu górniczym ponownie na rzecz spółki Oculis.   
 
Pan Tomasz Maj Dyrektor Zarządzający, Prokurent Spółki wyjaśnił, iż pomiędzy 
Spółką a spółką Oculis zostało uzgodnione, że Spółka przejmie ww. koncesje oraz 
większościowy udział w prawie użytkowania górniczego, natomiast spółka Oculis 
zachowa 40% udział w prawie użytkowania górniczego8. Wyjaśnił również, że 
„zgodnie ze stanowiskiem i praktyką” Ministra, przeniesienie 60% prawa 
użytkowania górniczego z jednego podmiotu na drugi było możliwe jedynie 
dwuetapowo, tj. najpierw przez przeniesienie całości prawa użytkowania górniczego 
wraz z koncesją, a następnie „powrotne” przeniesienie 40% na pierwotnego 
posiadacza tego prawa, tak jak to uczyniono w powyższych trzech przypadkach. 

Pan Rafał Miland Zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych Ministerstwa Środowiska wyjaśnił, iż Spółka i spółka Oculis wystąpiły 
do Ministra wnioskami z dnia: 16 maja 2011 r., 27 maja 2011 r. i 22 marca 2011 r.,  
o przeniesienie odpowiednio koncesji: nr 23/2010/p z dnia 9 kwietnia 2010 r.,  
nr 33/2009/p z dnia 26 maja 2009 r. i nr 71/2009/p z dnia 10 grudnia 2009 r.,  
na rzecz Spółki, oraz o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających odpowiednio z umów z dnia: 9 kwietnia 2010 r., 26 maja 2009 r.  
i 10 grudnia 2009 r. o ustanowieniu użytkowania górniczego, zawartych pomiędzy 
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra a spółką Oculis. Zdaniem Pana 

                                                      
7 Położony na terenie 13 gmin: Przodkowo, Chmielno, Stężyca, Sierakowice, Szemud, Linia, Luzino, Wejherowo, Cewice, 
Sulęczyno, Łęczyce, miasta i gminy Żukowo oraz miasta i gminy Kartuzy – w województwie pomorskim, Po zmianie koncesji  
w dniu 27 września 2010 r. rejon „Gdańsk W” został rozszerzony na teren gminy Kolbudy oraz miast Gdańsk i Gdynia. 

8 Jak wynikało z wniosków skierowanych do Ministra przez Spółkę i spółkę Oculis w dniach: 22 marca 2011 r., 16 maja 2011 r. 
i 27 maja 2011 r., w dniu 26 lutego 2010 r. została zawarta umowa (Farmout Agreement) pomiędzy jedynym udziałowcem 
spółki Oculis, tzn. Oculis San Leon Energy plc z siedzibą w Irlandii (Oculis) a Talisman Energy Inc. z siedzibą w Kanadzie 
(TE), określająca zasady wzajemnej współpracy na obszarach koncesyjnych posiadanych przez Oculis w Polsce, w tym m.in. 
na obszarach objętych trzema analizowanymi koncesjami. W ramach tej współpracy TE zobowiązany jest współfinansować 
koszty prac sejsmicznych 2D w ramach wymienionych koncesji oraz wykonać otwory rozpoznawcze. W zamian, spółka Oculis 
zobowiązana jest do przeniesienia ww. koncesji wraz z 60% udziałem w prawie użytkowania górniczego na rzecz Spółki jako 
spółki zależnej od TE. 
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Rafała Milanda, zgodnie z ww. wnioskami, „równoczesne wyrażenie zgody przez 
Ministra” dotyczyło przeniesienia w całości (100%) użytkowania górniczego 
związanego z ww. trzema koncesjami – ze spółki Oculis na rzecz Spółki oraz 
„następczego” przeniesienia przez Spółkę na rzecz spółki Oculis 40% udziału  
w prawie użytkowania górniczego.  

Stosownie do obowiązujących wówczas przepisów art. 26a ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze9, zwanej dalej „ustawą pgig 1994”, organ 
koncesyjny jest obowiązany, za zgodą przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja 
została wydana, do przeniesienia tej koncesji na rzecz podmiotu, który m.in. 
w zakresie niezbędnych do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się 
prawem użytkowania górniczego bądź przyrzeczeniem jego uzyskania. Ponadto, 
stosownie do postanowień § 9 umowy z 9 kwietnia 2010 r. i umowy z 10 grudnia 
2009 r. oraz § 8 umowy z 26 maja 2009 r., użytkownik górniczy może rozporządzać 
użytkowaniem górniczym po uzyskaniu pisemnej zgody Ministra, jako reprezentanta 
Skarbu Państwa, co miało miejsce w trzech ww. przypadkach, w wyniku czego 
Spółka stała się ostatecznie głównym udziałowcem (60% udziałów) w nabytym 
prawie użytkowania górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 35-78, 85-111, 173-191, 222-223, 319-331) 

Spółka, po przeniesieniu na nią w kwietniu i czerwcu 2011 r. trzech koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sporządziła  
i przekazała Ministrowi w terminie do dnia 31 stycznia (odpowiednio 2012 r.  
i 2013 r.) roczne raporty z prac przeprowadzonych w ramach realizacji zobowiązań 
koncesyjnych na obszarach koncesji:  

1) „Szczawno”:  

- w raporcie z dnia 19 stycznia 2012 r. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.) 
Spółka poinformowała Ministra o przeprowadzeniu przewidzianych  
w harmonogramie prac geologicznych i sejsmicznych fazy I, II etapu (2 rok) 
polegających na wykonaniu dodatkowej sejsmiki 2D: w pierwszym kwartale 2011 r. 
zakończono akwizycję 4 profili sejsmicznych o łącznej długości  
50 km (zgodnej z harmonogramem). Jednocześnie prowadzony był procesing tych 
profili oraz ich interpretacja, a także reprocesing archiwalnych profili sejsmicznych 
zlokalizowanych „w okolicach koncesji”, w wyniku czego „potwierdzono 
występowanie miąższych serii osadowych dolnego paleozoiku”. Raport z prac 
sejsmicznych i procesingu został przekazany do Ministerstwa Środowiska w sierpniu 
2011 r. Na podstawie zdjęcia sejsmicznego 2D oraz archiwalnych profili 
sejsmicznych wytypowano lokalizację pierwszego otworu wiertniczego o nazwie 
„Szymkowo-1” (gm. Brodnica, miejscowość Szymkowo) o planowanej głębokości 
4500 m (zgodnej z koncesją); 

- w raporcie z dnia 14 stycznia 2013 r. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) 
Spółka poinformowała Ministra o przeprowadzeniu przewidzianych  
w harmonogramie prac geologicznych i sejsmicznych fazy I, III etapu (3 rok) 
polegających na odwierceniu pilotażowego otworu wiertniczego „Szymkowo-1”. 
Wiercenie zostało zrealizowane w okresie od dnia 7 marca 2012 r. do dnia 23 
czerwca 2012 r. Odwiert osiągnął głębokość końcową 4552 m. Dodatkowo 
skorzystano z prac opcjonalnych i wykonano odcinek horyzontalny.  
W trakcie wiercenia zostały pobrane próbki materiału skalnego: [a] próbki 
okruchowe w interwale 0-3452 m – co 20 m, a w interwale 3452-4552 m – co 10 m; 
[b] 313 m rdzenia z utworów dolnego syluru i ordowiku. Przewiercony profil 

                                                      
9 Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 ze zm. 
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stratygraficzny przedstawiał się następująco: [a] trzeciorzęd/czwartorzęd (0-262 m); 
[b] kreda (262-1326 m); [c] jura (1326-2126 m); [d] trias (2126-2925 m); [e] perm 
(2925-3452 m); [f] sylur (3452-4483,5 m); [g] ordowik (4483,5-4533 m); [h] kambr 
(4533-4552 m). Rdzeń wiertniczy został przekazany do dalszych badań 
laboratoryjnych m.in. w celu określenia: zawartości i składu bituminów/alginitów, 
zawartości sorbowanego gazu ziemnego, zawartości substancji organicznej (TOC), 
mineralogicznego składu łupków na podstawie analizy XRD, podatności na kruche 
zniszczenia, dojrzałości termicznej, porowatości i przepuszczalności. Jak podano  
w analizowanym raporcie, wyniki powyższych badań zostaną przedstawione  
w końcowym raporcie z ww. odwiertu, a po analizie uzyskanych danych 
geologicznych i złożowych podjęta zostanie decyzja o przejściu do kolejnego etapu 
prac; 

2) „Braniewo S”: 

- w raporcie z dnia 19 stycznia 2012 r. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.) 
Spółka poinformowała Ministra o przeprowadzeniu przewidzianych  
w harmonogramie prac geologicznych i sejsmicznych fazy I (rok 3) na ww. obszarze, 
polegających na: [1] analizie danych geofizycznych: w pierwszym kwartale 2011 r. 
zakończono akwizycję 9 profili sejsmicznych o łącznej długości 150 km. 
Jednocześnie prowadzony był procesing tych profili oraz ich interpretacja, w wyniku 
czego „potwierdzono występowanie miąższych serii osadowych dolnego 
paleozoiku”. Raport z prac sejsmicznych i procesingu został przekazany do 
Ministerstwa Środowiska w sierpniu 2011 r.; [2] odwierceniu pilotażowego otworu 
wiertniczego: na podstawie interpretacji zdjęcia sejsmicznego 2D wytypowano 
lokalizację pierwszego otworu wiertniczego o nazwie „Rogity-1” (gm. Braniewo, 
miejscowość Rogity). Wiercenie rozpoczęto 13 grudnia 2011 r.; 

- w raporcie z dnia 14 stycznia 2013 r. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) 
Spółka poinformowała Ministra o przeprowadzeniu przewidzianych  
w harmonogramie prac geologicznych i sejsmicznych fazy II (rok 4) na  
ww. obszarze, polegających na odwierceniu pilotażowego otworu wiertniczego  
„Rogity-1”. Wiercenie zostało zakończone 9 lutego 2012 r. Odwiert osiągnął 
głębokość końcową 2788 m. Spółka zrezygnowała z wykonania opcjonalnego 
(zależnego od wyników prac poprzednich etapów) wiercenia horyzontalnego 
o długości 1000 m, z powodu niezadawalających wyników geologicznych 
i geofizycznych, co zostało potwierdzone analizami rdzenia wiertniczego 
wykonanymi w laboratorium10. W trakcie wiercenia zostały pobrane próbki materiału 
skalnego: [a] próbki okruchowe w interwale 0-1601,35 m – co 20 m, a w interwale 
1601,35-2788 m – co 10 m; [b] 337 m rdzenia z utworów dolnego syluru i ordowiku. 
Przewiercony profil stratygraficzny przedstawiał się następująco: [a] trzeciorzęd/ 
czwartorzęd (0-148 m); [b] kreda (148-481 m); [c] jura (481-715 m); [d] trias (715-
1223 m); [e] perm (1223-1600 m); [f] sylur (1600-2661 m); [g] ordowik (2661-2755 
m); [h] kambr (2755-2788 m). Rdzeń wiertniczy został przekazany do dalszych 
badań laboratoryjnych m.in. w celu określenia: zawartości i składu bituminów/ 
alginitów, zawartości sorbowanego gazu ziemnego, zawartości substancji 
organicznej (TOC), mineralogicznego składu łupków na podstawie analizy XRD, 
podatności na kruche zniszczenia, dojrzałości termicznej, porowatości 
i przepuszczalności. Jak podano w analizowanym raporcie, wyniki powyższych 
badań zostaną przedstawione w końcowym raporcie z ww. odwiertu, a po 
zakończeniu wiercenia i analizie uzyskanych danych geologicznych  
i złożowych podjęta zostanie decyzja o przejściu do II fazy prac, polegającej m.in. na 

                                                      
10 Wyjaśnienia Pana Tomasz Maja Dyrektora Zarządzającego, Prokurenta Spółki z dnia 15 lutego 2013 r. 
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odwierceniu do maja 2013 r. otworu wiertniczego do głębokości maksymalnej 
3500 m; 

3) „Gdańsk W”: 

- w raporcie z dnia 19 stycznia 2012 r. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.) 
Spółka poinformowała Ministra o przeprowadzeniu przewidzianych  
w harmonogramie prac geologicznych i sejsmicznych fazy I (3 rok) polegających na: 
[1] analizie danych geofizycznych: w pierwszym kwartale 2011 r. zakończono 
akwizycję 17 profili sejsmicznych o łącznej długości 280 km. Jednocześnie 
prowadzony był procesing tych profili oraz ich interpretacja, w wyniku czego 
„potwierdzono występowanie miąższych serii osadowych dolnego paleozoiku”. 
Raport z prac sejsmicznych i procesingu został przekazany do Ministerstwa 
Środowiska w sierpniu 2011 r.; [2] odwierceniu pilotażowego otworu wiertniczego: 
na podstawie interpretacji zdjęcia sejsmicznego 2D wytypowano lokalizację 
pierwszego otworu wiertniczego o nazwie „Lewino-1G2” (gm. Wejherowo, 
miejscowość Lewino). Wiercenie rozpoczęto 25 września 2011 r.,  
a zakończono 18 listopada 2011 r. Odwiert osiągnął głębokość końcową 3600 m 
(maksymalna głębokość odwiertu przewidywana w koncesji i harmonogramie 
wynosiła 4000 m). W trakcie wiercenia zostały pobrane próbki materiału skalnego: 
[a] próbki okruchowe w interwale 50-1580 m – co 25 m, a w interwale 1580-3600 m 
– co 10 m; [b] 308 m rdzenia z utworów dolnego syluru i ordowiku. Rdzeń wiertniczy 
został przekazany do dalszych badań laboratoryjnych m.in. w celu określenia: 
zawartości i składu bituminów/alginitów, zawartości sorbowanego gazu ziemnego, 
zawartości substancji organicznej (TOC), mineralogicznego składu łupków na 
podstawie analizy XRD, podatności na kruche zniszczenia, dojrzałości termicznej, 
porowatości i przepuszczalności. Jak podano w analizowanym raporcie, wyniki 
powyższych badań zostaną przedstawione w końcowym raporcie z ww. odwiertu. 
W analizowanym raporcie podano również, że w spągowych partiach utworów 
syluru oraz w ilastych seriach osadów ordowiku stwierdzono podwyższone 
wskazania zawartości gazu rozproszonego w płuczce, a pozyskane do tej pory 
materiały geologiczne oraz wyniki i interpretacja pomiarów karotażowych wskazują 
na celowość opróbowania poprzez perforację i szczelinowanie kilku wybranych 
poziomów perspektywicznych, które to zabiegi miały zostać wykonane  
w następnym, tj. 2012 roku. Spółka deklarowała w przytaczanym raporcie przejście 
do realizacji prac poszukiwawczych przewidzianych w kolejnym etapie prac 
określonym w koncesji.  
W analizowanym raporcie nie podano danych dotyczących przewierconego profilu 
stratygraficznego. 
Pan Tomasz Maj Dyrektor Zarządzający, Prokurent Spółki wyjaśnił, iż profil ten 
przedstawiał się następująco: [a] trzeciorzęd/czwartorzęd (0-308 m); [b] kreda (308-
645 m); [c] jura (645-777 m); [d] trias (777-1207 m); [e] perm (1207-1559 m); [f] sylur 
(1559-3515,5 m);[g] ordowik (3515,5-3574 m); [h] kambr (3574-3600,41 m). 

- w raporcie z dnia 14 stycznia 2013 r. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) 
Spółka poinformowała Ministra o tym, iż zrezygnowała z wykonania opcjonalnych11 
prac przewidzianych harmonogramem na 2012 rok, tzn. z wykonania odwiertu 
horyzontalnego o długości 500 m oraz badań sejsmicznych 3D o powierzchni 50 
km². W powołanym raporcie Spółka podała również, że w piśmie z dnia 6 lutego 
2012 r. zaplanowała przeprowadzenie testów złożowych w drugim kwartale 2012 r. 
dla odwiertu „Lewino-1G2”, które też nie zostały wykonane. Stwierdziła także, że na 
podstawie analizy danych otworowych z ww. odwiertu podjęta została decyzja 

                                                      
11 Przystąpienie do zakresu prac określonego w opcji uzależnione było od wyników prac analitycznych, geofizycznych 
(sejsmika 2D) i wiertniczych wcześniejszych etapów. 
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o konieczności modyfikacji koncesji nr 71/2009/p dla obszaru „Gdańsk-W” i w tym 
celu w 2012 r. został sporządzony raport środowiskowy. Spółka poinformowała 
ponadto, iż po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przewiduje 
wykonać testy złożowe dla odwiertu „Lewino-1G2” w 2013 r. 

Pan Tomasz Maj Dyrektor Zarządzający, Prokurent Spółki wyjaśnił, iż odwiert 
„Lewino-1G2” po dowierceniu się do głębokości 3600 m osiągnął cel geologiczny, tj. 
przewiercenie się przez pokłady skał łupkowych występujących w utworach syluru, 
ordowiku i kambru (30 metrów). Spółka podjęła decyzję o konieczności modyfikacji 
koncesji poszukiwawczej dla obszaru „Gdańsk-W” polegającej na zwiększeniu 
głębokości maksymalnej odwiertów do 6000 m (głębsze zaleganie utworu kambru w 
południowo-zachodniej części koncesji) i wydłużeniu odcinka horyzontalnego do 
długości 1500 m. Według dalszych wyjaśnień, w kontekście zamierzonej zmiany 
koncesji, spółka zrezygnowała z dalszych prac dla istniejącego odwiertu, 
przewidzianych do realizacji w 2012 roku, tj. wykonania opcjonalnego odcinka 
horyzontalnego o długości maksymalnej 500 m, badań sejsmicznych 3D oraz testów 
złożowych ze względu na prowadzone w tym czasie analizy materiału skalnego 
pozyskanego z odwiertu wiertniczego „Lewino-1G2” oraz analizy otworowych 
profilowań geofizycznych. Spółka wstępnie planuje przeprowadzenie testów 
złożowych dla odwiertu „Lewino-1G2” w drugim półroczu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 79-84, 112-122, 192-212, 223-224, 257-258, 367-376) 

Spółka po uzyskaniu koncesji (w kwietniu i czerwcu 2011 r.) informowała Ministra  
o pozyskanych materiałach, zakończeniu poprzednich etapów prac i rozpoczęciu 
nowych etapów, odpowiednio pismami z dnia: 23 sierpnia 2011 r. (6 pism  
dot. 3 odwiertów w 3 obszarach), 6 lutego 2012 r. (2 pisma dot. 2 odwiertów  
w 2 obszarach) oraz 16 marca i 25 maja 2012 r. (odpowiednio po 1 piśmie  
dot. 1 odwiertu w 1 obszarze). 

(dowód: akta kontroli str. 132-141) 

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

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

2. Ocena wywiązywania się Spółki ze zobowiązań 
wynikających z wykonywania koncesji, w tym w zakresie 
ochrony środowiska 

Jak zostało to opisane w pkt 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Spółka  
w ramach każdej z trzech uzyskanych koncesji dokonała odwiertu obligatoryjnego 
(łącznie wykonano trzy otwory wiertnicze) oraz wykonała jeden opcjonalny odcinek 
horyzontalny w wiertni „Szymkowo-1”. 

Zrealizowane prace w stosunku do zakresów prac poszukiwawczych  
i rozpoznawczych ustalonych poszczególnymi koncesjami, przedstawiały się 
następująco: 

- koncesja nr 23/2010/p (obszar „Szczawno”): 

Zakres prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w koncesji został podzielony na 
pięć etapów i rozpoczął się 90 dni od dnia przyznania koncesji (9 kwietnia 2010 r.). 
W pierwszych dwóch etapach, trwających dwa lata (do kwietnia 2012 r.)  wykonano 
reprocesing, reinterpretację oraz analizę petrofizyczną danych geologicznych oraz 
przeprowadzono badania sejsmiczne 2D. W następnych etapach Spółka 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zobowiązana była do wykonania jednego obligatoryjnego pionowego odwiertu 
wiertniczego do głębokości maksymalnej 4500 m w terminie od dnia 9 kwietnia 
2012 r. do dnia 8 kwietnia 2013 r. wraz z opcjonalnym odcinkiem horyzontalnym  
o długości maksymalnej 500 m (III etap) oraz dwóch opcjonalnych odwiertów 
pionowych do głębokości 4500 m każdy wraz z opcjonalnymi odcinkami 
horyzontalnymi o długości maksymalnej 500 m każdy (odpowiednio: IV etap –  
w terminie od dnia 9 kwietnia 2013 r. do dnia 8 kwietnia 2014 r. oraz V etap –  
w terminie od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2015 r. Realizując III etap robót 
Spółka wykonała obligatoryjny odwiert „Szymkowo-1” do głębokości 4552 m  
w terminie od dnia 7 marca 2012 r. do dnia 23 czerwca 2012 r. oraz opcjonalny 
odcinek horyzontalny. Po osiągnięciu celu geologicznego Spółka zdecydowała się 
zaprzestać wiercenia, co było zgodne z warunkami określonymi w zatwierdzonym 
przez Ministra projekcie prac geologicznych nr 1, w myśl których inwestor (Spółka) 
mógł podjąć decyzję o zaprzestaniu wiercenia w momencie nawiercenia skał 
górnego kambru lub w każdym innym momencie. Wykonanie pozostałych dwóch 
etapów (prace opcjonalne) Spółka przewiduje wykonać zgodnie z warunkami 
koncesji po przeanalizowaniu danych geologicznych uzyskanych w poprzednich 
etapach. 

- koncesja nr 33/2009/p (obszar „Braniewo S”): 

Zakres prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w koncesji został podzielony na 
dwa etapy i rozpoczął się 90 dni od dnia przyznania koncesji (26 maja 2009 r.). 
W pierwszej części (faza I i II) etapu I trwającą dwa lata (do 25 maja 2011 r.) 
wykonano analizy dostępnych danych geologicznych (reprocesing), reinterpretację  
i analizę petrofizyczną danych geologicznych oraz wykonano badania sejsmiczne 
2D. W następnej, III fazie etapu I (w terminie od dnia 26 maja 2011 r. do dnia 25 
maja 2012 r.) Spółka zobowiązana była do wykonania obligatoryjnego odwiertu do 
głębokości maksymalnej 2800 m oraz opcjonalnego wiercenia poziomego odcinka 
o długości maksymalnej 1000 m od ww. wykonanego odwiertu. Spółka wykonała  
w okresie od dnia 13 grudnia 2011 r. do dnia 9 lutego 2012 r. odwiert „Rogity-1” do 
głębokości 2788 m i zrezygnowała z opcji12 wykonania odcinka poziomego13.  
W etapie II (od dnia 26 maja 2012 r. do dnia 25 maja 2014 r.) Spółka zobowiązana 
została do wykonania dwóch obligatoryjnych odwiertów z odcinkiem horyzontalnym 
do głębokości 3500 m każdy, w terminach: [a] od dnia 26 maja 2012 r. do dnia 25 
maja 2013 r. – pierwszy odwiert; [b] od dnia 26 maja 2013 r. do dnia 25 maja 2014 r. 
– drugi odwiert. Spółka zamierza wykonać ww. odwierty obligatoryjne zgodnie  
z harmonogramem, po przeanalizowaniu danych geologicznych. 

- koncesja nr 71/2009/p (obszar „Gdańsk W”): 

Zakres prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w koncesji został podzielony na 
cztery etapy i rozpoczął się 90 dni od dnia przyznania koncesji (10 grudnia 2009 r.). 
W etapie I (trwającym do dnia 9 grudnia 2010 r.) wykonano analizy dostępnych 
danych geologicznych (reprocesing), ich reinterpretację oraz analizę petrofizyczną, 
jak również wykonano badania sejsmiczne 2D. W etapie II (od dnia 10 grudnia 
2010 r. do dnia 9 grudnia 2011 r.) Spółka zobowiązana była do wykonania 
obligatoryjnego odwiertu do maksymalnej głębokości 4000 m. W okresie od dnia  
25 września 2011 r. do dnia 18 listopada 2011 r. Spółka wykonała odwiert „Lewino-
1G2” do głębokości 3600 m. W etapie II opcjonalnym14, przewidywano ewentualne 

                                                      
12 Przystąpienie do zakresu prac określonego w opcji uzależnione było od wyników prac analitycznych, geofizycznych 
(sejsmika 2D) i wiertniczych poprzednich etapów. 

13 Patrz str. 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego i przyp. 17. 

14 Przystąpienie do zakresu prac określonego w opcji uzależnione było od wyników prac analitycznych, geofizycznych 
(sejsmika 2D) i wiertniczych etapu I i II. 
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wykonanie (w okresie od dnia 10 grudnia 2011 r. do dnia 9 grudnia 2012 r.) 
poziomego odcinka o długości maksymalnej 500 m od odwiertu wykonanego  
w etapie II (obligatoryjnym) oraz badań sejsmicznych 3D o powierzchni 50 km². 
Spółka zrezygnowała z ww. opcji15. Zakres prac etapu III (od dnia 10 grudnia 2012 r. 
do dnia 9 grudnia 2013 r.) oraz etapu IV (od dnia 10 grudnia 2013 r. do dnia  
9 grudnia 2014 r.) przewiduje wykonanie w każdym z ww. etapów obligatoryjnego 
odwiertu do maksymalnej głębokości 4000 m i wykonanie opcjonalnego poziomego 
odcinka o długości maksymalnej 500 m od każdego z tych odwiertów. Spółka 
przewiduje wykonanie wymienionych obligatoryjnych prac zgodnie  
z harmonogramem, zaś prac opcjonalnych – po przeanalizowaniu danych 
geologicznych uzyskanych z wierceń obligatoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 35-40, 47-57, 64-74, 369-374) 

W protokole przekazania technicznego każdego z trzech otworów wiertniczych (daty 
protokołów: „Szymkowo-1” – 20.08.2012 r., „Rogity-1” – 24.08.2012 r. i „Lewino-
1G2” – 24.08.2012 r.) podano m.in., iż każdy z otworów został czasowo zawieszony  
w eksploatacji, wypełniony solanką, nie jest uzbrojony w wyposażenie 
eksploatacyjne, a ponadto został „zagłowiczony” i otoczony ogrodzeniem z siatki 
stalowej oraz oznakowany tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2013 r. oględzin otworu 
wiertniczego „Szymkowo-1” zlokalizowanego w pobliżu miejscowości Szymkowo  
w gminie Brodnica, ustalono że jest on usytuowany pośrodku placu o powierzchni 
ok. 1 ha okolonego z trzech stron wałem ziemnym, z wjazdem wykonanym z płyt 
betonowych i opatrzonym tablicą informacyjno-ostrzegawczą. Wylot otworu 
zabezpieczony był głowicą odwiertu, otoczony zamkniętym ogrodzeniem  
z metalowej siatki oraz opatrzony tablicami ostrzegawczymi. Ponadto na placu 
stwierdzono dwie studnie wodne zabezpieczone betonowymi kręgami dennymi.  
Na placu, ani w jego pobliżu nie stwierdzono występowania odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 213-219, 251-256) 

W przypadku wszystkich trzech posiadanych przez Spółkę koncesji, nie było 
konieczne uzyskanie przez przedsiębiorcę (koncesjonariusza) decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Spółka posiadała zatwierdzone przez właściwych terytorialnie Dyrektorów 
Okręgowych Urzędów Górniczych plany ruchu na wykonanie wszystkich trzech 
otworów poszukiwawczych (uwzględniające pozytywne opinie wójtów gmin, na 
terenie których otwory te były usytuowane). 

Spółka posiadała również dla terenów wszystkich trzech wiertni, tj. „Szymkowo-1”, 
„Rogity-1” i „Lewino-1G2”, zatwierdzone: [a] przez starostów (odpowiednio): 
brodnickiego, braniewskiego i wejherowskiego – programy gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi; [b] przez marszałków województw (odpowiednio): kujawsko-
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego – programy gospodarowania 
odpadami wydobywczymi powstającymi podczas procesów szczelinowania (m.in. 
płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne). 

Realizacją ww. programów gospodarki odpadami zajmowały się bezpośrednio dwie 
firmy, z którymi Spółka miała zawarte kontrakty na wykonanie prac wiertniczych16. 
Firmy te odpowiedzialne były m.in. za podpisanie umów z firmami odbierającymi 
odpady, jak również z firmami odpowiedzialnymi za ich unieszkodliwianie lub 

                                                      
15 Patrz: strona 9 i 10 niniejszego wystąpienia pokontrolnego i przyp. 21. 

16 Tzn. firma Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. z siedzibą w Pile i Schlumberger Oilfield Eastern Ltd.  
Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (patrz str. 13). 
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odzysk. Odpady wydobywcze z wiertni w Lewinie, Rogitach i Szymkowie 
przekazywane były firmie „Max Eko” Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Odpady 
wydobywcze z Lewina i Rogit wykorzystywane były do rekultywacji składowiska 
odpadów w miejscowości Wicko, natomiast odpady z Szymkowa – do rekultywacji 
składowiska odpadów w miejscowości Cienia Pierwsza. Odpady „inne niż 
niebezpieczne” z wszystkich trzech wiertni odbierała firma Robac Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bydgoszczy.  W trakcie prowadzonych prac wiertniczych wytworzony 
został jeden rodzaj odpadu niebezpiecznego – plastikowe zaślepki na rury 
okładzinowe (kod odpadu: 150110). Odpady te w ilości 0,3 Mg zostały odebrane 
przez firmę Utyl-Service z siedzibą w Brodnicy. 

(dowód: akta kontroli str. 39, 50, 56, 68, 73,147-172,  235-250, 390-394) 

W latach 2011-2012 na terenie prowadzonych prac wiertniczych przy wszystkich 
trzech otworach poszukiwawczych, przeprowadzono pięć kontroli, które zostały 
udokumentowane protokołami: 

- protokół nr 13/KM/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. sporządzony przez Okręgowy 
Urząd Górniczy w Poznaniu z kontroli doraźnej odwiertu „Lewino-1G2” w zakresie 
stanu prac prowadzonych na wiertni w czasie przygotowania do końcowego 
rurowania oraz cementowania. Kontrola prowadzona była w związku za zmianą 
głębokości końcowej odwiertu. W jej wyniku nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości ani uchybień w prowadzonych pracach; 

- protokół nr 0951/4/2010 z dnia 20 stycznia 2012 r. sporządzony przez Okręgowy 
Urząd Górniczy w Warszawie z kontroli limitowanej wiertni „Rogity-1”  
m.in. w zakresie zgodności prowadzonych prac z planem ruchu i przepisami ustawy 
pgig oraz w zakresie ochrony zdrowia i warunków pracy. W wyniku kontroli uwag nie 
wniesiono; 

- protokół nr 1/KM/WT/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. sporządzony przez Okręgowy 
Urząd Górniczy w Poznaniu z kontroli limitowanej odwiertu „Szymkowo-1”  
w zakresie procesu wiercenia na etapie dowiercania, dokumentowania robót 
geologicznych oraz kontrola urządzenia wiertniczego. Kontrola przeprowadzana 
była w czasie komplikacji wiertniczych (zanik płuczki). W wyniku kontroli nie 
stwierdzono uwag do skontrolowanej działalności i dokumentacji; 

- protokół nr 2/WT/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. sporządzony przez Okręgowy 
Urząd Górniczy w Poznaniu z kontroli doraźnej odwiertu „Szymkowo-1” w zakresie 
procesu i technologii wiercenia na etapie prac zmierzających do usunięcia 
komplikacji. Nie wniesiono uwag do skontrolowanych prac, urządzeń, technologii  
i dokumentacji; 

- protokół nr 11/120/GG/L/WUG/2012 z dnia 25 maja 2012 r. sporządzony przez 
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach z kontroli limitowanej wiertni „Szymkowo-1”  
w zakresie bezpieczeństwa ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, 
obejmującego zapobieganie i zwalczanie zagrożeń m.in. erupcyjnego, związanego 
z nieprawidłowymi rozwiązaniami technicznymi oraz z wpływem czynnika ludzkiego 
na wypadkowość. Nie wniesiono uwag w zakresie skontrolowanej działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 259-316) 

Z informacji uzyskanych od 13 starostów, reprezentujących powiaty, na terenie 
których usytuowane były trzy obszary objęte trzema posiadanymi przez Spółkę 
koncesjami na poszukiwanie gazu ziemnego i ropy naftowej, wynikało iż starostowie 
i podległe im służby, w tym geologowie powiatowi, nie korzystali z informacji 
zawartych w ww. koncesjach, przekazanych im do wiadomości przez Ministra, ani 
też informacji tych nie udostępniali podmiotom zewnętrznym. Starosta wejherowski 
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poinformował, że prowadził działania związane z nadzorem i kontrolą nad 
prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznej w związku  
z zatwierdzonym projektem prac geologicznych na wykonanie dwóch otworów na 
terenie działki nr 157 w miejscowości Lewino (miejsce usytuowania otworu 
wiertniczego „Lewino-1G2”) dla ujęcia wód podziemnych. 

W ramach „troski o transparentność i pełną informację dotyczącą prowadzonych 
działań”, Spółka m.in. umożliwiła zwiedzanie wiertni „Szymkowo-1” mieszkańcom  
i uczniom okolicznych szkół, w sumie ok. 350 osobom. Spółka organizowała również 
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów terytorialnych  
z obszarów objętych trzema posiadanymi przez nią koncesjami. Na spotkaniach 
tych wyjaśniano problemy dotyczące wpływu prowadzonych przez Spółkę prac 
wiertniczych na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na stan złóż wodnych. Spółka, w celu pozyskania przychylności społeczności 
lokalnych dla prowadzonych działań, wspierała też lokalne inicjatywy naukowe, 
edukacyjne i kulturalne, m.in. wyłożyła kwotę ok. 20 tys. zł na prowadzenie 
wykopalisk archeologicznych w obrębie „cmentarzyska kurhanowego Lewino”  
w powiecie wejherowskim, wsparła uruchomienie programu nauki języka 
angielskiego „Canadian Wonders” w szkole w Gortatowie w gminie Brodnica,  
a także podpisała umowę z Gminą Braniewo i Parafiami w Garbinie i Zakrzewcu  
w sprawie gminnego programu zakładającego odrestaurowanie lokalnych 
kapliczek17. 

(dowód: akta kontroli str. 341-366, 382-389) 

Spółka zawarła dwa kontrakty na wykonanie prac wiertniczych: [a] w dniu  
13 kwietnia 2011 r. z firmą Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Pile; [b] w dniu 29 czerwca 2011 r. z firmą Schlumberger Oilfield Eastern Ltd.  
Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Przy wyborze ww. firm nie 
stosowano przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych18, zwanej dalej „ustawą pzp”. 

Pan Tomasz Maj Dyrektor Zarządzający, Prokurent Spółki wyjaśnił, iż w związku z 
posiadanymi koncesjami oraz prawem użytkowania górniczego, Spółka nie 
stosowała w prowadzonej działalności przepisów ustawy pzp, gdyż przyjęła 
interpretację tych przepisów zawartą w piśmie Wiceprezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych z dnia 15 listopada 2010 r., z której, zdaniem Spółki, wynikało, iż brak 
jest podstaw do stwierdzenia obowiązku stosowania ustawy pzp przez podmioty 
prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 
wydobywaniu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 123-131, 223, 226-232) 

Spółka była w posiadaniu trzech dokumentów pn. „Protokół zdawczo-odbiorczy 
rdzeni i próbek geologicznych przekazanych do archiwum rdzeni wiertniczych 
Centralnego Archiwum Geologicznego Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Halinowie”, 
zwanego dalej „CAG”, w tym: 

- protokołu sporządzonego w dniu 2 grudnia 2011 r. w Warszawie dotyczącego 
otworu wiertniczego „Lewino-1G2” (data rozpoczęcia wiercenia: 26.09.2011 r., data 

                                                      
17 http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/artykul/1461317,zakonczono-odwiert-badawczy-gazu-lupkowego-w-szymkowie-
kolo,id,t.html, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/460880,lewino-firma-talisman-energy-spotkala-sie-z-mieszkancami-
ws,id,t.html, http://www.gazetakaszubska.pl/19278/lewino-kanadyjczycy-szukaja-gazu-lupkowego,  
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/496657,lewino-spotkanie-mieszkancow-z-ekspertami-ws-gazu-
lupkowego,id,t.html?cookie=1, http://gazlupkowy.pl/nowe-odkrycia-archeologiczne-w-lewinie, 
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/458129,powiat-wejherowski-beda-swiecic-odwiert-by-pozyskac,id,t.html, 
http://gazlupkowy.pl/talisman-energy-wyremontuje-przydrozne-kapliczki-na-warmii. 

18 Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm. 
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zakończenia wiercenia: 18.11.2011 r.). W protokole tym podano, iż pobrano dwie 
skrzynki próbek: z głębokości 50-3000 m i z głębokości 3010-3600 m. Protokół 
opatrzony był nieczytelnym podpisem i pieczęcią CAG, z odręcznym dopiskiem: 
„przyjęto” i datą: „22.02.2012”; 

- protokołu sporządzonego w dniu 22 lutego 2012 r. w Warszawie dotyczącego 
otworu wiertniczego „Rogity-1” (data rozpoczęcia wiercenia: 14.12.2011 r., data 
zakończenia wiercenia: 10.02.2012 r.). W protokole tym podano, iż pobrano jedną 
skrzynkę próbek z głębokości 60-2780 m. Protokół opatrzony był nieczytelnym 
podpisem i pieczęcią CAG, z odręcznym dopiskiem: „przyjęto” i datą: „22.02.2012”; 

- protokołu sporządzonego w dniu 2 sierpnia 2012 r. w Warszawie dotyczącego 
otworu wiertniczego „Szymkowo-1” (data rozpoczęcia wiercenia: 07.03.2012 r., data 
zakończenia wiercenia: 01.07.2012 r.). W protokole tym podano, iż pobrano jedną 
skrzynkę próbek z głębokości 60-4547 m. Protokół opatrzony był nieczytelnym 
podpisem i pieczęcią CAG, z odręcznie dopisaną datą: „3.08.2012”. 

Pan Roman Smółka Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wyjaśnił, iż wszystkie próbki 
geologiczne przekazane przez Spółkę do CAG, na podstawie ww. protokołów 
zdawczo-odbiorczych, to „próbki okruchowe. Nie przekazywano do archiwum 
skrzynek z rdzeniem wiertniczym”. 

 (dowód: akta kontroli str. 378-381) 

Jak wyjaśnił Pan Tomasz Maj Dyrektor Zarządzający, Prokurent Spółki, po 
zakończeniu wiercenia w każdym z otworów wiertniczych: „Szymkowo-1”, „Rogity-1” 
i „Lewino-1G2”, Spółka przesłała pozyskane z nich rdzenie wiertnicze do 
laboratorium firmy Schluberger - TerraTek w Warszawie, gdzie zostały one 
podzielone w stosunku „2/3:1/3”, tzn. 2:1, a następnie części stanowiące 1/3 rdzeni 
zostały wysłane do analizy w laboratorium tej firmy w Stanach Zjednoczonych. 
O fakcie wysyłki za granicę nie został poinformowany Minister. Pozostałe części 
stanowiące 2/3 rdzeni wiertniczych po ich analizie w laboratorium ww. firmy 
w Warszawie miały zostać przekazane (stan na dzień 25 stycznia 2013 r.) do CAG. 
Dyrektor Zarządzający, Prokurent Spółki stwierdził, że Spółka zakończyła w lutym 
2013 r. analizy próbek geologicznych rdzeni wiertniczych pobranych z odwiertów 
poszukiwawczych (prace geologiczne obejmują również badania laboratoryjne), 
Analizy rdzeni wiertniczych skał niekonwencjonalnych trwają od 0,5 do 1 roku. Po 
podziale rdzeni wiertniczych na dwie części (1/3 i 2/3), 1/3 rdzenia wiertniczego 
została przesłana do laboratorium w Kanadzie, zaś pozostała część (2/3) rdzenia 
została zmagazynowana w Polsce, w magazynie firmy Schlumberger Terratek. 
Podał także, że Spółka przekaże 2/3 pobranego rdzenia wiertniczego do CAG do 
końca marca 2013 r. Wcześniej Spółka przekazała do CAG „zwierciny 
z wykonanych odwiertów poszukiwawczych”. Zdaniem składającego wyjaśnienia, 
Spółka nie mogła przekazać do CAG 2/3 rdzenia wiertniczego zmagazynowanego 
w Polsce, dopóki nie otrzymała ostatecznych wyników analiz próbek z Kanady 
(konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz). Pan T. Maj Dyrektor 
Zarządzający, Prokurent Spółki podał również, że Spółka przekaże do CAG, wraz 
z resztą rdzeni wiertniczych, wyniki tych analiz oraz przekaże Ministrowi w terminie 
14-dniowym, protokół potwierdzający liczbę i rodzaj przekazywanych prób do CAG 
zgodnie z wymaganiami zapisanymi w koncesji,. Wyjaśnił też, że Spółka 
zdecydowała się na przesłanie rdzeni wiertniczych do doświadczonego 
i sprawdzonego przez nią laboratorium Schlumberger Terratek w Kanadzie, 
ponieważ w Polsce nie istnieją jednostki badawcze posiadające odpowiednią wiedzę 
i sprzęt techniczny do wykonania analizy skał łupkowych (złoża niekonwencjonalne). 
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 (dowód: akta kontroli str. 142-144, 224, 375-376) 

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

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli odstępuje od sformułowania wniosków pokontrolnych oraz nie oczekuje 
odpowiedzi, o której mowa w art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli19, zwanej dalej „ustawą o NIK”. 

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 Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

 

Bydgoszcz, dnia          marca  2013 r. 
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19 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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