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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/186 – Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego  
(w latach 2007 – 2012). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Henryk Szatkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 84355 z dnia 12 grudnia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Adam Rączkiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 84356 z dnia 12 grudnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

„Marathon Oil Polska” Sp. z o.o. w Warszawie zwana dalej „Spółką”,  
00-120 Warszawa, ul. Złota 59, REGON: 142078199. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Carl R. Hubacher, Jr – Członek zarządu oraz Stephen J. Landry – Członek zarządu. 
Każdy z członków zarządu ma prawo do reprezentowania Spółki samodzielnie. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność związaną z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu z łupków, 
prowadzoną na podstawie 11 koncesji posiadanych przez Spółkę. 
Ocenę pozytywną uzasadnia w szczególności: 
− terminowa realizacja prac fazy I objętych ww. koncesjami, 
− wywiązywanie się z określonych koncesjami obowiązków w zakresie 

przedkładania organowi koncesyjnemu raportów z prowadzonych prac oraz 
pisemnych informacji o zakończeniu etapu prac i podjęciu decyzji o przystąpieniu 
do kolejnego etapu, 

− inicjowanie i prowadzenie działalności informacyjnej wśród mieszkańców 
terenów, na których prowadzono prace poszukiwawcze i rozpoznawcze złóż 
gazu z łupków, 

− terminowe i w prawidłowej wysokości wniesienie opłat za użytkowanie górnicze 
należnych Skarbowi Państwa z tytułu wszystkich 11 koncesji oraz opłat 
koncesyjnych na rzecz gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”) w przypadku dziewięciu koncesji. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały natomiast na: 
− dokonaniu opłat koncesyjnych na rzecz 17 gmin w wysokościach niezgodnych  

z postanowieniami koncesji nr 35/2010/p, a w przypadku koncesji nr 67/2009/p 
uiszczenie tej opłaty na rzecz  NFOŚiGW z opóźnieniem2, 

− nieterminowym dostarczaniu (przez Spółkę i spółki przejęte) organowi 
koncesyjnemu protokołów z przekazania prób geologicznych Centralnemu 
Archiwum Geologicznemu (w przypadku pięciu spośród sześciu wykonanych 
odwiertów). 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Nieprawidłowość te miały miejsce w 2010 r. i wystąpiły wyłącznie w działalności spółek przejętych przez „Marathon Oil 
Polska” Sp. z o.o. w Warszawie.  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

1. Stopień zaawansowania prac zmierzających do ustalenia 
wielkości zasobów gazu łupkowego oraz perspektyw jego 
zagospodarowania. 

1.1. Kontrolowana Spółka dysponowała 11 koncesjami Ministra Środowiska („MŚ”)  
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym złóż 
gazu łupkowego) na obszarze o łącznej powierzchni 9.365,49 km2, tj.: 

1) Nr 67/2009/p z dnia 7 grudnia 2009 r. (zmieniona decyzją MŚ z 13 kwietnia  
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Orzechów” o powierzchni 1.011,08 km2 (teren 15 gmin położonych 
w województwie lubelskim). Prawo użytkowania górniczego obejmujące 
poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w obszarze „Orzechów” zostało 
ustanowione umową (z MŚ) z dnia 7 grudnia 2009 r., którą zmieniono aneksem 
nr 1 z dnia 13 kwietnia 2011 r.  

2) Nr 68/2009/p z dnia 8 grudnia 2009 r. (zmieniona decyzją MŚ z 28 czerwca  
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Kwidzyń” o powierzchni 1.194,55 km2 (teren 17 gmin położonych  
w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim). 
Prawo użytkowania górniczego obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie ww. 
złóż w obszarze „Kwidzyń” zostało ustanowione umową z dnia  
7 października 2009 r., którą zmieniono aneksami nr 1 z dnia 8 grudnia 2009 r.  
i Nr 2 z 28 czerwca 2011 r. 

3) Nr  8/2010/p z dnia 1 lutego 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 17 sierpnia  
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Brodnica” o powierzchni 1.082,18 km2 (teren 19 gmin położonych  
w województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim). Prawo 
użytkowania górniczego obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w 
obszarze „Brodnica” zostało ustanowione umową z dnia 1 lutego 2010 r., którą 
zmieniono aneksem nr 1 z dnia 17 sierpnia 2011 r. 

4) Nr  19/2010/p z dnia 22 marca 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 29 czerwca  
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Płońsk SE” o powierzchni 245,13 km2 (teren dziewięciu gmin 
położonych w województwie mazowieckim). Prawo użytkowania górniczego 
obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w obszarze „Płońsk SE” 
zostało ustanowione umową z dnia 22 marca 2010 r., którą zmieniono aneksem 
nr 1 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

5) Nr  20/2010/p z dnia 22 marca 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 29 czerwca  
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Ciechanów” o powierzchni 1.185,16 km2 (teren 19 gmin położonych 
w województwie mazowieckim). 
Prawo użytkowania górniczego obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie ww. 
złóż w obszarze „Ciechanów” zostało ustanowione umową z dnia 22 marca 
2010 r., którą zmieniono aneksem nr 1 z dnia 29 czerwca 2011 r.    

6) Nr  21/2010/p z dnia 22 marca 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 29 czerwca  
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Płońsk S” o powierzchni 359,10 km2 (teren ośmiu gmin położonych  

 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

w województwie mazowieckim). Prawo użytkowania górniczego obejmujące 
poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w obszarze „Płońsk S” zostało 
ustanowione umową z dnia 22 marca 2010 r., którą zmieniono aneksem nr 1  
z 29 czerwca 2011 r.    

7) Nr  24/2010/p z dnia 9 kwietnia 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 21 lipca   
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Rypin” o powierzchni 668,21 km2 (teren 17 gmin położonych  
w województwach: kujawsko-pomorskim i mazowieckim). Prawo użytkowania 
górniczego obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w obszarze 
„Rypin” zostało ustanowione umową z dnia 9 kwietnia 2010 r., którą zmieniono 
aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2011 r. 

8) Nr  33/2010/p z dnia 1 lipca 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 14 lipca   
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Sokołów Podlaski” o powierzchni 834,15 km2 (teren 17 gmin 
położonych w województwie mazowieckim). Prawo użytkowania górniczego 
obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w obszarze „Sokołów 
Podlaski” zostało ustanowione umową z dnia 1 lipca 2010 r., którą zmieniono 
aneksem nr 1 z dnia 14 czerwca 2011 r.    

9) Nr  35/2010/p z dnia 5 lipca 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 13 kwietnia   
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Siedlce” o powierzchni 735,55 km2 (teren 17 gmin położonych  
w województwie mazowieckim). Prawo użytkowania górniczego obejmujące 
poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w obszarze „Siedlce” zostało 
ustanowione umową z dnia 5 lipca 2010 r., którą zmieniono aneksem nr 1  
z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

10) Nr  36/2010/p z dnia 5 lipca 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 17 sierpnia   
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Lidzbark” o powierzchni 1.047,15 km2 (teren 17 gmin położonych  
w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim). Prawo użytkowania 
górniczego obejmujące poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w obszarze 
„Lidzbark” zostało ustanowione umową z dnia 5 lipca 2010 r., którą zmieniono 
aneksem nr 1 z dnia 17 sierpnia 2011 r.    

11) Nr  41/2010/p z dnia 30 września 2010 r. (zmieniona decyzją MŚ z 13 kwietnia    
2011 r.) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
w obszarze „Parczew” o powierzchni 1.003,23 km2 (teren 16 gmin położonych  
w województwie lubelskim). Prawo użytkowania górniczego obejmujące 
poszukiwanie i rozpoznawanie ww. złóż w obszarze „Parczew” zostało 
ustanowione umową z dnia 30 września 2010 r., którą zmieniono aneksem  
nr 1 z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

− [...]3 

(dowód: akta kontroli str. 6-229) 

1.2. Prawa wynikające z poszczególnych ww. jedenastu koncesji, Spółka uzyskała 
przejmując w dniu 29 listopada 2012 r.4, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych5, dziewięć spółek 

                                                      
3 Tajemnica ustawowo chroniona – wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy.  
4 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
5 Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., 
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stowarzyszonych, na rzecz których koncesje te zostały uprzednio wydane  
(„spółki przejęte”).  
O podjęciu uchwał w tej sprawie ww. spółki poinformowały pisemnie Ministerstwo 
Środowiska w dniu 26 listopada 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 269-303) 

1.3. [...]6 
Opłaty za użytkowanie górnicze zostały uregulowane na rzecz Ministerstwa 
Środowiska w wysokościach i terminach określonych umowami.  
Opłaty koncesyjne, zgodnie z proporcjami określonymi w koncesjach, przekazano 
natomiast na rzecz NFOŚiGW (40%) i gmin (60 %), na terenie których miała być 
prowadzona działalność objęta koncesjami. Opłaty te (poza jednym przypadkiem) 
przekazano terminowo.  

Opóźnienie w uregulowaniu tej opłaty na rzecz NFOŚiGW wynoszące 39 dni 
dotyczyło koncesji nr 67/2009/p. 

 (dowód: akta kontroli str. 242-245, 307-341) 

Z wyjaśnień specjalisty ds. prawnych i ArcGis Spółki wynikało, że prawdopodobnymi 
przyczynami opóźnienia w uiszczeniu opłaty koncesyjnej na rzecz NFOŚiGW było 
m.in. przetwarzanie płatności z zagranicy na rzecz kilku podmiotów w okresie 
przedświątecznym oraz błędne przyjęcie, że uregulowanie ww. wierzytelności  może 
nastąpić wg obowiązującego w Spółce, trzydziestodniowego terminu płatności. 

(dowód: akta kontroli str. 304-305, 339-341) 

NIK stwierdziła, że wbrew wymogowi koncesji nr 35/2010/p dotyczącej obszaru  
o powierzchni 739,88 km2 (obszar „Siedlce”)7 kwoty opłat koncesyjnych na rzecz  
17 gmin nie były proporcjonalne do powierzchni obszaru koncesji w granicach tych 
gmin. I tak w odniesieniu do: 

− 13 gmin (Łuków, Siedlce – miejska i wiejska, Domanice, Kotuń, Mordy, 
Paprotnia, Przesmyki, Skórzec, Wiśniew, Zbuczyn, Repki, Sokołów Podlaski) 
kwoty wniesionych opłat koncesyjnych były niższe od należnych – od 12,40 zł 
(Przesmyki) do 2.618,47 zł (gmina wiejska Siedlce), a łączna kwota niedopłaty, 
wg stanu na dzień dokonania płatności, wynosiła 10.908,33 zł, 

− czterech gmin (Mokobody, Suchożebry, Bielany, Grębków) kwoty uiszczonych 
opłat były wyższe od należnych – od 101,24 zł  (Grębków) do 8.044,02 zł 
(Mokobody), tj. łącznie nadpłacono kwotę 10.908,36 zł. 

Należy jednak zaznaczyć, że opłat tych dokonała jedna ze spółek przejętych przez 
„Marathon Oil” Sp. z o.o. w Warszawie8. 

(dowód: akta kontroli str. 242-245, 307-341) 

Wniesienie opłat koncesyjnych na rzecz ww. gmin w kwotach nieproporcjonalnych 
do powierzchni, Carl R. Hubacher Jr. wyjaśnił m.in. tym, że kwota opłaty koncesyjnej 
została podzielona pomiędzy gminy według nieostatecznej wersji projektu prac 
geologicznych. Zarówno projekt ten, jak i powierzchnia określona we wniosku 
koncesyjnym ulegały wielokrotnym zmianom. 

 (dowód: akta kontroli str. 342-346) 

                                                      
6 Tajemnica ustawowo chroniona – wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy.  
7 dotyczy powierzchni tego obszaru określonej koncesją wg stanu na dzień uregulowania opłaty koncesyjnej, tj. 13 lipca 2010 r. 
8 „Marathon Oil Poland Area F” Sp. z o.o. w Warszawie. 
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1.4. Według Carla R. Hubacher, Jr - Członka Zarządu Spółki przy podejmowaniu  
i prowadzeniu działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu 
łupkowego napotkano następujące przeszkody lub utrudnienia: 

− długi (od czterech do siedmiu miesięcy) proces uzyskiwania różnych pozwoleń 
niezbędnych do rozpoczęcia prac wiertniczych, 

− wieloetapowy proces uzyskiwania pozwoleń, w niektórych przypadkach 
wymagający kolejno zaangażowania od trzech do pięciu organów administracji 
publicznej, 

− opóźnienia po stronie niektórych organów administracji publicznej, co miało 
wpływ na cały projekt (niektóre decyzje powinny zostać wydane w ciągu 30 dni, 
a Spółka otrzymała je dopiero po trzech – czterech miesiącach), 

− brak wystarczającego doświadczenia i personelu w niektórych organach 
administracji publicznej, 

− brak przejrzystej interpretacji niektórych przepisów prawa oraz różna  
interpretacja wymogów prawnych w zależności od lokalizacji organów 
wydających daną decyzję. 

Podał on również, że pożądanymi natomiast zmianami w prawie byłoby 
wprowadzenie jednego pozwolenia: 
• Dla działalności poszukiwawczej, obejmującego kwestie środowiskowe  

i infrastrukturalne. Obecnie każdy aspekt działalności wymaga odrębnego 
pozwolenia, w efekcie czego do budowy wiertni i rozpoczęcia prac wiertniczych 
konieczne jest uzyskanie ponad 10 różnych pozwoleń. 

• Obejmującego wykonanie wielu otworów w ramach jednego obszaru. Obecnie 
wymagane są osobne pozwolenie dla każdego otworu. 

Według Carla R. Hubacher, Jr przykładem zaś dobrej praktyki jest  przeprowadzanie 
spotkań z mieszkańcami terenów objętych koncesjami, którzy w większości byli 
pozytywnie nastawieni do działalności poszukiwawczo – rozpoznawczej 
prowadzonej przez Spółkę. Na spotkaniach tych społeczność lokalna miała 
możliwość zadawania pytań i wzięcia udziału w konstruktywnej dyskusji,  
co było korzystne z punktu widzenia zarówno Spółki, jak i mieszkańców. 

 (dowód: akta kontroli str. 347-349) 

1.5. Do końca 2012 r., na terenach objętych ośmioma koncesjami (nr: 41/2010/p, 
67/2012/p, 35/2010/p,  24/2010/p, 68/2009/p, 8/2010/p, 33/2010/p, 31/2010/p), 
przedstawiciele Spółki uczestniczyli w 22 spotkaniach z udziałem władz 
samorządowych i społeczności lokalnych, w tym 21 zorganizowanych (lub 
współorganizowanych) przez Spółkę. Tematyka spotkań obejmowała m.in.:  
− edukację w zakresie problematyki poszukiwań i wydobycia gazu z łupków oraz 

harmonogramu działań (osiem spotkań), 

− prezentację urządzeń i przebiegu prac wiertniczych (14 spotkań). 

(dowód: akta kontroli str. 358-364) 

Nie przeprowadzenie spotkań  informacyjnych obejmujących tereny trzech 
pozostałych koncesji (nr: 19/2010/p, 20/2010/p, 36/2010/p), Carl R. Hubacher Jr. 
wyjaśnił m.in. tym, że spotkania takie są organizowane dopiero po podjęciu przez 
Spółkę decyzji o rozpoczęciu prac wiertniczych na danym terenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 342-346) 

1.6. Spółka oraz spółki przejęte terminowo wywiązywały się z obowiązku 
corocznego przedstawiania organowi koncesyjnemu raportów ze stanu 
prowadzonych prac poszukiwawczych oraz bieżących ich wyników za lata 2010 – 
2012. W raportach tych przedstawiono informacje o podjętych działaniach i pracach 
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wykonanych w ramach realizacji poszczególnych 11 koncesji, przy czym nie 
zawierały one danych o ewentualnym występowaniu oraz zasobności złóż gazu  
z łupków.  
Przestrzegano także obowiązku pisemnego informowania MŚ o zakończeniu prac 
poszczególnych etapów oraz o podjęciu decyzji o przystąpieniu do kolejnych 
etapów. 

 (dowód: akta kontroli str. 365-376) 

W wyjaśnieniach w sprawie dotychczasowych wyników prac, Carl R. Hubacher Jr. 
podał, że: „Prace wiertnicze w Polsce Spółka rozpoczęła w czwartym kwartale 2011 
roku. Od tego czasy odwierciliśmy sześć otworów, [...] 9. W ramach tej działalności 
pozyskaliśmy dane, w tym dane otworowe i próbki rdzeni, i obecnie kontynuujemy 
analizy mające na celu stwierdzenie występowania niekonwencjonalnych złóż gazu 
łupkowego na terenach objętych naszymi koncesjami. Analizy te są na zbyt 
wczesnym etapie, aby móc przedstawić wstępne wyniki.”  

(dowód: akta kontroli str. 347-349) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podjęte w ramach realizacji 
koncesji posiadanych przez Spółkę. Odnotowania wymaga m.in.: terminowe 
regulowanie opłat koncesyjnych i opłat za użytkowanie górnicze (z wyjątkiem jednej 
opłaty koncesyjnej na rzecz NFOŚiGW), terminowe przekazywanie raportów 
rocznych ze stanu prowadzonych prac, a także inicjowanie i prowadzenie spotkań 
informacyjnych dotyczących działalności poszukiwawczo – rozpoznawczej objętej 
koncesjami.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast działalności spółek przejętych  
i polegały na: 
− niezgodnym z warunkami koncesji nr 35/2010/p uregulowaniu opłat 

koncesyjnych na rzecz 17 gmin, 
− opóźnieniu w uiszczeniu opłaty przewidzianej koncesją nr 67/2009/p na rzecz 

NFOŚiGW. 
 

2. Realizacja zobowiązań wynikających z koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie gazu z łupków, w tym  
w zakresie ochrony środowiska. 

2.1. W przypadku wszystkich, posiadanych przez Spółkę 11 koncesji zrealizowano 
prace objęte fazą I etap I oraz etap II, tj. reprocessing, reinterpretację i analizę 
danych geologicznych oraz sejsmikę 2D. Prace te wykonano w terminach 
określonych koncesjami.  

O zakończeniu prac fazy I oraz o przystąpieniu do prac fazy II etap I (związanej  
z wykonaniem odwiertów) powiadomiono Ministerstwo Środowiska pismami 
złożonymi w okresie od września 2011 r. do września 2012 r.   
W przypadku sześciu koncesji (67/2009/p - „Orzechów”, 68/2009/p - „Kwidzyń”, 
8/2010/p - „Brodnica”, 24/2010/p - „Rypin”, 33/2010/p - „Sokołów Podlaski”, 
35/2010/p - obszar „Siedlce”) w ramach prac fazy II etap I wykonano po jednym 
otworze. Przed przystąpieniem do wykonywania ww. otworów sporządzono plany 
ruchu zakładów, które zostały zatwierdzone przez dyrektorów właściwych 
okręgowych urzędów górniczych oraz pisemnie zgłoszono tym urzędom zamiar 
rozpoczęcia robót geologicznych. 

                                                      
9 Tajemnica ustawowo chroniona – wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wszystkie otwory wykonano zgodnie z warunkami koncesji, [...]10 nie przekraczając 
głębokości dopuszczonych poszczególnymi koncesjami. Prace fazy II etap I 
pozostawały  
w realizacji. Prowadzono też analizy prób i rdzeni uzyskanych w wyniku wierceń, 
przy czym terminy zakończenia tego etapu przewidziane sześcioma koncesjami 
przypadały na okres od kwietnia 2013 r. do lutego 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 10-268, 377-386, 431-568) 

Według wyjaśnień Carla R. Hubacher Jr. w trakcie prowadzenia robót nie wystąpiły 
awarie, które mogły zagrażać lub wywoływać negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego i ludzi. 

(dowód: akta kontroli str. 350-355) 

Do dnia 22 lutego 2013 r. nie rozpoczęto jeszcze wierceń w ramach fazy II etap I, 
objętych pozostałymi pięcioma koncesjami. Zgodnie z warunkami tych koncesji 
terminy zakończenia realizacji prac wiertniczych przypadały na dzień: 22 marca 
2013 r. (koncesje nr: 19/2010/p, 20/2010/p, 21/2010/p), 5 stycznia 2014 r. (koncesja 
nr 36/2010/p) i 30 marca 2014 r. (koncesja nr 41/2010/p). 

(dowód: akta kontroli str. 10-34) 

W złożonym wyjaśnieniu Carl R. Hubacher Jr. podał m.in. tym, że Spółka złożyła 
wnioski o zmianę terminów wykonania otworów wiertniczych w ramach koncesji  
nr 19/2010/p i nr 21/2010/p oraz przygotowuje podobne wnioski w odniesieniu do 
koncesji nr: 20/2010/p, 36/2010/p i 41/2010/p. 

(dowód: akta kontroli str. 356-357) 

2.2. Spośród sześciu wykonanych dotychczas otworów, jeden z nich w dniu  
18 marca 2012 r. został zlikwidowany.  
Zgodnie z wymogami § 100 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
22 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi11 likwidacji otworu dokonano na 
podstawie zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu projektu likwidacji otworu 
wiertniczego SIĘ-Domanice-01, w którym m.in.: 
− określono sposób zabezpieczenia jego wylotu, 
− wskazano, że nie zaistniała potrzeba wyznaczenia strefy ochronnej oraz nie jest 

konieczne trwałe oznaczenie zlikwidowanego otworu (otwór nie osiągnął celu 
geologicznego – nie występuje możliwość przedostania się płynu złożowego na 
powierzchnię i wystąpienia związanych z tym zagrożeń).  

Przebieg procesu likwidacyjnego, zgodnie z § 99 ust. 1 ww. rozporządzenia 
udokumentowano protokołem z 19 marca 2012 r., podpisanym przez kierownika 
ruchu zakładu. 
Realizując obowiązek przewidziany w § 105 ust. 5 ww. rozporządzenia kierownik 
ruchu zakładu, pismem z dnia 11 stycznia 2013 r., powiadomił Wójta Gminy 
Domanice o likwidacji otworu SIE-Domanice-01. W piśmie tym określono m.in.: 
lokalizację zlikwidowanego otworu, sposób jego likwidacji oraz poinformowano,  
że nie występują potencjalne zagrożenia. Z uwagi na skuteczny sposób likwidacji 
nie ustalono strefy ochronnej. 

(dowód: akta kontroli str. 246-265) 

Prace etapów I fazy (wszystkie koncesje) oraz II fazy (sześć koncesji) były 
wykonywane przez spółki przejęte, Spółkę oraz podmioty zewnętrzne. 

                                                      
10 Tajemnica ustawowo chroniona – jw. 
11 Dz. U. z 2002 r. Nr 109, poz.961 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 267-268) 

Specjalista ds. prawnych i ArcGis wyjaśniła, że Spółka oraz spółki przejęte przed 
zawarciem umów z wykonawcami wystąpiły do Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych („UZP”) z pytaniem dotyczącym podlegania obowiązkowi stosowania 
Pzp. Z uzyskanego stanowiska UZP wynikało, że przedsiębiorca prowadzący 
działalność polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego na podstawie koncesji nie jest zobowiązany do stosowania procedur 
przewidzianych w ustawie Pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 339-341) 

2.3. Przeprowadzone na zlecenie NIK, przez Okręgowe Urzędy Górnicze  
w Warszawie i Lublinie kontrole na terenie wiertni: BRO-NM Lubawskie-01 
(koncesja nr 8/2010/p), SOK-Grębków-01 (koncesja nr 33/2010/p) oraz  
ORZ-Cyców-01 (koncesja nr 67/2009/p) nie wykazały nieprawidłowości. 
Kontrole te obejmowały m.in.:  
− zgodność wykonania zabiegu szczelinowania z zatwierdzonym dodatkiem do 

planu ruchu zakładu i przepisami: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze12 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi13 (BRO-NM Lubawskie-01, 
SOK-Grębków-01); 

− stan zabezpieczenia otworu wiertniczego, dokumentacji wykonanego zabiegu 
mikroszczelinowania i ochrony środowiska (ORZ-Cyców-01).  

(dowód: akta kontroli str. 377-386) 

Przeprowadzone w styczniu 2013 r. przez kontrolerów NIK oględziny terenów 
ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne w zakresie wykonania trzech 
otworów poszukiwawczych w miejscowości: Nowy Dwór Bratiański (koncesja nr 
8/2010/p), Pilichowo (koncesja nr 68/2009/p) oraz Pietrzyk (koncesja nr 24/2010/p), 
wykazały m.in., że: 
− tereny te były ogrodzone, oznaczone tablicami i dozorowane całodobowo, 

a także znajdowały się na nich m.in.: kontenery pomieszczeń ochrony 
(wszystkie) oraz zaplecza biurowego i socjalno-bytowego (BRO-NM-Lubawskie-
01 oraz RYP-Lutocin-01), hydranty przeciwpożarowe oraz pojemniki na odpady, 

− w środkowej części placów zakładów zlokalizowane były wykonane odwierty 
zakończone głowicami wyposażonymi w zasuwy, 

− na terenie ruchu zakładów nie znajdowały się odpady powstałe w wyniku 
wykonanych prac wiertniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 387-403) 

2.4. Z wykonanych sześciu odwiertów pobrane zostały próby geologiczne i rdzenie 
wiertnicze.  
Wszystkie próby geologiczne przekazano do Centralnego Archiwum Geologicznego 
w Hołownie („CAG”), z zachowaniem miesięcznego terminu określonego koncesją, 
oraz do laboratorium w Houston w USA. 

(dowód: akta kontroli str. 404-425) 

Carl R. Hubacher Jr. wyjaśnił, że Spółka po dokonaniu każdego odwiertu przekazuje 
jeden zestaw prób geologicznych do CAG, który ma identyczną objętość,  jak próby 
pobrane na użytek Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 342-346) 

                                                      
12 Dz. U. Nr 163, poz. 981  
13 Dz. U. Nr 109, poz. 961 ze zm. 
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Protokoły z przekazania CAG prób geologicznych z poszczególnych otworów 
określały: interwał (w metrach), ilość przekazanych prób oraz datę ich wysłania. 
Protokoły te zgodnie z wymogami koncesji powinny być przekazane organowi 
koncesyjnemu w terminie 14 dni od dnia przekazania próbek do CAG.  

Stwierdzono, że protokoły przekazania prób z pięciu otworów zostały przekazane z 
opóźnieniem wynoszącym od 7 do 173 dni, przy czym w dwóch przypadkach 
dotyczyło to Spółki, a w pozostałych trzech – spółek przejętych. 

(dowód: akta kontroli str. 404-430) 

Według wyjaśnień Carla R. Hubacher Jr. opóźnienia w dostarczeniu Ministerstwu 
Środowiska protokołów z przekazania prób geologicznych wynikały z: 
− niezatrudnienia wówczas osoby odpowiedzialnej za korespondencję  

z Ministerstwem Środowiska (w przypadku prób z trzech otworów), 
− otrzymania przez Spółkę ww. protokołów od podwykonawców po upływie 

terminu wskazanego w koncesjach (próby z dwóch otworów). 
(dowód: akta kontroli str. 342-346, 350-355) 

Rdzenie wiertnicze uzyskane ze wszystkich sześciu wykonanych otworów zostały 
wysłane do laboratorium w Houston. Laboratorium to zwróciło połowę objętości 
rdzenia z jednego otworu (koncesja nr 67/2009/p), którą przekazano do CAG w dniu 
8 stycznia 2013 r. Protokół z tych czynności przekazano do Ministerstwa 
Środowiska w dniu 22 stycznia 2013 r., dochowując czternastodniowego terminu 
określonego w koncesji. 

 
(dowód: akta kontroli str. 426-430) 

Carl R. Hubacher Jr. wyjaśnił, że cała objętość rdzeni wiertniczych uzyskanych 
podczas wiercenia otworów była wywożona do badań poza granice Polski. Niektóre 
z przeprowadzanych analiz muszą być bowiem przeprowadzane na całej objętości 
rdzenia – np. tomografia komputerowa rdzeni (CT skaning). Po przeprowadzeniu 
analiz, zgodnie z postanowieniami koncesji, połowa objętości rdzenia jest 
przekazywana do CAG. W sprawie informowania organu koncesyjnego  
o stosowanym sposobie prowadzenia badań obejmującym wywóz w celach 
badawczych całości rdzeni za granicę oraz zgody organu koncesyjnego na takie 
działania wyjaśnił natomiast, że zgodnie z postanowieniami koncesji, wykonawca 
prac geologicznych jest zobowiązany do przekazania nie mniej niż ½ objętości 
uzyskanych próbek geologicznych (w tym rdzeni wiertniczych) do CAG, w terminie 
miesiąca od zakończenia prac geologicznych. Koncesja ani obowiązujące prawo nie 
wskazują jednak, gdzie prace geologiczne mają być wykonywane. 

(dowód: akta kontroli str. 342-346) 

2.5. Do dnia 31 grudnia 2012 r. działalność związana z poszukiwaniem  
i rozpoznawaniem złóż gazu z łupków, prowadzona na podstawie posiadanych 
przez Spółkę koncesji, została poddana 15 kontrolom, z czego: 

• Cztery przeprowadzone zostały przez właściwych wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska („WIOŚ”) i dotyczyły realizacji koncesji nr: 67/2009/p, 
8/2010/p, 24/2010/p, 35/2010/p. Kontrolami objęto gospodarkę: 

− wodno-ściekową na terenie wiertni, w tym wykorzystanie wody  
w celach socjalnych oraz technologicznych w procesie wiercenia, 

− odpadami wytworzonymi na terenie wiertni oraz zapewnienie ich utylizacji 
(zezwolenia, umowy), 

− odpadami wydobywczymi (źródła powstawania, stan prawny, rodzaje i ilości 
wytwarzanych odpadów, sposób postępowania z odpadami wydobywczymi). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Kontrole te w przypadku dwóch koncesji (nr: 35/2010/p oraz 8/2010/p) 
wykazały nieprawidłowości polegające m.in. na: 

− niekompletności ewidencji w zakresie ilości i rodzajów odpadów (prowadzona 
ewidencja nie uwzględniała wszystkich wytwarzanych odpadów), 

− przekroczenie ilości wytwarzanych odpadów (o kodach: 15 01 0114, 15 01 
0215) oraz wytwarzanie odpadów nie uwzględnionych w decyzji w sprawie 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów (dotyczyło odpadów o kodzie  
15 01 10* 16),  

− mieszaniu odpadów w pojemniku przeznaczonym na sorbenty oraz  
w kontenerze przeznaczonym na drewno. 

Zalecenia pokontrolne WIOŚ dotyczące usunięcia ww. nieprawidłowości zostały 
przez Spółkę zrealizowane. 

• 11 kontroli przeprowadzonych zostało przez właściwe okręgowe urzędy 
górnicze („OUG”) oraz Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach i dotyczyły one 
realizacji koncesji nr: 67/2009/p (trzy kontrole), 68/2009/p i 8/2010/p (po jednej 
kontroli), 35/2010/p (dwie) oraz 24/2010/p (cztery kontrole). Objęto nimi m.in.: 

− organizację zakładów wiertniczych prowadzących roboty geologiczne oraz 
udział podmiotów obcych w ruchu zakładów, 

− zgodność prowadzenia ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne  
z zatwierdzonymi planami ruchu zakładu oraz przepisami: ustawy z 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi,  

− stan robót związanych z wykonywaniem otworów wiertniczych, dokumentację 
wierceń oraz realizację programu badań i prób, 

− urządzenia mechaniczne i zabezpieczenia przeciwerupcyjne, 
− kwestie dotyczące zagrożenia pożarowego i ochrony środowiska. 

Cztery kontrole dotyczące koncesji nr: 67/2009/p, 35/2010/p, 24/2010/p 
wykazały nieprawidłowości polegające m.in. na: 

− nie określeniu na piśmie podziałów obowiązków w celu zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, 

− nie potwierdzenia na piśmie faktu zapoznania wszystkich pracowników 
zakładu z dokumentem bezpieczeństwa oraz kartą oceny ryzyka, 

− nie rozdzielenia i nie sprecyzowania podziału obowiązków pomiędzy 
przedsiębiorcą a wykonawcą robót wiertniczych i zatrudnionymi przy 
wykonywaniu robót serwisami, w sporządzonym przez Spółkę podziale 
obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji 
prac pomiędzy ww. podmiotami. 

Zalecenia pokontrolne dotyczące usunięcia ww. nieprawidłowości zostały 
przez Spółkę wykonane. 

Przeprowadzone przez WIOŚ, OUG oraz Wyższy Urząd Górniczy ww. kontrole 
nie obejmowały pomiarów hałasu na wiertniach i w ich okolicach 

 (dowód: akta kontroli str. 431-568) 

                                                      
14 Opakowania z papieru i tektury, 
15 Opakowania z tworzyw sztucznych, 
16 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 
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Według wyjaśnień Carla R. Hubacher Jr., geolodzy powiatowi z terenów objętych 
koncesjami nie nawiązywali kontaktów ze Spółką. 

(dowód: akta kontroli str. 347-349) 

Z informacji uzyskanych w toku kontroli NIK od 31 starostów, którzy otrzymali 
koncesje Spółki do wiadomości wynika m.in., że czterech z nich wykorzystywało 
dane zawarte w tych koncesjach. Dane te wykorzystano m.in. w postępowaniach 
dotyczących: 
− wydania podmiotowi działającemu z upoważnienia koncesjonariusza, 

numerycznej mapy ewidencyjnej oraz części opisowej operatu ewidencji 
gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Działdowie), 

− wydania decyzji w sprawach rekultywacji gruntów, pozwoleń na wytwarzanie 
odpadów, pozwoleń wodnoprawnych, a także dotyczącym wydania wypisów  
i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie), 

− sporządzania „Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-
2015”, który przyjęto uchwałą Rady Powiatu Płockiego z 22 września  
2010 r., 

− wykonywania zadań z zakresu geologii (Starostwo Powiatowe w Łukowie). 

 (dowód: akta kontroli str. 569-637) 

2.6. W posiadanych przez Spółkę koncesjach przewidziano m.in., że wykonawca 
prac geologicznych jest zobowiązany do zagospodarowania kopaliny wydobytej lub 
wydobywającej się samoistnie podczas wykonywania tych prac. 

W związku z realizacją robót geologicznych w ramach sześciu koncesji  
(nr: 67/2009/p, 68/2009/p, 8/2010/p, 24/2010/p, 33/2010/p, 35/2010/p), spółki 
przejęte uzyskały od właściwych miejscowo: 

− marszałków województw - decyzje w sprawie zatwierdzenia programów 
gospodarowania odpadami wydobywczymi powstającymi w wyniku 
poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, które były 
wymagane art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych17, 

− starostów – decyzje w sprawie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w związku  
z eksploatacją urządzeń wiertniczych i pomocniczych stosowanych w pracach 
poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wymaganych  
art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska18 
oraz art. 17 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.19 

Spółka dysponowała umowami zawartymi z podmiotami świadczącymi usługi  
w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów wydobywczych oraz innych niż 
wydobywcze. W umowach tych usługodawcy oświadczyli m.in., że posiadają 
wymagane uprawnienia do wykonywania ww. usług. 

Z oświadczenia złożonego kontrolerom przez Carla R. Hubacher Jr. wynika m.in.,  
że Spółka dokonała weryfikacji pozwoleń w zakresie transportu, zbierania, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów posiadanych przez wszystkie podmioty, z którymi 
zawarto ww. umowy. W wyniku tej weryfikacji stwierdzono, że wszystkie podmioty 
posiadały pozwolenia w ww. zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 638-763, 764) 

                                                      
17 Dz. U. Nr 138, poz. 865 ze zm. 
18 Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
19 Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm. 
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Na zlecenie NIK, w dniach 9 – 22 stycznia 2013 r., pracownicy WIOŚ w Olsztynie  
i Warszawie przeprowadzili kontrole na terenie obiektów wiertni w miejscowościach: 
Nowy Dwór Bratiański (koncesja nr 8/2010/p) oraz Ziomaki (koncesja nr 33/2010/p). 
Kontrolami objęto m.in.: gospodarkę wodno-ściekową oraz odpadami. 

Nieprawidłowości wykazała kontrola wiertni w Nowym Dworze Bratiańskim 
przeprowadzona przez WIOŚ w Olsztynie. Polegały one na magazynowaniu 
odpadów niezgodnie z decyzją Starosty Nowomiejskiego z dnia 15 maja 2012 r.  
w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż pojemniki na odpady nie 
znajdowały się pod zadaszeniem oraz na niepoinformowaniu WIOŚ o sposobie 
realizacji zalecenia pokontrolnego z poprzedniej kontroli, czym naruszono art. 31a 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska20.  
Za wykroczenie, polegające na nieinformowaniu organu Inspekcji Ochrony 
Środowiska w wyznaczonym terminie o zakresie wykonania zarządzeń 
pokontrolnych, WIOŚ ukarał przedstawiciela Spółki mandatem w kwocie 400,00 zł 
oraz wydał zarządzenie z 17 stycznia 2013 r., którym nakazano magazynować 
odpady zgodnie z warunkami pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

W odpowiedzi Spółka pismem z 25 stycznia 2013 r. poinformowała WIOŚ, że w dniu 
10 stycznia 2013 r. złożono do Starosty Nowomiejskiego wniosek o zmianę 
pozwolenia poprzez wykreślenie wymogu składowania odpadów pod zadaszeniem, 
uzasadniając to względami bezpieczeństwa. W dniu 14 stycznia 2013 r. Starosta 
Nowomiejski wydał decyzję zmieniającą pozwolenie zgodnie z wnioskiem Spółki.   

(dowód: akta kontroli str. 765-841) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się Spółki (i spółek 
przejętych) z zobowiązań wynikających z posiadanych koncesji, w tym 
dotychczasową realizację prac poszukiwawczo – rozpoznawczych. 
Nieprawidłowością było jednak nieterminowe wywiązywanie z obowiązków  
przedkładania organowi koncesyjnemu protokołów z przekazania prób 
geologicznych do CAG. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli21, wnosi o: 

1) Uzupełnienie opłat koncesyjnych na rzecz 13 gmin: Łuków, Siedlce (miejska  
i wiejska), Domanice, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Skórzec, Wiśniew, 
Zbuczyn, Repki, Sokołów Podlaski, do pełnej wysokości wynikającej  
z wymogów koncesji nr 35/2010/p. 

2) Terminowe przedkładanie organowi koncesyjnemu protokołów z przekazania 
prób geologicznych do Centralnego Archiwum Geologicznego. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 61b ustawy o NIK do niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie 
przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

                                                      
20 Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 ze zm. 
21 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2013 r. 
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