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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 Warszawie 

Kontroler Tomasz Świstak, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84568 
z dnia 13 grudnia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa (zwany 
dalej „OUG” lub „Urzędem”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Kuśnierz, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie od dnia 11 
października 2010 r.  

Poprzednio Dyrektorem OUG w okresie objętym kontrolą byli: od dnia 1 stycznia 
1999 r. do 9 kwietnia 2009 r. Waldemar Kanawka, od 10 kwietnia 2009 r. do 30 
września 2010 r. Dominik Kadulski. Ponadto w okresie od dnia 1 października 2010 r. 
do dnia 10 października 2010 r. pełnienie obowiązków Dyrektora OUG powierzono 
Lidii Król – Zastępcy Dyrektora OUG od dnia 10 kwietnia 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Dyrektora Urzędu 
podejmowane celem zapewnienia warunków zmierzających do ustalenia wielkości 
zasobów gazu łupkowego2 oraz wywiązywania się przedsiębiorców ze zobowiązań 
wynikających z wydanych koncesji.  
Stwierdzone  w wyniku kontroli nieprawidłowości polegające na: 
- zatwierdzeniu planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne otworu 

poszukiwawczego Siennica-13 pomimo nie przedłożenia organowi nadzoru 
górniczego odpisu decyzji w zakresie czasowego wyłączenia z rolniczego 
użytkowania gruntu rolnego przewidywanego do zajęcia pod plac wiertni lub 
właściwego dokumentu o klasie gleby gruntu rolnego umożliwiającego 
zweryfikowanie istnienia obowiązku wyłączenia lub braku obowiązku wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej, planowanych do zajęcia pod plac wiertni oraz 

- nieprzekazaniu w trzech4 przypadkach kopii decyzji zatwierdzającej plan ruchu 
zakładu wykonującego roboty geologiczne organowi koncesyjnemu, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
2 Gazu ze skał łupkowych lub utworów łupkowych 
3 Nr sprawy/decyzji Dyrektora OUG: WAR.0232/0234/2/2011/KC/MA 
4 Dotyczy  decyzji zatwierdzających plany ruchu na wykonanie otworów poszukiwawczych pn. Rogity-1, SIE-Domanice-1 oraz 
RYP-Lutocin-01 

Ocena ogólna 
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nie miały, w ocenie NIK, zasadniczego wpływu na działalność jednostki 
w kontrolowanym zakresie i nie wpływają na obniżenie oceny ogólnej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zaawansowanie prac zmierzających do ustalenia 
wielkości zasobów gazu łupkowego oraz jego 
zagospodarowania 

1.1 Struktura organizacyjna OUG oraz stan zatrudnienia 

Sposób organizacji i funkcjonowania Urzędu był określony w regulaminie 
organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego5, oraz 
w opracowywanych corocznie Planach pracy Urzędu na dany rok kalendarzowy.  

W Urzędzie nie utworzono komórek organizacyjnych. Zadania realizowane przez 
Urząd były – w oparciu o regulamin organizacyjny, roczne plany pracy, opisy 
stanowisk pracy, zakresy czynności – przypisane poszczególnym stanowiskom 
pracy.  

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad m.in.  ruchem zakładów górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, wykonujących roboty geologiczne; 
podmiotami obcymi zatrudnionymi w ruchu zakładu, prowadzeniem ruchu zakładu 
górniczego zgodnie z ustaleniami planu ruchu należało – w zakresie wynikającym 
z posiadanej specjalności technicznej – do nadinspektora zakładów górniczych, 
zatrudnionego na stanowisku do spraw górnictwa otworowego. Nadzór i kontrola 
dotyczy wszystkich zakładów górniczych, zakładów wykonujących roboty 
geologiczne, zakładów wykonujących zlecone roboty w ruchu zakładów górniczych, 
bez rozróżnienia na rodzaj kopalin (tj. obejmuje również zakłady wydobywające gaz 
z łupków). 

Głównymi zadaniami realizowanymi na tym stanowisku były m.in.: przeprowadzanie 
kontroli, dokonywanie analizy stanu zagrożeń naturalnych, metod ich zwalczania 
i stosowanej profilaktyki, oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora Urzędu 
w powyższym zakresie; dokonywanie analiz planów ruchu i dodatków do tych 
planów oraz dokumentacji technicznych w celu przygotowania projektów decyzji 
dyrektora Urzędu; inicjowanie, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności 
bez wymaganej koncesji, postepowania w celu wydania decyzji nakazującej 
wstrzymanie działalności. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-103, 124, 130-136, 148, 190, 194) 

Przy realizacji zadań przez nadinspektora zakładów górniczych, na stanowisku do 
spraw górnictwa otworowego uczestniczą również zatrudnieni w Urzędzie specjaliści 
z innych branż, w szczególności pracownicy inspekcyjno-techniczni, tj. geolog, 
mechanik, elektryk i specjalista z zakresu ochrony środowiska.  

 (dowód: akta kontroli str. 10-101,103 194) 

Stanowisko bezpośrednio nadzorowane jest przez Zastępcę Dyrektora Urzędu. 
W badanym okresie na ww. stanowisku pracy nie występował wakat, a struktura 
zatrudnienia nie miała wpływu na kontrolowaną działalność. W ocenie Dyrektora 

                                                      
5 Dz. Urz. WUG z 2012 r., Nr 49. Wcześniej, tj. w okresie od 15 listopada 2007 r. do końca 2011 r. sposób funkcjonowania 
Urzędu określał regulamin organizacyjny  wprowadzony Zarządzeniem Nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 
listopada 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań 
Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG z 2010 r., Nr 72 ze zm.), 
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Urzędu, w latach 2007–2012, w stosunku do ilości prowadzonych spraw 
zatrudnienie było wystarczające. Etatyzacja OUG ustalana przez Dyrektora Urzędu, 
wynikała  z limitów przyznawanych w tym zakresie przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego oraz specyfiki spraw i podmiotów pozostających pod nadzorem 
i kontrolą.         

(dowód: akta kontroli str. 10-26, 109-110, 135-136, 190-191, 194, 200-201) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1.2 Zatwierdzanie planów ruchu zakładu w zakresie gazu 
łupkowego 

W latach 2007-2012 do OUG nie wpłynął żaden wniosek o zatwierdzenie planów 
ruchu zakładów górniczych prowadzących działalność w zakresie wydobycia gazu 
łupkowego. W okresie tym do OUG wpłynęło natomiast łącznie 17 wniosków 
o zatwierdzenie planu ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne (w tym 8 
o zatwierdzenie dodatku do planu ruchu). Wnioski te wpłynęły: w 2011 r. – 5 oraz 
w 2012 r. – 12, w latach 2007, 2008, 2009 i 2010 nie wpłynął żaden wniosek. 

 (dowód: akta kontroli str. 310-315) 

W badanym okresie, na podstawie złożonych wniosków Dyrektor OUG wydał 15 
decyzji w sprawie zatwierdzenia planu ruchu lub dodatku do planu ruchu (5 na 
podstawie wniosków złożonych w 2011 r oraz 10 na podstawie wniosków z 2012 r.). 
Dwie kolejne decyzje (wydane na podstawie wniosków złożonych w 2012 r.) zostały 
wydane w styczniu 2013 r., w trakcie kontroli NIK.  

Wszystkie decyzje zostały wydane w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6, tj. nie później 
niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie planu ruchu.  

(dowód: akta kontroli str. 310-316) 

W przypadku trzech z 15 decyzji zatwierdzających plan ruchu (dodatek do planu 
ruchu) Dyrektor OUG nie przesłał kopii decyzji organowi koncesyjnemu.  

(dowód: akta kontroli str. 311-312, 333, 337, 349) 

Analiza spraw dotyczących zatwierdzenia planu ruchu (dodatku do planu ruchu) 
wykazała, iż 14 z 15 wniosków o zatwierdzenie planów ruchu (dodatków do planów 
ruchu) oraz same plany ruchu były sporządzane rzetelnie, zawierały elementy 
wymagane przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze7 oraz rozporządzenia 
w sprawie planów ruchu zakładów górniczych8.  

(dowód: akta kontroli str. 235-291, 310-406) 

W jednym przypadku złożony wniosek wraz z projektem planu ruchu zakładu 
wykonującego roboty geologiczne dla robót realizowanych na rzecz przedsiębiorcy 
ExxonMobil Exploration and Production Sp. z o.o. dotyczący otworu 
poszukiwawczego Siennica-1 nie zawierał odpisu decyzji w zakresie ochrony 
powierzchni ziemi9 wymaganej przepisami (załącznik nr 4) rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu 
zakładów górniczych10. Jednocześnie do wniosku nie załączono innych 
                                                      
6 Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm. 

7 W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie ustawy:  z dnia  4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze i z dnia 9 
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 
8 W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 14 czerwca 2002 r, w sprawie planów ruchu zakładów górniczych i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 
2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. 

9 Tj. nie zawierał odpisu decyzji dotyczącej czasowego wyłączenia z rolniczego użytkowania gruntu rolnego zajętego pod plac 
wiertni. 

10 Dz. U. Nr 94, poz. 840 ze zm. 
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dokumentów, które zawierałyby informacje o klasie gleby, które wskazywałaby na 
ewentualny obowiązek wyłączenia lub brak obowiązku wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej planowanych do zajęcia pod plac wiertni. 

 (dowód: akta kontroli str. 235-237, 316-325) 

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

1. Dyrektor OUG nie przesłał kopii trzech decyzji zatwierdzających plany ruchu na 
wykonanie otworów poszukiwawczych Rogity-1, SIE-Domanice-1 oraz RYP-
Lutocin-01 organowi koncesyjnemu (Ministrowi Środowiska), pomimo wymogu 
określonego w art. 108 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo 
geologiczne i górnicze11 (Lutocin-01) oraz art. 65a pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. prawo geologiczne i górnicze12 (Rogity-1, SIE-Domanice-1). 
Powyższe, Dyrektor OUG, uzasadniał błędną interpretacją przez Urząd 
przytoczonych przepisów prawa geologicznego i górniczego.   

(dowód: akta kontroli str. 196-197, 201, 310-315) 

2. Dyrektor OUG zatwierdził, w drodze decyzji, plan ruchu na wykonanie otworu 
poszukiwawczego Siennica-1 na rzecz przedsiębiorcy ExxonMobil Exploration 
and Production Sp. z o.o. pomimo nie przedstawienia organowi nadzoru 
górniczego odpisu decyzji w zakresie czasowego wyłączenia z rolniczego 
użytkowania gruntu rolnego zajętego pod plac wiertni. Obowiązek w powyższym 
zakresie ujęto w Załączniku Nr 4 określającym szczegółowe wymagania 
dotyczące planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne13 do 
rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 
2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Jednocześnie, w 
dokumentacji sprawy brak jest innych dokumentów zawierających informacje o 
klasie gleby gruntu rolnego zajętego pod plac wiertni. W ocenie NIK uniemożliwia 
to zweryfikowanie istnienia obowiązku wyłączenia lub braku obowiązku 
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej planowanych do zajęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 235-237, 316-319) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, iż: „(…) Nie wymagano ww. decyzji w związku 
z zapisem art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (…), który mówi, że wyłączeniu podlegają grunty klas I, II, IIIa i IIIb oraz 
gleby pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI. Z treści planu ruchu nie 
wynikało aby grunty planowane do zajęcia pod plac wiertni miały podlegać 
ochronie (wyłączeniu) - nie spełnia wymogów art. 11 ww. ustawy.”.  

(dowód: akta kontroli str. 197-198, 202) 

NIK nie podziela stanowiska dyrektora Urzędu. W ocenie NIK, organ nadzoru 
górniczego powinien pozyskać jednoznaczną informację o klasie gleby gruntu 
rolnego planowanego do zajęcia pod plac wiertni, umożliwiającą zweryfikowanie 
istnienia obowiązku wyłączenia lub braku obowiązku wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej planowanych do zajęcia pod ww. cel.  

1.3 Udzielanie zezwoleń na oddanie do ruchu obiektów, maszyn 
i urządzeń 

W badanym okresie Dyrektor OUG nie udzielał podmiotom gospodarczym 
poszukującym lub rozpoznającym złoża gazu łupkowego zezwoleń na oddanie do 

                                                      
11 Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 ze zm. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  
12 Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 t.j.  
13 W pkt. 7 wykazu załączników do planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne. 
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ruchu obiektów, maszyn i urządzeń w drodze decyzji administracyjnej. Do Urzędu 
nie wpłynęły w latach 2007 – 2012 wnioski o wydanie takich zezwoleń.  

(dowód: akta kontroli str. 409, 412, 414-416) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1.4 Wydawanie decyzji w zakresie projektowania i wykonywania 
robót budowlanych, utrzymania, likwidacji obiektów 
budowlanych    

W badanym okresie Dyrektor OUG, wykonując zadania z zakresu administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego nie wydawał decyzji w zakresie 
projektowania i wykonywania, utrzymania, likwidacji obiektów budowlanych zakładu 
górniczego w odniesieniu do podmiotów poszukujących lub rozpoznających złoża 
gazu łupkowego. Do Urzędu nie wpłynęły w latach 2007 – 2012 wnioski o wydanie 
takich decyzji.  

(dowód: akta kontroli str. 409, 412, 414-416) 

Dyrektor OUG wyjaśnił: „W omawianym przypadku nie zachodzi potrzeba 
wydawania decyzji w zakresie projektowania, wykonywania, utrzymywania 
i likwidacji obiektów budowlanych zakładu górniczego. W zakładach wykonujących 
roboty geologiczne nie występują obiekty budowlane a jedynie obiekty tymczasowe 
jak np. kontenery mieszkalne, biurowe, magazynowe itp. podlegające demontażowi 
z chwilą zakończenia wiercenia i likwidacji placu wiertni. Obiekty te są ujmowane w 
planie ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne. Obiekty budowlane zakładu 
górniczego występują na etapie wydobywania kopalin ze złóż a więc na etapie 
budowy kopalni gazu ziemnego po uzyskaniu koncesji na eksploatację. Do dnia 
31.12.2012 r. żaden podmiot nie otrzymał takiej koncesji. (…).” 

 (dowód: akta kontroli str. 198, 202-203) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie 

2. Wywiązywanie się podmiotów gospodarczych 
(przedsiębiorców) ze zobowiązań wynikających 
z wykonywania koncesji wydanych im w związku 
z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż gazu 
łupkowego, w tym w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska 

2.1 Nadzór i kontrola OUG w zakresie wywiązywania się 
podmiotów gospodarczych zajmujących się poszukiwaniem 
i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego, z obowiązków 
wynikających z planów ruchu zakładu 

OUG w latach 2007 – 2012 prowadził działania nadzorcze i kontrolne w zakresie 
wywiązywania się podmiotów gospodarczych z obowiązków wynikających z planów 
ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne. Forma działań realizowana była 
poprzez czynności inspekcyjno-techniczne określone Zarządzeniem Nr 12 Prezesa 
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WUG z 19 kwietnia 2009 r.14 w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-
technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu 
Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych i Zarządzeniem 
Nr 11 Prezesa WUG z 3 lutego 2012 r. sprawie trybu wykonywania czynności 
inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz 
Specjalistycznego Urzędu Górniczego.15    
W badanym okresie przeprowadzono 13 kontroli, w tym trzy w 2011 r. oraz 10 
w 2012 r. W ramach trzech kontroli w 2011 r. dwie były kontrolami doraźnymi, jedna 
kontrolą limitowaną. W ramach 10 kontroli w 2012 r. dziewięć było kontrolami 
limitowanymi, jedna kontrolą powtórną. Wszystkie kontrole dotyczyły łącznie robót 
geologicznych związanych z wykonaniem sześciu otworów poszukiwawczych gazu 
łupkowego i były wykonane bezpośrednio u przedsiębiorców.  

 (dowód: akta kontroli str. 407-596) 

Badana dokumentacja przeprowadzonych czynności inspekcyjno-technicznych 
wykazała, iż kontrolą objęto sześć z siedmiu realizowanych na terenie działania 
OUG otworów poszukiwawczych, dla których zatwierdzono plany ruchu.  
W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono naruszenia warunków koncesji. 
Dyrektor Urzędu wydał łącznie cztery decyzje w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami16, które dotyczyły otworów:  Siennica-1, Domanice-01 (dwie 
decyzje) oraz Lutocin-01. Wykonanie decyzji Dyrektora Urzędu zweryfikowano 
w toku kolejnej kontroli.   

(dowód: akta kontroli str. 417, 441-442, 448, 495-498, 505, 515-516, 522, 594-596) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, organ nadzoru nie dokonał żadnej 
udokumentowanej kontroli w odniesieniu do przedsiębiorcy, u którego wykonywane 
były roboty geologiczne polegające na realizacji  otworu poszukiwawczego pn. SOK-
Grębków na terenie gminy Grębków. Zamierzona przez przedsiębiorcę data 
rozpoczęcia wykonywania robót określona została na 26 listopada 2012 r., 
a wniosek o zatwierdzenie planu złożono w dniu 21 września 2012 r.17 

(dowód: akta kontroli str. 310, 314, 417) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że: „(…) wiercenie otworu rozpoczęto w dniu 12.12.2012 
r. a decyzję o likwidacji podjęto w dniu 7.01.2013 r. i biorąc pod uwagę ograniczenia 
wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz, że nie zaszły 
okoliczności uzasadniające przeprowadzenie kontroli doraźnej a także okres 
świąteczno-noworoczny, przeprowadzenie kontroli wspomnianego otworu byłoby co 
najmniej utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Nie znaczy to, że w sytuacji awaryjnej 
(wypadek ciężki lub śmiertelny, pożar, erupcja itp.) akcja ratownicza pozostałaby 
bez nadzoru. W tym czasie w Urzędzie był pełniony przez osobę kierownictwa oraz 
pracownika inspekcyjno-technicznego tygodniowy dyżur pogotowia technicznego.” 

(dowód: akta kontroli str. 198-199, 203) 

Dla każdego zakładu wykonującego roboty geologiczne, stosownie do § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających 

                                                      
14 t.j. Dz. Urz. WUG z 2011 r., Nr 5, poz. 48 
15 Dz. Urz. WUG z 2012 r., Nr 38 ze zm. 
16 Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: nie sporządzeniu planu ratownictwa, określającego w szczególności sposób 
prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pożarem lub erupcją płynu złożowego, nie 
opracowaniu dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników dla pracowników zatrudnionych serwisów, nie 
zapoznaniu pracowników wiertni z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (Domanice-01), nie 
określeniu szczegółowego podziału obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac 
pomiędzy przedsiębiorcą, wykonawcą wiercenia oraz podmiotami przystępującymi do wykonywania prac w ruchu zakładu 
(Lutocin-01). 

17 Zatwierdzenie planu ruchu nastąpiło w dniu 15 października 2012 r. w drodze decyzji Dyrektora OUG. 
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kopaliny otworami wiertniczymi18, został opracowany i zweryfikowany - w toku 
kontroli Urzędu - dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 
Dokonane czynności inspekcyjno-techniczne obejmowały ocenę prawidłowości 
ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne przy sześciu otworach 
poszukiwawczych19 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
pożarowego, ratownictwa górniczego, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze z dnia  4 lutego 1994 r. i art. 168 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze z  dnia 9 czerwca 2011 r.  

Czynnościami inspekcyjno-technicznymi objęto również, zgodnie z ww. przepisami 
ustawy prawo geologiczne i górnicze, zagadnienia ruchu zakładu w zakresie 
ochrony środowiska, lecz jedynie w odniesieniu do dwóch otworów 
poszukiwawczych Lutocin-1 i NM Lubawskie-1. Roboty przy pozostałych otworach 
nie były kontrolowane pod kątem wymagań ochrony środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 407-416, 594-596) 

Zdaniem Dyrektora Urzędu: „O (…) miejscu, dacie i zakresie kontroli każdorazowo 
decyduje Dyrektor Urzędu. Co do zasady, każdy zakład górniczy lub wykonywana 
robota geologiczna powinny być skontrolowane minimum jeden raz. Żaden przepis, 
poza zapisem ogólnym art. 168 ust.1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, nie 
określa szczegółowej tematyki kontroli, w związku z czym jest to autonomiczna 
decyzja Dyrektora OUG. W omawianych przypadkach Dyrektor uznał, że nie 
zachodzi potrzeba przeprowadzenia specjalistycznej kontroli z zakresu ochrony 
środowiska. Kontrole przeprowadzili pracownicy OUG o specjalności wiertniczej, 
mechanicznej, elektrycznej i geologicznej, którzy w czasie ich trwania zwracają 
również uwagę na elementy ochrony środowiska (…) i w razie potrzeby wydają 
stosowne decyzje pokontrolne.” 

(dowód: akta kontroli str. 198-199, 203) 

Dyrektor OUG realizując postanowienia Prezesa WUG (pismo znak: GG.830.9.2012 
1545/04/2012/WK z 16 kwietnia 2012 r.), w związku z pismem Głównego Geologa 
Kraju (pismo znak: DGiKGw-4704-14/13196/12/MW z 2 kwietnia 2012 r.) 
przekazywał cotygodniowe raporty o realizowanych otworach wykonywanych 
w ramach prac wiertniczych na koncesjach obejmujących poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (konwencjonalnego 
o niekonwencjonalnego). Przekazywanie raportów rozpoczęto począwszy od 26 
kwietnia 2012 r. i realizowane jest nadal w formie elektronicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 600-606) 

1. Uwagi NIK dotyczą braku przeprowadzenia przez organ nadzoru, kontroli 
w odniesieniu do przedsiębiorcy, u którego wykonywane były roboty geologiczne 
polegające na realizacji  otworu poszukiwawczego pn. SOK-Grębków na terenie 
gminy Grębków. W ocenie NIK, bez względu na podane w pkt. 2.1. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego przez Dyrektora OUG przyczyny i okoliczności, 
nieprzeprowadzenie przez OUG kontroli wykonywania odwiertu SOK-Grębków, 
pozbawiło możliwości dokonania przez organ nadzoru górniczego oceny 
prawidłowości jego realizacji przez koncesjonariusza, w szczególności w zakresie: 
zgodności z wymogami  udzielonej koncesji, planu ruchu zakładu górniczego, 
ochrony środowiska oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdaniem 
NIK, z uwagi na fakt, iż w ramach prac poszukiwawczych niekonwencjonalnych złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego  na terenie działania Urzędu wykonano zaledwie 
kilka odwiertów, pożądane byłoby - z punktu widzenia poprawności 
i bezpieczeństwa prowadzenia tych prac, ochrony środowiska, a także uzyskania 

                                                      
18 Dz. U. z 2002 r., Nr 109, 961 ze zm. 
19 Siennica-1, Rogity-1, Domanice-1, Lutocin-1, Goździk-1, NM Lubawskie-1 

Uwagi dotyczące 
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pełnej wiedzy i informacji dotyczącej przedmiotowej działalności przekazywanej 
organom państwowym, samorządowym i społeczeństwu - dokonywanie przez OUG 
kontroli każdego takiego odwiertu. 

2. Uwagi NIK dotyczą również faktu ograniczenia się do objęcia czynnościami 
inspekcyjno-technicznymi zagadnień ruchu zakładu w zakresie ochrony środowiska 
jedynie w odniesieniu do dwóch otworów poszukiwawczych Lutocin-1 i NM 
Lubawskie-1. Roboty przy pozostałych otworach nie były kontrolowane pod kątem 
wymagań ochrony środowiska.  

NIK nie podziela stanowiska dyrektora Urzędu, jakoby kontrolowanie zagadnień 
ruchu zakładu górniczego w zakresie ochrony środowiska, przy wykonywaniu 
otworów wiertniczych prac poszukiwawczych niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu 
ziemnego należało jedynie do jego uznaniowości. W świetle bowiem art. 109 ust. 1 
a ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 4 lutego 1994 r. cyt. „ Organy nadzoru 
górniczego kontrolują wykonywanie przez przedsiębiorców obowiązków 
dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach  prawa ochrony 
środowiska oraz w decyzjach  ustalających warunki użytkowania środowiska 
w związku z ruchem zakładów górniczych”. W przypadku zaś nowej ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., przedmiot nadzoru i kontroli organu 
nadzoru górniczego nad ruchem zakładu górniczego w odniesieniu do ochrony 
środowiska określony został nie tylko w art. 168 ust. 1 pkt 5 jako m.in. cyt. 
„w szczególności w zakresie ochrony środowiska”, ale także w planie ruchu zakładu 
górniczego obejmującego zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt f szczegółowe  
przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia m.in.  cyt. „ ochrony elementów 
środowiska” oraz w art. 108 ust. 9 pkt 2 zgodnie z którym załącznikiem do wniosku 
przedsiębiorcy o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego są cyt. „odpisy 
wymaganych dla zamierzonych robót decyzji wydanych przez inne organy, 
w szczególności dotyczących ochrony środowiska”. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2.2 Skargi i wnioski 

W latach 2007 – 2012, do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące zagadnień 
objętych kontrolą.  

(dowód: akta kontroli str. 228-229) 

W latach objętych kontrolą w Urzędzie zostały określone przez Dyrektora OUG 
procedury w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 
Obowiązująca procedura ww. zakresie ustalona została 13 lutego 2012 r. wraz z jej 
umieszczeniem na stronie internetowej Urzędu. Poprzedzona była procedurą z 18 
kwietnia 2011 r. oraz procedurą obowiązująca w okresie 2007 – 2011 (do 17 
kwietnia). Ustalone procedury opracowane zostały na podstawie przepisów kodeksu 
postepowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz 
Zarządzeń Prezesa WUG.  

      (dowód: akta kontroli str. 230-234) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Sprawowanie nadzoru i kontroli przez organy 
administracji publicznej w zakresie zagadnień 
dotyczących gazu łupkowego 

3.1 Nadzór i kontrola Dyrektora OUG nad własnymi stanowiskami 
pracy w zakresie badanej działalności 

Dyrektor OUG nie wdrożył szczególnych form, zasad i trybu sprawowania nadzoru 
i kontroli nad stanowiskami pracy realizującymi zadania w zakresie badanej 
działalności.   
Nadzór i kontrola prowadzonych spraw w przedmiotowym zakresie wynikała z zasad 
ogólnych obiegu dokumentów określonych w instrukcji kancelaryjnej, prowadzonej 
metryki sprawy oraz przyjętej formy organizacyjnej Urzędu, natomiast nadzór 
i kontrola w zakresie kontroli zakładów prowadzących ruch wynikała z zarządzeń 
w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych.       

Dyrektor OUG wyjaśnił, iż nadzór i kontrola stanowisk pracy i realizowanych zadań 
prowadzona jest w sposób ciągły, w oparciu o przyjęte rozwiązania. Na bieżąco są 
sprawdzane wszystkie, weryfikowane i podpisywane - przez Dyrektora Urzędu i/lub 
Zastępcę Dyrektora Urzędu - dokumenty przychodzące do urzędu i wychodzące 
z urzędu, uwzględnia się także kontrolę kart pracy pracownika inspekcyjno-
technicznego. Zdaniem Dyrektora OUG brak pisemnych, szczegółowych regulacji 
dotyczącej powyższego wynika z funkcjonalności przyjętych rozwiązań. 

      (dowód: akta kontroli str. 183-186, 191-193) 

Dyrektor Urzędu, w badanym okresie dokonywał rozliczenia i oceny realizacji 
obowiązków służbowych nadinspektora zakładów górniczych ds. górnictwa 
otworowego w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 
maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych 
członków korpusu służby cywilnej, które określa warunki i sposób przeprowadzania 
oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej w tym kryteria, wzory arkuszy, 
skalę ocen i tryb sporządzania oceny okresowej. Ostatnia ocena ww. nadinspektora 
została przeprowadzona w dniu 10 sierpnia 2011 r., w której ogólny poziom 
spełniania kryteriów został określony na poziomie „powyżej oczekiwań”. Ocena 
dokonywana jest co dwa lata. 

      (dowód: akta kontroli str. 188-189, 193) 

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

W ocenie NIK, pomimo prowadzenia przez Dyrektora i/lub Zastępcę Dyrektora 
bieżącej kontroli wykonywania obowiązków stanowisk pracy, w tym stanowiska ds. 
górnictwa otworowego, w toku kontroli NIK ujawniły się nieprawidłowości (wskazane 
w podpunkcie 1.2 na str. 5 wystąpienia), które mogą wskazywać na istnienie 
obszarów, w których nadzór i kontrolę kierownictwa Urzędu należy wzmocnić.      

3.2 Kontrole Wyższego Urzędu Górniczego i innych organów nad 
działalnością OUG w badanym zakresie 

W latach 2007 – 2012 Urząd nie był kontrolowany przez Wyższy Urząd Górniczy 
(dalej: „WUG”), jak również przez inne organy w zakresie objętym niniejsza kontrolą.  
W badanym okresie Departamenty WUG: Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Złożem, Górnictwa, Energomechaniczny oraz Samodzielny Wydział ds. Kontroli 
przeprowadziły kontrole w OUG, przedmiotem których nie były jednakże 
zagadnienia związane z wykonywaniem przez OUG zadań nadzoru i kontroli 
w zakresie objętym kontrolą NIK.  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W maju 2012 r. WUG przeprowadził kontrolę przedsiębiorcy posiadającego 
koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego20 (dotyczy otworu 
poszukiwawczego RYP-Lutocin-01), w ramach której stwierdzono nieprawidłową 
organizację pracy podmiotów w ruchu zakładu. W wyniku kontroli wydano zalecenie 
pokontrolne obejmujące sposób organizacji pracy wraz ze schematem 
organizacyjnym i ustaleniami zapewniającymi bezpieczne wykonywanie robót. 
Protokół z kontroli WUG21 został przesłany do Urzędu celem służbowego 
wykorzystania. 

Kontrola WUG była poprzedzona kontrolą OUG przeprowadzoną w kwietniu 2012 r., 
skutkiem której było wydanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu nakazującej 
określenie na piśmie szczegółowego podziału obowiązków w celu zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac pomiędzy przedsiębiorcą, 
wykonawcą wiercenia oraz podmiotami, które przystępują do wykonywania prac 
w ruchu zakładu22. O wykonaniu tej decyzji OUG został poinformowany pisemnie 
przez przedsiębiorcę w wymaganym terminie. W czerwcu 2012 r. Urząd 
przeprowadził kontrolę u przedsiębiorcy w odniesieniu m.in. do ww. 
nieprawidłowości, w trakcie której stwierdzono wykonanie decyzji Dyrektora OUG 
z dnia 20 kwietnia 2012 r. Jednocześnie nie stwierdzono nieprawidłowości ujętej 
w protokole WUG, w związku z czym organ nadzoru górniczego uznał ją za 
usuniętą. 

       (dowód: akta kontroli str. 195, 594-597, 507-526) 

W sprawie innych, ewentualnych kontroli WUG prowadzonych we właściwości OUG 
w Warszawie Dyrektor Urzędu nie był informowany i nie wpłynęła do OUG żadna 
dokumentacja pokontrolna. 

       (dowód: akta kontroli str. 594-595) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli23, wnosi o: 

1. Egzekwowanie od podmiotów składających wniosek o zatwierdzenie planu ruchu 
zakładu wykonującego roboty geologiczne dokumentów umożliwiających 
zweryfikowanie istnienia obowiązku wyłączenia lub braku obowiązku wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej planowanych do zajęcia pod plac wiertni. 

2. Obejmowanie czynnościami inspekcyjno-technicznymi dotyczącymi  ruchu 
zakładu przy wykonywaniu otworów wiertniczych prac poszukiwawczych 
niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu ziemnego zagadnień w zakresie ochrony 
środowiska. 

                                                      
20 Koncesja nr 24/2010/p z 9 kwietnia 2010 r. udzielona Marathon Oil Poland – Area G Sp. z o.o., obszar koncesyjny „Rypin”  
21 Protokół WUG Nr 11/119/GG/L/WUG/2012 z 23 maja 2012 r. 
22 Decyzja Dyrektora OUG znak: Z-0951/74/2012/LUTOCIN-01/KC z 20 kwietnia 2012 r. 
23 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Tomasz Świstak 
Specjalista k.p. 
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