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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 Sławomir Nowak, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 84574 z dnia 
3 stycznia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o. o. 1 [Regon 141925935] 

00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ville Ylösjoki - członek zarządu Spółki2 

(dowód: akta kontroli str. 3-11) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

EMEPP wywiązał się z obowiązków określonych przez Ministra Środowiska 
w koncesjach będących w posiadaniu Spółki. W tym terminowo i w pełnej wysokości 
wniósł należne opłaty wynikające z uzyskanej koncesji4 na rzecz gmin, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Skarbu Państwa z tytułu 
użytkowania górniczego. Terminowo prowadził prace poszukiwawcze 
i rozpoznawcze złóż oraz sporządzał i przekazywał organowi koncesyjnemu raporty 
ze stanu prowadzonych prac w zakresie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, a także informacje o rozpoczęciu działalności i przystąpieniu do 
kolejnego etapu prac określonych w posiadanych koncesjach.  

Spółka wywiązywała się z obowiązków określonych w decyzjach dotyczących 
gospodarowania odpadami powstającymi w związku z prowadzonymi wierceniami. 
Prowadziła politykę informacyjną na terenie gmin objętych poszukiwaniami gazu 
łupkowego.  

                                                      
1 Dalej: EMEPP lub Spółka. 
2 Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego (wg stanu na dzień z dnia 10 stycznia 2013 r.) zarząd EMEPP jest 
trzyosobowy, a każdy z członków zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
4 Nr 57/2009/p z dnia 25 września 2009 r. na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze 
„Legionowo” (obejmującym części bloków koncesyjnych nr: 194, 195, 196, 214, 215, 235).  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zaawansowanie prac zmierzających do ustalenia 
wielkości zasobów gazu łupkowego, w tym procesu 
udzielania koncesji oraz perspektyw jego 
zagospodarowania 

1. Spółka została utworzona w dniu 19 marca 2009 r. Przedmiotem jej działalności 
jest m.in. górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalność usługowa 
wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Kapitał zakładowy 
EMEPP wynosi 6 tys. zł i dzieli się na 120 udziałów. Całość udziałów Spółki posiada 
EXXONMOBIL EASTERN EUROPE VENTURES B.V.5  

W latach 2009-2012 EMEPP dysponował 6 koncesjami wydanymi przez Ministra 
Środowiska. Jedną koncesję6 Spółka uzyskała bezpośrednio, natomiast pozostałych 
pięć7 na tzw. rynku wtórnym, w wyniku przeniesienia koncesji za zgodą organu 
koncesyjnego.  
W 2009 r. EMEPP dysponował 5 koncesjami (obszary: „Legionowo”, „Chełm”, 
„Werbkowice”, „Wołomin”, „Wodynie – Łuków”), w tym czterema przeniesionymi ze 
spółki ExxonMobil Poland Sp. z o. o.8. W 2010 r. w wyniku przeniesienia praw 
z Mazovia Energy Resorces Sp. z o. o. EMEPP uzyskał koncesję w obszarze „Mińsk 
Mazowiecki”9. 

(dowód: akta kontroli str. 16-24, 35-38, 44-48, 55-70, 83-95, 104-118) 

Wszystkie ww. koncesje wydane zostały na okres 5 lat i obejmowały łączny obszar 
6 591,55 km2 znajdujący się na terenie dwóch Województw: Mazowieckiego 
i  Lubelskiego.  

 (dowód: akta kontroli str. 16-24, 30-38, 44-48, 55-70, 83-95, 104-118, 231, 239) 

Do dnia zakończenia kontroli EMEPP przeniósł za zgodą Ministra Środowiska 
(z dnia 28 grudnia 2011 r.) prawa do dwóch koncesji zlokalizowanych 
w województwie Lubelskim na inne podmioty gospodarcze10. We wrześniu 2012 r. 
Spółka zrzekła się prawa do kolejnych dwóch koncesji uzasadniając to tym, iż 

                                                      
5 Według danych z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 10 stycznia 2013 r. 
6 Koncesja Nr 57/2009/p z dnia 25 września 2009 r. na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na 
obszarze „Legionowo” (obejmującym części bloków koncesyjnych nr: 194, 195, 196, 214, 215, 235) o obszarze 977,71 km2 .  
7 Koncesja Nr 9/2009/p z dnia 31 marca 2009 r. na poszukiwania i rozpoznanie złóż gazu ziemnego w obszarze „Chełm” 
(obejmującą część bloków koncesyjnych nr 319-320 o powierzchni 1162,2 km2), przeniesiona na EMEPP decyzją Ministra 
(znak DGiKGe-4770-72/4560/09/MO) z dnia 23 października 2009 r.; Nr 64/2008/p z dnia 18 grudnia 2008 r. na poszukiwania 
i rozpoznanie złóż gazu ziemnego w obszarze „Werbkowice” (obejmującą części bloków koncesyjnych 359-360 o powierzchni 
994,7 km2) przeniesiona decyzją Ministra (znak DGiKGe-4770-73/4558/09/MO) z dnia 23 października 2009 r.; Nr 63/2008/p 
z dnia 18 grudnia 2008 r. na poszukiwania i rozpoznanie złóż gazu ziemnego w obszarze „Wołomin” (o powierzchni rzutu 
pionowego 1180,93 km2), przeniesiona na EMEPP decyzją Ministra (znak DGiKGe-4770-74/4556/09/MO) z dnia 23 
października 2009 r.; Nr 51/2009/p z dnia 4 września 2009 r. na poszukiwania i rozpoznanie złóż gazu ziemnego, ropy 
naftowej oraz metanu z pokładów węgla w obszarze „Wodynie-Łuków” (obejmującą część bloków koncesyjnych nr 216, 217, 
236,237, 256, 257, 258, 277, 278 o łącznej powierzchni rzutu pionowego 1190,74 km2 na terenie Województwa 
Mazowieckiego i Lubelskiego), przeniesiona na EMEPP decyzją Ministra (znak DGiKGe-4770-71/4562/09/MO) z dnia 23 
października 2009 r. oraz Nr 31/2008/p z dnia 30 czerwca 2008 r. na poszukiwania i rozpoznanie złóż gazu ziemnego 
w obszarze „Mińsk Mazowiecki”  (obejmującej obszar o łącznej powierzchni według rzutu pionowego 1085,27 km2), 
przeniesiona na EMEPP decyzją Ministra (znak DGiKGe-4770-50/35616/10/AS) z dnia 27 lipca 2010 r. 
8 Koncesje na poszukiwania i rozpoznanie złóż: Nr 9/2009/p, Nr 64/2008/p, Nr 63/2008/p oraz  Nr 51/2009/p, które zostały 
przeniesione w dniu 23 października 2009 r. 
9 Koncesja na poszukiwania i rozpoznanie złóż gazu ziemnego w obszarze „Mińsk Mazowiecki” Nr 31/2008/p z dnia 
30 czerwca 2008 r. została przeniesiona na EMEPP decyzją Ministra (znak DGiKGe-4770-50/35616/10/AS) z dnia 27 lipca 
2010 r. 
10 Koncesje na poszukiwania i rozpoznanie złóż w obszarach: „Chełm” Nr 9/2009/p została przeniesiona decyzją Ministra (znak 
DGiKGe-4770-246/57586/11/MO) na ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. Energia Chełm spółka jawna 
oraz „Werbkowice” Nr 64/2008/p przeniesiona decyzją Ministra (znak DGiKGe-4770-245/57588/11/MO) na ExxonMobil 
Exploration and Production Poland Sp. z o.o. Energia Zamość spółka jawna.  

Opis stanu 
faktycznego 
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prowadzone prace poszukiwawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów11. 
W grudniu 2012 r. EMEPP wystąpił z wnioskiem do organu koncesyjnego 
o przeniesienie praw do pozostałych dwóch koncesji na inny podmiot 
gospodarczy12.     

(dowód: akta kontroli str. 13-15, 30-34, 39-43, 48-52, 76-82, 101-103) 

Kontrolą w zakresie wywiązywania się przez EMEPP z obowiązków nałożonych na 
koncesjonariusza przy uzyskiwaniu decyzji Ministra Środowiska objęto koncesję 
nr 57/2009/p wydaną bezpośrednio Spółce w dniu 25 września 2009 r., na jej 
wniosek z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniony pismem z dnia 25 września 2009 r.  
(w zakresie rezygnacji z poszukiwania i rozpoznawania złóż metanu w pokładach 
węgla). Koncesja ostatecznie została wydana na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Legionowo.  

Minister Środowiska określił wysokość opłat za działalność określoną w koncesji na 
kwotę 206 902,99 zł, która została ustalona jako iloczyn stawki opłat dla 
węglowodorów (211,62 zł za km2) i wielkość obszaru (977,71 km2), na którym 
będzie prowadzona działalność - zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze13. Koncesjonariusz został 
zobowiązany do wniesienia ww. opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania koncesji 
oraz niezwłocznego przekazania kopii dowodów wpłaty organowi koncesyjnemu 
i podmiotom określonym w art. 86 ustawy (tj. 31 gminom, na terenie których będzie 
prowadzona działalność oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej). 

(dowód: akta kontroli str.20-24) 

W wyznaczonym terminie EMEPP przekazał opłaty określone w koncesji. Środki na 
rzecz 31 gmin określonych w decyzji Ministra Środowiska przekazano w dwóch 
transzach (w dniach od 1 do 7 października 2009 r.), a na konto Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w dniu 
7 października 2009 r. Przekazane środki NFOŚiGW wynosiły 124 141,79 zł (co 
stanowiło 60% opłaty) i były wyższe o 41 380,59 zł od kwoty wynikającej z proporcji 
określonej w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. NFOŚiGW 
zwrócił nadpłatę w dniu13 października 2009 r.  

EMEPP pismem z dnia 13 października 2009 r. poinformował Ministra Środowiska 
o dokonaniu opłat z tytułu koncesji nr 57/2009/p „Legionowo” i przekazał kopie 
dowodów wpłat wraz z zestawieniem i kalkulacją. W dokumentach przedstawionych 
przez Spółkę znajdowały się potwierdzenia otrzymania ww. pisma przez Ministra 
Środowiska. Spółka przekazała również dowody wpłat na rzecz NFOŚiGW oraz 
wszystkich gmin wymienionych w koncesji.   

(dowód: akta kontroli str.161-165, 169-230, 371-378) 

Upoważniony pracownik Spółki14 wyjaśniając przyczyny zmiany wniosku 
koncesyjnego a także przekazania wyższych opłat do NFOŚiGW z tytułu koncesji nr 
57/2009/p, podała m.in. że wniosek koncesyjny EMEPP został zmieniony z uwagi na 
brak geologicznego uzasadnienia do poszukiwania złóż metanu z pokładów węgla 

                                                      
11 Koncesje na poszukiwania i rozpoznanie złóż w obszarze: „Legionowo” (koncesja Nr 57/2009/p z dnia 25 września 2009 r.), 
pismo o zrzeczeniu się koncesji z dnia 14 września 2012 r i „Mińsk Mazowiecki” (Nr 31/2008/p z dnia 30 czerwca 2008 r.), 
pismo o zrzeczeniu się z dnia 28 września 2012 r.  
12 Koncesje na poszukiwania i rozpoznanie złóż w obszarach: „Wodynie-Łuków” (koncesja Nr 51/2009/p z dnia 4 września 
2009 r.) oraz „Wołomin” (koncesja Nr 63/2008/p z dnia 18 grudnia 2008 r.), wniosek z dnia 7 grudnia 2012 r. o przeniesienie na 
Orlen Upstream Sp. z o.o. 
13  Dz. U z 2005 r. Nr  228, poz. 1947 ze zm., ustawa obowiązująca do dnia 31 grudnia 2011 r., zwana dalej Prawo 
geologiczne i górnicze z 1994 r. 
14 Wyjaśnienia udzielone przez panią Mariolę Kałużyńską upoważnioną do dokonywania wszelkich czynności faktycznych oraz 
prawnych w imieniu Spółki w związku z postępowaniem kontrolnym przeprowadzonym w EMEPP przez NIK, na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 4 stycznia 2013 r. udzielonego przez członka zarządu Spółki pana Ville Ylösjoki. 
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na tym terenie, oraz że zaistniała pomyłka, w wyniku której EMEPP w dniach 1-6 
października 2009 r. dokonał płatności do odpowiednich organów samorządu 
terytorialnego w kwocie stanowiącej 40%, a 7 października 2009 r. do NFOŚiGW 
w kwocie stanowiącej 60%. Po stwierdzeniu pomyłki, niezwłocznie (w dniach 7-8 
października 2009 r.) dokonano dopłaty do odpowiednich Urzędów Dzielnic, Miast 
i Gmin tak, aby wysokość opłaty koncesyjnej wynosiła 60%. 

(dowód: akta kontroli str. 367-368) 

W dniu 25 września 2009 r. (tj. dniu wydania koncesji nr 57/2009/p) EMEPP zawarł 
ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Środowiska, umowę 
o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Legionowo. Skarb Państwa jako wyłączny 
właściciel nieruchomości ustanowił na rzecz EMEPP na ww. obszarze, prawo 
użytkowania górotworu ograniczonego od góry dolną granicą nieruchomości, a od 
dołu spągiem utworów kambru (tj. w utworach kambru, ordowiku i syluru) na okres 
5 lat w celu wykonywania prac geologicznych polegających na poszukiwaniu 
i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.   

W związku z zawartą umową koncesjonariusz zobowiązał się do zapłacenia kwoty 
186 212,70 zł tytułem wynagrodzenia Skarbu Państwa za ustanowienie użytkowania 
górniczego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. EMEPP terminowo 
(tj. w dniu 21 października 2009 r.)  przekazał ww. kwotę na rachunek Ministra 
Środowiska z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 25-28, 166) 

2. W badanym okresie EMEPP terminowo (tj. do 31 stycznia każdego roku) 
sporządzał i przedkładał Ministrowi Środowiska coroczne raporty z prowadzonych 
prac dotyczących wszystkich posiadanych koncesji15. 

(dowód: akta kontroli str. 124-159) 

Z analizy danych przedstawionych w corocznych raportach przekazanych do 
Ministra Środowiska oraz udzielonych lub przeniesionych na EMEPP koncesji 
wynika, że 5 koncesji Spółka realizowała od pierwszego etapu (obszary: Legionowo, 
Wodynie – Łuków, Wołomin, Chełm i Werbkowice) natomiast koncesja dotycząca 
obszaru Mińsk Mazowiecki została przejęta przez EMEPP na drugim etapie prac 
badawczych.  

Minister Środowiska wydając decyzje na wniosek koncesjonariusza ustalił dwa 
etapy dla trzech koncesji dotyczących obszarów: Wołomin (I etap – 45 miesięcy, II 
etap - 15 miesięcy), Chełm (I etap - 3 lata, II etap - 2 lata) oraz Werbkowice (I etap - 
3 lata, II etap - 2 lata). Pozostałe trzy koncesje wydane dla obszarów: Legionowo, 
Wodynie – Łuków oraz Mińsk Mazowiecki16 zostały wydane na trzy etapy prac 
badawczych. 

EMEPP po zrealizowaniu I etapu prac poszukiwawczo rozpoznawczych i przed 
przystąpieniem do II etapu przeniósł koncesje: Werbkowice (28 grudnia 2011 r.), 
a w przypadku koncesji Wołomin oczekuje na wydanie przez Ministra Środowiska 
decyzji w sprawie przeniesienia koncesji. 

Na obszarach: Legionowo, Wodynie – Łuków, Chełm oraz Mińsk Mazowiecki 
EMEPP prowadził prace związane z realizacją II etapu.  

                                                      
15  Raport za rok 2009 dotyczący posiadanych koncesji (w tym uzyskanej bezpośrednio Nr 57/2009/p) przekazano do 
kancelarii Ministerstwa Środowiska w dniu 29 stycznia 2010 r.; raport za rok 2010 w dniu 28 stycznia 2011 r.; raport za rok 
2011 w dniu 31 stycznia 2012 r.; natomiast raport za 2012 r. został przekazany w dniu 29 października 2012 r.      
16  W koncesji nr 31/2008/p udzielonej w dniu 30 czerwca 2008 r. na okres 5 lat przeniesionej na EMEPP decyzją z dnia 27 
lipca 2010 r., określono podział prac na trzy etapy, z których na pierwszy etap – 15 miesięcy, II etap 30 miesięcy, III etap 15 
miesięcy. Pod dokonaniu zmiany decyzji koncesyjnej  w dniu  17 lutego 2012 r. (DGiKGe-4770-9/6669/12/BG) na wniosek 
EMEPP (z dnia 6.11.2011 r.) zmianie uległ m.in. okres przeznaczony na realizację: II etapu – 36 miesięcy i III etapu 
9 miesięcy.       
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Spółka nie przystąpiła do III etapu prac przewidzianych dla trzech pozostałych 
koncesji ponieważ: w dwóch przypadkach zrzekła się koncesji17 (dotyczy obszarów 
Legionowo i Mińsk Mazowiecki) a w przypadku koncesji Wodynie – Łuków oczekuje 
na wydanie decyzji w sprawie przeniesienia koncesji przez Ministra Środowiska. 

(dowód: akta kontroli str.13-160; 231-243 ) 

EMEPP dotrzymał terminów określonych przez organ koncesyjny, informując 
w dniach 19 i 25 sierpnia 2010 r. Ministra Środowiska o zakończeniu pierwszego 
etapu i przystąpieniu do drugiego etapu prac, tj. etapów prac określonych w pkt 4 
i 818 niżej wymienionych koncesji: 

 Legionowo (koncesja nr 57/2009/p) zakończenie etapu I polegającego na 
reprocessingu i reinterpretacji dostępnych danych sejsmicznych oraz 
przystąpienie do drugiego etapu19, 

 Wodynie - Łuków (koncesja nr 51/2009/p) zakończenie etapu I 
polegającego na reprocessingu 140 km dostępnych danych 2 D 
i interpretacji dostępnych danych sejsmicznych 2D w odniesieniu do 
obszaru koncesyjnego oraz przystąpienie do drugiego etapu20. 

 Chełm (koncesja nr 9/2009/p) o zamiarze wykonania odwiertu do 
maksymalnej głębokości 4 000 metrów (II etap) przy równoczesnym 
zakończeniu prac związanych z pozyskaniem danych sejsmicznych 
z zakresu prac etapu I21. 

Poszczególne etapy prac zostały zrealizowane w terminach określonych w ww. 
koncesjach. W pozostałych przypadkach dotyczących koncesji dla obszarów 
Wołomin (koncesja nr 63/2008/p), Werbkowice (koncesja nr 64/2008/p) oraz Mińsk 
Mazowiecki (koncesja nr 31/2008/p) nie przystępowano do kolejnych etapów.  

(dowód: akta kontroli str.16-28; 30-38; 84-100; 239-243; 245-247 ) 

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

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

2. Wywiązywanie się Spółki ze zobowiązań wynikających 
z wykonywania koncesji.  

1. W kontrolowanym okresie wszystkie 6 koncesji będące w posiadaniu EMEPP były 
czynne, przez co należy rozumieć, iż nie wygasły na dzień podjęcia kontroli.  

Spółka wywiązała się z obowiązku poinformowania organu koncesyjnego 
o rozpoczęciu działań objętych koncesją 57/2009/p na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Legionowo22. 

                                                      
17 Odpowiednio w dniach: 14 i 28 września 2012 r. 
18 W pkt. 4 koncesji ustalono zakresy prac z podziałem na etapy, natomiast w pkt. 8 określono harmonogram prac. 
19  W koncesji nr 57/2009/p udzielonej w dniu 25 września 2009 r. EMEPP na okres 5 lat,  prace zostały podzielone na trzy 
etapy, z których na pierwszy etap przewidziano 1 rok (tj. termin zakończenia 25 września 2010 r.) kolejne etapy po 2 lata 
każdy.      
20  W koncesji nr 51/2009/p udzielonej w dniu 4 września 2009 r. ExxonMobil Poland sp. z o. o. na okres 5 lat i następnie 
przeniesionej za zgoda organu koncesyjnego na EMEPP, prace zostały podzielone na trzy etapy, z których na pierwszy etap 
przewidziano 1 rok (tj. termin zakończenia 4 września 2010 r.), kolejne etapy po 2 lata każdy.      
21  W koncesji nr 9/2009/p udzielonej w dniu 31 marca 2009 r. ExxonMobil Poland sp. z o. o. na okres 5 lat i następnie 
przeniesionej za zgoda organu koncesyjnego na EMEPP, prace zostały podzielone na dwa etapy, z których na pierwszy etap 
przewidziano 3 lata (tj. termin zakończenia 31 marca 2011 r.), kolejny etap - 2 lata.      
22 Pismem z dnia 15 grudnia 2009 r. EMEPP poinformował Ministra Środowiska o rozpoczęciu działalności objętej koncesją 
z dniem 3 grudnia 2009 r. Zgodnie z zapisami koncesji rozpoczęcie działań miało nastąpić nie później niż w 3 miesięce licząc 
od dnia  jej otrzymania tj. nie później niż 25 grudnia 2009 r., a informacja miała zostać przekazana nie później niż 14 dni od 
rozpoczęcia działań (pkt 9 koncesji.)    
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W przypadku pozostałych 5 koncesji obowiązek ten spoczywał na 
koncesjonariuszach przekazujących za zgodą Ministra Środowiska koncesje 
EMEPP.  

(dowód: akta kontroli str.20-25; 248) 

Prowadzone prace poszukiwawczo rozpoznawcze na poszczególnych obszarach 
koncesyjnych były w następujących stadiach zaawansowania: 

 Legionowo - wykonano reprocessing danych sejsmicznych 2D. Akwizycja 
nowych danych sejsmicznych 2D napotkała na utrudnienia związane 
z występowaniem na terenie koncesji: terenów zabudowanych, rzek i lasów. 
Zobowiązanie związane z wykonaniem 100 km profili sejsmicznych 2D 
zostało przeniesione na koncesję Wodynie – Łuków. W zamian zwiększono 
zakres prac sejsmicznych 3D. Koncesja przewidywała wykonanie odwiertu 
o głębokości 3500 m na III etapie prac, do którego nie doszło z uwagi na 
wcześniejsze zrzeczenie się koncesji przez EMEPP. 

(dowód: akta kontroli str.20-29; 145, 156) 

 Wodynie-Łuków - wykonano reprocessing danych sejsmicznych 2D oraz 
badanie sejsmiczne 3D na obszarze 78 km2 oraz processing. Nie 
wykonywano odwiertów przewidzianych na III etapie – otwór o głębokości 
3 500 m. Spółka oczekuje na decyzję o przeniesieniu koncesji na inny 
podmiot gospodarczy. 

(dowód: akta kontroli str.76-95; 129-130; 144-145; 155, 160) 

 Wołomin - wykonano reprocessing danych sejsmicznych 2D oraz badanie 
sejsmiczne 3D na obszarze 76 km2, a następnie jego processing. Nie 
wykonano odwiertu przewidzianego na III etapie prac – otwór o głębokości 
do 4 000 m. Spółka oczekuje na decyzję o przeniesieniu koncesji na inny 
podmiot gospodarczy. 

(dowód: akta kontroli str.52-70; 129-130;144; 155, 160) 

 Werbkowice - do czasu przeniesienia koncesji na inny podmiot gospodarczy 
wykonano reprocessing historyczny profili sejsmicznych 2D w obrębie 
koncesji należącej do EMEPP oraz wykonano badania 3D obejmujące 
obszar o powierzchni 65 km2, akwizycja danych nastąpiła w marcu 
i kwietniu 2011 r. Koncesja przewidywała wykonanie jednego odwiertu 
o głębokości 4 000 m na II etapie prac badawczych, który nie nastąpił 
z uwagi na przeniesienie koncesji. 

(dowód: akta kontroli str.39-47; 129-130; 144; 231-238) 

 Chełm - do czasu przeniesienia koncesji na inny podmiot gospodarczy 
wykonano reprocessing danych sejsmicznych 2D w obrębie koncesji 
należącej do EMEPP oraz wykonano badania 3D obejmujące obszar 
o powierzchni 68 km2.  

W dniu 3 grudnia 2010 r. rozpoczęto wiercenie otworu poziomego KRUPE-1 
w celu zbadania występowania gazu łupkowego w utworach 
ordowiku/syrulu. Zgodnie z koncesją wykonanie odwiertu było uwzględnione 
w II etapie prac badawczych. Wiercenie otworu zakończono na głębokości 
3 807 m, co potwierdził podczas przeprowadzonej kontroli Okręgowy Urząd 
Górniczy z Lublina23.  W dniach 25 sierpnia, 5 i 10 września 2011 r. 
przeprowadzono trzy zabiegi szczelinowania hydraulicznego. Celem badań 

                                                      
23 Protokół Nr 2/2011/Krupe-1 z kontroli limitowanej przeprowadzonej przez Okręgowy Urzędu Górniczy z Lublina  w dniu 26 
stycznia 2011 r. w miejscowości Krynica gmina Krasnystaw województwo Lubelskie, przedmiotem której było ustalenie stanu 
zaawansowania robót związanych z wykonaniem otworu KRUPE-1, urządzeń wiertniczych, dokumentacji, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przeciwerupcyjnego oraz realizacji badań i prób w tym również ochrony środowiska.        
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było ustalenie produktywność interwału łupków sylurskich w obrębie basenu 
lubelskiego. W wyniku przeprowadzonych testów i badań stwierdzono niski 
przepływ gazu i niską wartość porowatości i przepuszczalności matriks 
odnotowaną w obrotowych rdzeniach bocznych. 

(dowód: akta kontroli str.30-38; 129; 131; 141-142; 239-243) 

 Mińsk Mazowiecki - wykonano reprocessing danych sejsmicznych 2D 
w obrębie koncesji należącej do EMEPP. W dniu 20 lutego 2011 r. 
rozpoczęto  wiercenie otworu SIENNICA-1 osiągając głębokość końcową 
3 848 m w utworach środkowego kambru w dniu 10 kwietnia 2011 r. 
W dniach 6 i 9 października 2011 r. przeprowadzono dwa zabiegi 
szczelinowania hydraulicznego. Celem badań było ustalenie produktywność 
węglowodorów w łupkach ordowiku i syluru w obrębie obniżenia 
podlaskiego. W wyniku przeprowadzonych testów i badań stwierdzono 
bardzo niski przepływ gazu i niską wartość porowatości i przepuszczalności 
matriks odnotowaną w obrotowych rdzeniach bocznych. Zgodnie z koncesją 
wykonanie odwiertu i stymulacja hydrauliczna stanowiła etap II prac 
badawczych. Etap III przewidywał wykonanie dwóch odwiertów na 
głębokość zlokalizowania spąg kambru. EMEPP zrzekł się koncesji nie 
przystępując do etapu III uzasadniając to tym, iż efekty prac 
poszukiwawczych na II etapie nie zachęcają do dalszych prac 
badawczych24. 

(dowód: akta kontroli str.101-118; 143;152-155; 160) 

We wszystkich badanych koncesjach zakres wykonanych prac poszukiwawczych 
przez EMEPP nie wykraczał poza działania dopuszczone przez Ministra Środowiska 
w posiadanych koncesjach.  

(dowód: akta kontroli str.13-160; 231-243) 

2. Zakres prac badawczych ujętych w posiadanych na przez EMEPP koncesjach25 
nie został zakwalifikowany przez organ koncesyjny jako przedsięwzięcia mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym Minister Środowiska 
nie zobowiązał Spółki do uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 16-118; 231-239, 290)    

EMEPP zgodnie z wymogami art. 35 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne z 1994 r. 
zgłosiła zamiar rozpoczęcia robót geologicznych otwór KRUPE -126 i SIENNICA-127  
Ministrowi Środowiska, wójtowi gminy na terenie której miały być prowadzone roboty 
oraz organowi nadzoru górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 249-250; 315-316) 

Plan Ruchu Zakładów Górniczych na wykonanie obydwu ww. otworów 
poszukiwawczych został zatwierdzony decyzjami Dyrektorów Urzędów 

                                                      
24 Pismem z dnia 14 i 28 września 2012 r. EMEPP poinformował Ministra Środowiska o zrzeczeniu się koncesji Nr 57/2009/p 
dotyczącej obszaru  Legionowo oraz koncesji 31/2008/p dotyczącej obszaru Mińsk Mazowiecki.     
25 Na dzień rozpoczęcia kontroli w posiadaniu EMEPP były koncesje: Nr 63/2008/p na poszukiwania i rozpoznanie złóż gazu 
ziemnego w obszarze „Wołomin”; Nr 51/2009/p na obszar „Wodynie-Łuków” (obejmującą część bloków koncesyjnych nr 216, 
217, 236,237, 256, 257, 258, 277, 278 na terenie Województwa Mazowieckiego i Lubelskiego), Nr 31/2008/p na obszar „Mińsk 
Mazowiecki oraz Nr 57/2009/p na obszar „Legionowo” (obejmującym części bloków koncesyjnych nr: 194, 195, 196, 214, 215, 
235) 
26 Pismem przekazanym w dniu 15 listopada 2010 r. EMEPP poinformował Ministra Środowiska, Okręgowy Urząd Górniczy 
w Lublinie oraz Wójta gminy Krasnystaw o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych i przekazaniu 
urządzenia wiertniczego do ruchu. Otwór KRUPE-1 planowano wykonać do głębokości 3 761m +/- 10% w miejscowości 
Krynica gmina Krasnystaw. Prace zamierzano rozpocząć w dniu 1 grudnia 2010 r. i zakończyć 28 lutego 2011 r.  
27 Pismem przekazanym w dniu 1 lutego 2011 r. EMEPP poinformował Ministra Środowiska, Okręgowy Urząd Górniczy 
w Warszawie oraz Wójta gminy Siennica o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych i przekazaniu 
urządzenia wiertniczego do ruchu. Otwór SIENNICA-1 planowano wykonać do głębokości 3 513m +/- 10% w miejscowości 
Grzebowilk na terenie gm. Siennica. Prace zamierzano rozpocząć w dniu 15 lutego 2011 r. i zakończyć 30 kwietnia 2011 r.      
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Górniczych28, zatwierdzaniu podlegały również aneksy do planów ruchu29. Urzędy 
Górnicze przeprowadzały kontrole limitowane i doraźne w wyniku których nie 
stwierdziły istotnych nieprawidłowości oraz nie wydały istotnych zaleceń 
pokontrolnych30.  

(dowód: akta kontroli str. 249-260; 284-301; 315-325; 340-360) 

W wyjaśnieniach, uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 
ustawy o NIK, Wójtowie gmin Krasnystaw oraz Siennica, na terenie których zostały 
wykonane odwierty, stwierdzili, że nie powstały szkody w związku z wykonywanymi 
wierceniami, oraz że lokalna społeczność nie zgłaszała uwag, wniosków lub 
problemów związanych z uciążliwością prowadzonych przez EMEPP prac 
badawczych.  
EMEPP organizował spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności 
w ramach działań informacyjnych dotyczących odwiertu KRUPE -1 i SIENNICA-1, 
w celu poinformowania o planach Spółki w zakresie prac poszukiwawczych w ich 
gminach. Spotkania z mieszkańcami gminy Krasnystaw odbywały się na terenie 
Zakładu Górniczego w styczniu 2011 r., a w gminie Siennica w marcu 2011 r. tj. 
w trakcie prowadzonych prac wiertniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 366, 421-427) 

W złożonych wyjaśnieniach Starostowie (20) Powiatów oraz Marszałkowie 
Województw: Lubelskiego i Mazowieckiego, którzy otrzymali do wiadomości badane 
koncesje, stwierdzili, że informacje w nich zawarte nie były w żaden sposób 
wykorzystywane. 

(dowód: akta kontroli str. 399-420) 

EMEPP wywiązał się z obowiązku przekazania próbek geologicznych trwałego 
przechowania uzyskanych podczas ww. prac badawczych na odwiertach KRUPE-1 
i SIENNICA-1 do Centralnego Archiwum Geologicznego, do którego przekazano 
protokolarnie próby okruchowe suche, mokre oraz rdzenie boczne31.  

3. W toku kontroli NIK nie przeprowadzono oględzin sposobu składowania próbek 
należących do EMEPP ponieważ, jak wyjaśniła Spółka32, zestawy próbek 
okruchowych uzyskanych z otworów KRUPE i SIENNICA są składowane 
w magazynie ExxonMobil w Nienhagen w Niemczech, w ExxonMobil Upstream 
Research Laboratory w Houston w Stanach Zjednoczonych. Testy laboratoryjne na 
próbkach rdzeni bocznych zostały przeprowadzone w Houston w Stanach 
Zjednoczonych. Wszystkie próbki rdzeni bocznych wysłane do Houston uległy 
zniszczeniu w trakcie badań laboratoryjnych.  
Z uwagi na to, że polskie prawo nie wymaga zawiadomienia Ministra Środowiska 
o przemieszczeniu uzyskanych próbek geologicznych poza granice Rzeczpospolitej 
Polskiej, EMEPP nie wystosował takiego zawiadomienia. 

(dowód: akta kontroli str. 310-314; 361-365; 369 ) 

                                                      
28 Plan Ruchu Zakładu Górniczego na wykonanie otworu KRUPE-1 został zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu 
Górniczego (zwany dalej OUG) w Lublinie w dniu 25 października 2010 r., a dla otworu SIENNICA-1 przez Dyrektora OUG 
w Warszawie w dniu 4 lutego 2011 r. 
29 Dla otworu KRUPE-1 dokonano trzech zmian Planu Ruchu zatwierdzonych w dniach: 9 grudnia 2010 r.; 3 stycznia 2011 r.; 
5 lipca 2011 r. Dla otworu SIENNICA-1 dwie zmiany Planu Ruchu zatwierdzone w dniach: 24 marca 2011 r. i 27 czerwca 
2011 r.           
30 OUG w Lublinie przeprowadził 4 kontrole limitowane otworu KRUPE-1, a OUG w Warszawie przeprowadził 3 kontrole 
otworu SIENNICA -1 w tym jedną limitowaną i dwie doraźne, w wyniku których potwierdzono wykonanie nakazu sporządzenia 
planu ratownictwa i prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pożarem i erupcją pyłów.      
31 Przekazanie ½ próbek geologicznych pobrane z otworu KRUPE-1 przekazano w dniu 27 stycznia 2011 r. co zostało 
potwierdzone przez Centralne Archiwum Geologiczne (CAG) w dniu 28 lutego 2011 r., a próbki z otworu SIENNICA-1 w dniu 
19 kwietnia 2011 r. co zostało potwierdzone przez CAG.        
32 Patrz przypis nr 14 na stronie 4 wystąpienia. 
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EMEPP nie stosował przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych33 podczas prowadzony prac poszukiwawczo rozpoznawczych złóż gazu 
łupkowego, ponieważ zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Środowiska 
działalność prowadzona przez podmioty w oparciu o umowy użytkowania 
górniczego i uzyskane koncesje nie jest zakwalifikowana jako prawo szczególne lub 
wyłączne w rozumieniu ustawy Pzp34. Tym samym nie występuje przesłanka, 
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp, nakazująca stosowanie przepisów tej ustawy 
jeżeli zamówienie jest udzielane w celu jednego z rodzajów działalności, o której 
mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 Pzp (poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie 
gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, 
węgla kamiennego i innych paliw stałych), a działalność ta jest wykonywana na 
podstawie praw szczególnych i wyłącznych.  

(dowód: akta kontroli str. 367-370; 380-388)  

Plan Ruchu Zakładu Górniczego odwiertu KRUPE-1 i SIENNICA-1 zakładał 
powstanie odpadów wydobywczych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 
które wymagały uzyskania decyzji dotyczących sposobu gospodarki odpadami 
powstałymi w wyniku prac wiertniczych związanych z wykonaniem otworu: 

 KRUPE-1 decyzją z 3 sierpnia 2011 r. Marszałek Województwa Lubelskiego 
zatwierdził program gospodarowania odpadami dla EMEPP i określił 
następujące rodzaje odpadów wydobywczych przewidzianych do 
wytwarzania w ciągu roku: płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady 
inne niż wiertnicze (kod 01 05 05) w ilości 5 000,00 Mg/rok.    

 SIENNICA-1 decyzją z 4 lipca 2011 r. Marszałek Województwa 
Mazowieckiego zatwierdził program gospodarowania odpadami dla EMEPP 
i określił następujące rodzaje odpadów płuczki wiertnicze zawierające 
chlorki i inne odpady (kod 01 05 05) i (kod 01 05 06) w ilości 5 000,00 
Mg/rok.  

(dowód: akta kontroli str. 261-263, 333-334) 

Z analizy kart przekazania odpadu wynika, że EMEPP w okresie od sierpnia do 
listopada 2011 r. przekazał płuczki wiertnicze (zakwalifikowane jako odpad  o kodzie 
01 05 05 oraz 01 05 06) firmie zajmującej się przechowywaniem i utylizacją 
odpadów (z obydwu otworów) w łącznej ilości 2 095,27 Mg tj. w ilościach 
dopuszczonych w ww. decyzjach.  

(dowód: akta kontroli str. 279-283; 338-339) 

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 wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych.  

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

                                                      
33 Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. zwana dalej Pzp. 
34 Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych (sygnatura UZP/DUEWN/37444/18303/10/76473 z dnia 15 listopada 2010 r. ) 
sporządzona w związku z zapytaniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

 Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

11 

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. 

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Sławomir Nowak 
specjalista k.p.  
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podpis podpis 

 


