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Państwowego Instytutu Geologicznego - 
Państwowego Instytutu Badawczego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 17/2016 z dnia 17 października 2016 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska (MŚ) przeprowadził w dniach 18-28 października 
2016 r. kontrolę doraźną w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie 
Badawczym (PIG - PIB, Instytut) w zakresie:

Wybranych zagadnień związanych z realizacją centralnego magazynu Narodowego Archiwum 
Geologicznego w Leszczach.

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
• Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
• Marcin Mazurowski - Zastępca Dyrektora w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej1.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PIG - PIB.

W okresie objętym kontrolą stanowisko dyrektora, p.o. dyrektora, kierownika PIG - PIB, zajmowali:

- Jerzy Nawrocki (dyrektor) w okresie 15.04.2008 - 4.07.2014 r.
- Roman Smółka (kierownik) w okresie 5.07.2014-23.11.2015 r.
- Andrzej Przybycin (p.o. dyrektora) w okresie 23.11.2015 - 27.11.2015 r.
- Andrzej Gąsiewicz (p.o. dyrektora) w okresie 27.11.2015 - 22.02.2016 r.
- TomaszNałęcz (p.o. dyrektora) w okresie 23.02.2016 -24.02.2016 r.
- Andrzej Gąsiewicz (p.o. dyrektora) w okresie 24.02.2016 - do czasu kontroli.

Dz. U. nr 185, poz. 1092
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Ustalenia kontroli:

Koncepcja centralnego magazynu Narodowego Archiwum Geologicznego.

W 2012 r. wykonane zostały analizy dotyczące rozwoju bazy magazynowej. Rozpatrywane były dwa 
warianty - oparty na obecnie istniejących magazynach w miejscowościach Leszcze i Hołowno oraz 
scentralizowany polegający na wybudowaniu nowego centralnego magazynu.

W opracowaniu pn Wstępna analiza reorganizacji magazynu rdzeni, przedstawiono analizę techniczną 
kompleksu (powierzchnia, kubatura, sposób składowania, wielkość działki, zaplecze socjalne) oraz 
kosztów budowy centralnego magazynu. W tym opracowaniu znajdują się przesłanki, dotyczące 
lokalizacji - w okolicach Warszawy, poza terenem przemysłowym. Te czynniki nie mają szerszego 
uzasadnienia w.w. opracowaniu.

W opracowaniu pn Perspektywy działań cz.l.Archiwa dokumentacji rdzeni i próbek geologicznych 
PIG-PIB lipiec 2012 r. przedstawiono dwa warianty rozwoju bazy magazynowej. Pierwszy wariant 
opiera się na budowie magazynu wg założeń wynikających z opracowania przedstawionego powyżej. 
Drugi polega na zwiększeniu możliwości magazynowych w oparciu o rozbudowę magazynów w 
miejscowości Leszcze, która jest jednym z istniejących ośrodków magazynowych. Realizacja wariantu 
drugiego miała być realizowana etapami do 2020 r.

Należy zauważyć, że powyższe opracowania nie obejmują szeregu istotnych zagadnień dotyczących 
przyszłego funkcjonowania magazynu, taki jak np. kosztów delegacji. Decyzja o tak istotnej 
inwestycji powinna zostać podjęta na podstawie kompleksowej analizy obejmującej wszystkie istotne 
elementy mogące mieć wpływ na funkcjonowanie magazynu.

[Dowód: akta kontroli str. 149- 176]

Koncepcja budowy centralnego magazynu próbek geologicznych CAG została zaproponowana 
w maju 2012 r. przez ówczesnego dyrektora PIG -PIB prof, dr hab. Jerzego Nawrockiego. Pismo w tej 
sprawie z 25 maja 2012 r. skierowano do p. Piotra Woźniaka - Głównego Geologa Kraju.

Projekt centralizacji magazynów próbek geologicznych polegający na budowie centralnego magazynu 
znalazł się w planie zadań państwowej służby geologicznej, przewidzianych do realizacji od 2013 
roku”, który (w wersji z dnia 12 grudnia 2012 r.) został zatwierdzony przez Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju Pana Piotra Grzegorza Woźniaka (pismo z 
dnia 14 grudnia 2012 r., znak: DGKn-0770-21/50585/12/AM).

Zgodnie z planem zadań psg Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy złożył 
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 
przedsięwzięcia. Niniejszy wniosek został przekazany przez NFOŚiGW do zaopiniowania Ministrowi 
Środowiska i z dniem 25 lutego 2014 r. uzyskał pozytywną opinię Podsekretarza Stanu, Głównego 
Geologia Kraju Pana Sławomira Marka Brodzińskiego.

W dniu 8 lipca 2014 r. zawarto umowę nr 438/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D na dofinansowanie 
przedsięwzięcia „ Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów 
rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego 
(PIG-PIB)”.

[Dowód: akta kontroli str.202-203; 274-280]
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Z wyjaśnień2 wynika, że nowy magazyn w miejscowości Leszcze przewidziany jest na 1 000 000 
sztuk skrzynek z rdzeniami. Według stanu na 30 września 2016 r. w posiadaniu PIG - PIB było 
815 615 skrzynek z rdzeniami.

Ponadto z wyjaśnień wynika, że próbki z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, 
jako szczególnie chronione i nie podlegające udostępnieniu, pozostaną tymczasowo w archiwach 
w Leszczach (dotychczasowe magazyny) i Hołownie, w związku z czym do nowego magazynu 
w Leszczach przeniesione zostanie nieco ponad 580 tys. skrzynek. W efekcie planowany do budowy 
nowy magazyn ma zapas na około 420 tys. skrzynek.

Planowany wariant budowy magazynu w miejscowości Leszcze uwzględnia możliwość dobudowania 
następnych powierzchni magazynowych w miarę pojawiających się potrzeb.

[Dowód: akta kontroli str. 221-227]

Analiza wybranych zagadnień dotyczących finansowania centralnego magazynu Narodowego 
Archiwum Geologicznego w Leszczach

Zgodnie z wyjaśnieniami3 jedynym źródłem finansowania inwestycji jest dotacja wynikająca z umowy 
nr 438/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D o dofinansowanie w formie dotacji z 8 lipca 2014 r. zawartej 
pomiędzy NFOŚiGW i PIG - PIB.

Do 31 maja 2016 r. zrealizowano zadania określone w harmonogramie rzeczowo - finansowym 
(HRF) na kwotę 919 739,65 zł, które zostały zrefundowane Instytutowi.

Od podpisania umowy do czasu kontroli realizacja zadań wynikała z pkt. 1; 2 i 3 HRF i dotyczyła
odpowiednio:
• 1 - prac związanych z realizacją zadania wykonywanego przez pracowników Państwowej Służby 

Geologicznej, w tym m.in.: nadzór z ramienia PIG-PIB; konsultacje przedinwestycyjne; wstępne 
badania geologiczno - inżynierskie dla całej nieruchomości, analizy przedinwestycyjne,

• 2 - prac związanych z realizacją zadania wykonywanego przez podwykonawców, w tym m.in.: 
konsultacje przedinwestycyjne, analizy przedinwestycyjne, obsługa prawna,

• 3 - uzyskania warunków zabudowy, wykonania koncepcji architektoniczno - budowlanej, 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany, zagospodarowanie placu budowy 
i wykonawcze we wszystkich przewidzianych branżach), uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień 
i decyzji administracyjnych wymaganych na podstawie przepisów Prawa budowlanego do 
uzyskania decyzji zezwalającej na budowę.

[Dowód: akta kontroli str. 59-99; 141; 144-216; 221-273]

W ramach realizacji inwestycji, Instytut podpisał następujące umowy, które są w trakcie realizacji:
• umowa nr EZ-240-75/2015 z 9 października 2015 r. pomiędzy PIG - PIB, a BUD - INVENT Sp. 

z o. o, na łączną kwotę 425 000 zł (netto), 522 750 zł (brutto). Z tytułu realizacji tej umowy, 
wykonawca przesłał fakturę VAT nr 001/10/2016 z 5 października 2016 r. na kwitę 52 275 zł 
z tytułu realizacji pierwszego etapu umowy. Zgodnie z § 10 ust. 4 Zamawiający odstępując od 
umowy zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto (52 275 zł).

2 Pismo z 3 listopada 2016 r. zn. GA-70-1/1744/2016/MS
3 Pismo z 24 października 2016 r. zn. GA-70-1/1681/2016/MS
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Według stanu na czas kontroli z tytułu odstąpienia od tej umowy zobowiązania mogą wynosić co 
najmniej 104 550 zł.

• Umowa nr P/15/0227992 z 25 listopada 2015 r. z ENERGA - OPERATOR S. A. na kwotę 
20 966,40 zł. Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. umowy, za odstąpienie od jej realizacji wynosi nie więcej 
niż dwukrotność szacowanej opłaty. W tym przypadku zobowiązanie może wynosić od 
20 996,40 zł do 41 932,80 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 108-135; 221-273]

W kwietniu 2016 r. podjęty został następny etap realizacji inwestycji polegający na wszczęciu 
postępowania o zamówienie - Budowa magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno - 
laboratoryjnego w Leszczach. Postępowanie na czas kontroli jest zawieszone w związku 
z wstrzymaniem finansowania inwestycji.

[Dowód: akta kontroli str. 221-273]

W zakresie dotyczącym zakupionej pod inwestycję przez PIG-PIB działki wątpliwości może budzić 
przyjęty rozkład nabytej nieruchomości.

Księga wieczysta - KN1 K/00003901/8 sąd rejonowy w Kole- 6,1300 ha. W dniach 24 i 25 
października 2012 r. działka nr 1 1 położona w miejscowości Leszcze, obręb ewidencyjny 0016 
Leszcze, gmina Kłodawa została podzielona na działki: 11/1 - 0,8502 ha, 11/2 — 4,9549 ha, 11/3 - 
0,3003 ha. W wyniku podziału działki i sprzedaży PIG-PIB dz. nr 11/2, sprzedający pozostawili sobie 
siedlisko wraz z zabudowaniami - dz. 11/3 (stanowiący półenklawę w dz. Nr 11/2) oraz grunt roiny- 
11/1 o łącznej powierzchni 1,1505 ha. Według informacji uzyskanych w Instytucie, Sprzedający 
zamieszkują tam do dzisiaj. Według stanu Księgi wieczystej - KN1 K/00003901/8 na dzień 2 listopada 
2016 r. stan własności się nie zmienił.

Taki rozkład nabytej przez PIG-PIB działki może stanowić element utrudniający właściwe zarządzanie 
nieruchomością, w tym jej właściwe zabezpieczenie oraz stanowić w przyszłość barierę ograniczającą 
rozwój.

Zgodnie z wyjaśnieniami3, pierwotnie planowano zakup części działki nr 4/2, przylegającej do obecnie 
użytkowanej przez Instytut działki nr 8/1. Przed zakupem PIG - PIB zlecił opracowanie operatu 
szacunkowego dla nieruchomości gruntowych na tym terenie, z którego wynikało, że wartość rynkowa 
nieruchomości w przeliczeniu na 1 ha wynosi 35 783,- zł. Strona sprzedająca odstąpiła od zawarcia 
transakcji. W następstwie tego została zawarta umowa sprzedaży działki nr 11/2. Koszt zakupu 1 ha 
wyniósł 34 000 zł.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o przygotowanie i przedstawienie do mojej akceptacji 
zmodyfikowanej koncepcji budowy magazynu próbek geologicznych w miejscowości Leszcze, 
zakładającej ograniczenie powierzchni magazynowej w stosunku do pierwotnych założeń oraz . 
znaczące obniżenie kosztów inwestycji.

Proszę o przedstawienie wyników powyższej analizy wraz z rekomendacjami do mojej akceptacji do 
dnia 15 marca 2017 r.
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DoSurowcowej Państwa
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