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Państwowego Instytutu Badawczego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 28 maja -  1 czerwca 2012 r. kontrolę 
doraźną w Państwowym Instytucie Geologicznym -  Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) 
w zakresie:

1. Powstania i funkcjonowania magazynu do przechowywania rdzeni wiertniczych w Kielnikach 
k/Częstochowy.

2. Nakładów finansowych poniesionych na budowę i funkcjonowanie w/w magazynu.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie:
• Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
• Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092). Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w 
Księdze kontroli pod nr 5/2012.

Zgodnie z art. 163 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -  Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. nr 163 poz. 981 z późn. zm.) państwową służbę geologiczną pełni Państwowy 
Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy a nadzór nad wykonywaniem zadań 
państwowej służby geologicznej sprawuje Minister Środowiska.

Dyrektorem PIG jest p. prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, powołany na to stanowisko decyzją Ministra 
Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. na okres 5 lat.
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Ustalenia kontroli:

1. Powstanie i funkcjonowanie magazynu do przechowywania rdzeni wiertniczych w Kielnikach 
k/Częstochowy.

Magazyn rdzeni w Kielnikach wchodzi w skład Centralnego Archiwum Geologicznego (CAG), które 
w strukturze PIG-PIB funkcjonuje na prawach zakładu. Organizacyjnie usytuowane jest 
w pionie geoinformacji i podlega I Zastępcy Dyrektora, Dyrektora ds. Geoinformacji.

Zakres działania CAG określono w § 5 załącznika nr 3 do obowiązującego regulaminu 
organizacyjnego, wprowadzonego Zarządzeniem nr 27 Dyrektora PIG-PIB z dnia 1 grudnia 2011 r. 
Zmiany organizacyjne, wprowadzone nowym regulaminem polegały m.in. na utworzeniu pionu 
geoinformacji, który docelowo ma opracować, wdrożyć i administrować bazą zasobów archiwalnych. 
Elektronicznemu opracowaniu podlegałyby także aktualnie posiadane i przyszłe zasoby rdzeni 
wiertniczych oraz innych materiałów geologicznych, co umożliwi sprzedaż zainteresowanym 
podmiotom żądanej informacji szczegółowej w miejsce dotychczasowej sprzedaży fragmentów rdzeni 
do badań. Dla usprawnienia tego przedsięwzięcia celowe i konieczne wydają się być zmiany 
organizacyjne, konsolidujące i centralizujące rozczłonkowane w terenie archiwa podległe ośrodkowi 
centralnemu a także zasoby archiwalne, podległe poszczególnym oddziałom terenowym PIG 
z jednoczesnym utworzeniem obiektu, który przejąłby rozczłonkowane zasoby rdzeni.

Pełniącym obowiązki Kierownika CAG jest p. dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc. W okresie 
marzec-kwiecień 2012 r. zespół pod kierunkiem Kierownika CAG dokonał wstępnego przeglądu stanu 
archiwów terenowych i archiwum w Warszawie, sporządzając na tę okoliczność stosowne 
opracowanie.

(Dowód: akta kontroli str. 8-42)

Wynika z niego m.in., że CAG od wielu lat stanowi główne krajowe archiwum dokumentów 
geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych, stanowiących podstawę działania państwowej 
służby geologicznej i hydrogeologicznej. CAG aktualnie obejmuje:
• archiwum materiałów geologicznych i archiwum map w Warszawie;
• archiwa materiałów geologicznych i archiwa map w sześciu oddziałach regionalnych oraz 

w Iwicznej, Leszczach i Rzeczycy. Filie CAG obsługują swoje archiwa opracowań geologicznych, 
archiwa map oraz archiwa próbek i rdzeni wiertniczych;

• archiwa rdzeni wiertniczych podległe PIG-PIB znajdują się w 8 magazynach: 
w Halinowie, Hołownie, Iwicznej, Kielnikach, Leszczach, Michałowie, Puławach i Szurpiłach;

• archiwum zakładowe (całego PIG-PIB).

Kontrolujący przeprowadzili oględziny magazynów w Halinowie k. Warszawy, będących własnością 
PIG od 1993 r. W magazynie przechowywany jest zbiór rdzeni dług. 21,5 km. Ponadto finalizowana 
jest budowa magazynu dokumentów papierowych o pow. 653 m2, wyposażonego w system regałów 
przesuwnych, klimatyzację i nowoczesny system ppoż. Magazyn ten przejmie dokumenty 
z dotychczasowego archiwum w obiekcie głównym w Warszawie, po ich wcześniejszej konserwacji 
z wykorzystaniem zakupionego urządzenia do dezynfekcji gazowej. Budowę magazynu sfinansowano 
z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3.500.000 zł na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji pn. „Budynek Archiwum Dokumentów Geologicznych CAG w Halinowie”).
Tym sposobem potrzeby CAG w zakresie archiwizowania, magazynowania i przechowywania 
dokumentów geologicznych zaspokojone zostaną przez najbliższych kilkanaście lat.
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Ostatnim przedsięwzięciem inwestycyjnym podjętym w odniesieniu do obiektu w Kielnikach pod 
Częstochową w gminie Olsztyn jest zadanie pn. „Budowa Biblioteki Rdzeni Wiertniczych na terenie 
CAG w Kielnikach w celu wzmocnienia potencjału badawczo-naukowego PIG”. Zaznaczyć należy, że 
obiekt w Kielnikach usytuowany jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i na obszarze 
Natura 2000 oznaczonego jako PLH 240005.

Użytkowany teren posiada uregulowany stan prawny i założone księgi wieczyste. Główną część 
stanowi działka nr 2584/1 o pow. 2,9852 ha w wieczystym użytkowaniu PIG do 3 1.12.2085 r. Wartość 
brutto wraz z naniesieniami określono na kwotę 746.300 zł.

Ponadto PIG zakupił w 1994 r. przyległą działkę nr 341/1 o pow. 1,1845 ha. Wartość brutto nabytku 
określona została wtedy na kwotę 2.200 zł.

Na działce 2584/1 występują następujące obiekty kubaturowe:
- budynek admin-socjal. o pow. 284 m2 wybudowany ze środków własnych, oddany do użytku 

w 1998 r. Wartość początkowa budynku -  198.080 zł; w latach 2004-2006 poddano go zabiegom 
modernizacyjno-remontowym, wydatkując łącznie na ten cel środki własne w kwocie 73.879 zł.
- budynek warsztatowo-garażowy o pow. 225 m2,
- budynek portierni o pow. 28 m2,
- 3 hale, w których zgromadzono łącznie 150.000 skrzynek z rdzeniami wiertniczymi.

Dojazd do obiektu z drogi krajowej nr 46 drogą utwardzoną boczną z miejscowości Przymiłowice. 
CAG w Kielnikach jest jednym z najczęściej odwiedzanych archiwów PIG ze względu na bogatą 
kolekcję rdzeni, powstałą w wyniku szeroko zakrojonych prac wiertniczych w latach 50- i 60-tych. 
Kolekcja rdzeni systematycznie powiększała się, obecnie obejmuje 150 km -  głównie z woj. 
śląskiego. Wybudowano magazyny rdzeni (Decyzja nr 231 l/IB/616/97 z dnia 23 kwietnia 1997 r. 
Przew. KBN przyznająca kwotę 1.370.000 zł na inwestycję pn. „Budowa wiat magazynowych na 
rdzenie wiertnicze w Archiwum Rdzeni Kielniki, gm. Olsztyn”).

Filia CAG (Oddział Górnośląski w Sosnowcu) posiada w swoich zbiorach ponad 12 000 kart otworów 
wiertniczych oraz ponad 3 000 opracowań tekstowych i kartograficznych a także archiwum map 
liczące prawie 14 000 pozycji. Zaznaczyć należy, że wg przedłożonych dokumentów i uzyskanych 
wyjaśnień obecny stan obiektu w Kielnikach pozostawia wiele do życzenia:
- dostęp do materiału badawczego jest bardzo utrudniony z uwagi na prymitywne warunki 

składowania rdzeni,
- zagrożenie utratą posiadanych cennych zbiorów rdzeni z powodu niewłaściwego ich 

przechowywania;
- brak właściwej infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych na rdzeniach a tym 

samym brak dogodnych warunków do prowadzenia badań naukowych.

Na terenie całego kraju zlokalizowanych jest 9 archiwów materiałów geologicznych, w których 
zgromadzono ilość zbiorów rdzeni nieporównywalną z żadnym innym krajem UE. Należy przy tym 
zauważyć, że od dłuższego już czasu nie dokonuje się odwiertów w celach naukowo-badawczych ze 
względu na duże ich koszty, stąd zgromadzone zbiory rdzeni stanowią wielką, unikatową wartość 
i stosownie do tego winny być przechowywane i wykorzystywane.

Kierując się potrzebą rozbudowy bazy archiwalnej podjęto m.in. inicjatywę zmierzającą do 
rozbudowy obiektu w Kielnikach z wykorzystaniem wsparcia finansowego UE.
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2. Nakłady finansowe poniesione na budowę i funkcjonowanie w/w magazynu.

Podstawowym dokumentem dotyczącym finansowania przedsięwzięć z zakresu gromadzenia 
i udostępniania danych geologicznych jest umowa nr 406/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D z dnia 
01.09.2009r. w sprawie zamówienia wykonania przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb geologii i jego 
finansowania.

Jest to umowa trójstronna, zawarta pomiędzy:
- Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  jako finansującym,
- Ministrem Środowiska-zamawiającym,
- Państwowym Instytutem Geologicznym -  Państwowym Instytutem Badawczym -  będącym 
wykonawcą.

Minister Środowiska zlecił wykonanie zadania nie inwestycyjnego z dziedziny potrzeb geologii pn. 
„ Prowadzenie Centralnego Archiwum Geologicznego w zakresie gromadzenia i udostępniania danych 
geologicznych

Efektem rzeczowym w/w przedsięwzięcia zgodnie z umową będą: uporządkowane, skatalogowane 
i zabezpieczone zbiory dokumentów geologicznych, rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych 
a także elektroniczny system wspomagający rozpowszechnianie publikacji.

Efektem ekologicznym będzie działalność Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby 
Hydrogeologicznej.

NFOŚiGW zobowiązał się wypłacić na rzecz PIG kwotę 20 591549,68 zł na realizację w/w 
przedsięwzięcia.

PIG zobowiązał się do wykonania przedsięwzięcia w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 
marca 2013 r.

Więcej informacji dotyczących w/w przedsięwzięcia zawarto w notatce opisującej w/w umowę.

(Dowód: akta kontroli str. 43-60).

Kontrolującym okazano Informację pokontrolną dotyczącą kontroli w/w przedsięwzięcia, 
finansowanego na podstawie umowy nr 406/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D z dnia 01.09.2009 r. 
przeprowadzonej w dniach 8-11.05.2012 r. przez pracownika NFOŚiGW.

Informacja pokontrolna w części „Wnioski” zawiera pozytywną ocenę stanu zaawansowania 
wykonanych dotychczas prac. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

(Dowód: akta kontroli str. 61-75).

W oparciu o wcześniejsze, już nie aktualne koncepcje rozwoju CAG -  jak wyjaśnił Zastępca 
Dyrektora PIG p. Roman Smółka, planowano rozbudowę magazynu w Kielnikach i wystąpiono 
z wnioskiem z dnia 12.09.2011 r. do Marszałka Województwa Śląskiego o dofinansowanie na ten cel 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO).

Projekt przyjął nazwę „Budowa Rdzeni Wiertniczych na terenie CAG w Kielnikach w celu 
wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego PIG”. Jego realizację przewidziano na lata 2010-2015, 
uznając budowę za jedno z priorytetowych zadań PIG.

 



Łączną wartość kosztów całkowitych projektu określono na kwotę 4 873 750 zł brutto.

Wartość wnioskowanego wsparcia wyniosłaby 85% kosztów kwalifikowanych tj. 3.374.500 zł. Wkład 
własny pokryty zostałby przez PIG, a środki niezbędne do pokrycia kosztów niekwalifikowanych 
projektu pochodzić miały z dotacji Ministerstwa Środowiska.

Harmonogram przewiduje rzeczową realizację przedsięwzięcia w latach 2012-2013.

(Dowód: akta kontroli str.76-88).

W ramach w/w projektu zamierzano wybudować budynek do przechowywania zbiorów (bibliotekę 
rdzeni wiertniczych) o pow. 1.690 m2 wraz z infrastrukturą w postaci 45 000 szt. skrzynek do rdzeni i 
296 szt. regałów a ponadto wyposażenia do badań zbiorów, umożliwiającego stworzenie 
komputerowej bazy danych geologicznych (Wirtualna Biblioteka Rdzeni Wiertniczych).

Zakładany plan rzeczowo -  finansowy na lata 2012-2013 opisano w notatce załączonej do 
sprawozdania.

(Dowód: akta kontroli str. 89).

Jednocześnie poinformowano kontrolujących, że w związku z nowym szkicem strategii rozwoju 
Centralnego Archiwum Geologicznego zakładającym konsolidację magazynów, której elementem 
byłoby przygotowanie odpowiednio wyposażonego budynku udostępniania proponuje się dwa 
warianty przeprowadzenia tego procesu:

1) Ograniczenie ilości magazynów do dwóch z Centralnym magazynem w Leszczach oraz 
dodatkowym w Hołownie na Podlasiu dedykowanym tylko rdzeniom pasa łupkowego.

2) Likwidacja wszystkich dotychczas funkcjonujących magazynów i budowa od podstaw jednego 
magazynu w Centralnej Polsce.

W ocenie kierownictwa PIG-PIB rezygnacja z rozbudowy magazynu w Kielnikach pozwoli na 
planowanie długoterminowej polityki inwestycyjnej w odniesieniu do strategii działań 
konsolidacyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów funkcjonowania CAG oraz ryzyk, 
zwłaszcza w kontekście czasu realizacji Projektu ( 31 grudnia 2013) i dalszej perspektywy rozbudowy 
(Natura 2000)”.

(Dowód: akta kontroli str. 90-93).

Starania o sfinansowanie projektu doprowadzono do etapu umożliwiającego podpisanie umowy, co 
miało nastąpić w dniu 13.03.2012 r. Sprawa uległa zawieszeniu wobec faktu, iż PIG w dniu 
6.03.2012r. wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem 
o przesunięcie ustalonego terminu do 14.05.2012 r. Wniosek umotywowano zmianą w sposobie 
finansowania PIG.

Od 2012 r. nastąpiły zmiany w sposobie finansowania PIG. Obowiązująca od początku b.r. ustawa 
prawo geologiczne i górnicze i rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 grudnia 2011 r. nałożyły na 
CAG nowe zadania i obowiązki w zakresie przechowywania i udostępniania informacji geologicznej.
Ta nowa sytuacja skłoniła kierownictwo PIG do poszukiwania nowych, adekwatnych rozwiązań 
w zakresie swojej działalności. Aktualna stała się koncepcja ew. zaniechania rozbudowy obiektu 
w Kielnikach. Rolę centralnego magazynu rdzeni przejąłby w tym wypadku obiekt w Leszczach,
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gdzie istnieją możliwości pozyskania dodatkowego terenu w sąsiedztwie, a tym samym lepsze 
warunki dla rozbudowy. Utworzenie centralnego archiwum rdzeni umożliwiłoby też równoczesne 
utworzenie odpowiednio wyposażonego laboratorium pozwalającego na badanie rdzeni, opracowanie 
wyników i udostępnienie danych w ramach systemu geoinformacji. Z kolei rdzenie i próbki, 
pozyskiwane z tzw. pasa łupkowego, znalazłyby swoje miejsce w dotychczasowym magazynie rdzeni 
w Hołownie.

3. Ustalenia końcowe

Ustalenia kontroli wskazują na zasadność realizacji strategii rozwoju Centralnego Archiwum 
Geologicznego zakładającej zmianę charakteru dotychczasowej działalności magazynu w Kielnikach 
i tym samym nie podejmowanie rozbudowy tego obiektu. Argumentami uzasadniającymi 
realizację powyższej koncepcji są:

-  potrzeba konsolidacji rozproszonych archiwów geologicznych dla ich lepszego zabezpieczenia 
i wykorzystania w ramach systemu geoinformacji, w tym poprawienia efektów finansowych 

przez zastąpienie sprzedaży próbek geologicznych sprzedażą informacji na ich temat.

- brak możliwości dalszego rozwoju obiektu w Kielnikach z powodu ograniczeń wynikających 
z sąsiedztwa obszaru Natura 2000 i braku możliwości nabycia gruntów dla przyszłej rozbudowy;

- obiekt w Kielnikach zostałby wykorzystany do komercyjnego przechowywania rdzeni innych 
podmiotów, które -  w myśl zapisów ustawowych -  obowiązane są przekazywać je do PIG.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

W przypadku braku uwag do treści sprawozdania informację w tej sprawie należy przekazać 
bezpośrednio do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Piotr Grzegorz Woźniak

' , ' 1 '
Do wiadomości:

Pan Rafał Miland -  Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych
w Ministerstw Środowiska.

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Dyrektor 6
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