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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł 

kontroli
P/16/048 - Zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom.

Jednostka
przeprowadzająca

kontrolę

Kontroler

Najwyższa Izba Kontroli - Departament Środowiska

Tomasz Nowakowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KSI/19/2016 z dnia 
8 sierpnia 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Okres objęty 
kontrolą

Lata 2011-2016 (I połowa) z uwzględnieniem wcześniejszych działań dotyczących realizacji 
projektu pod nazwą „System Osłony Przeciwosuwiskowej”

Jednostka
kontrolowana

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa

Minister Środowiska:

Jan Szyszko od 16 listopada 2015 r. do chwili obecnej.
Jan Szyszko od 31 października 2005 r. do 7 września 2007 r.,
p.o. Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński od 7 września 2007 r. do 11 września 2007 r. 
Jan Szyszko od 11 września 2007 r. do 16 listopada 2007 r.,
Maciej Nowicki od 16 listopada 2007 r. do 1 lutego 2010 r.,
Andrzej Kraszewski od 2 lutego 2010 r. do 18 listopada 2011 r.,
Marcin Korolec od 18 listopada 2011 r. do 27 listopada 2013 r.,
Maciej Grabowski od 27 listopada 2013 r. do 16 listopada 2016 r.,
Funkcję Głównego Geologa Kraju, pełnili:
Mariusz Orion Jędrysek od 19 listopada 2015 do chwili obecnej.
Mariusz Orion Jędrysek od 05 grudnia 2005 do 19 listopada 2007 r.,
Henryk Jacek Jezierski od 26 listopada 2007 do 12 grudnia 2011 r.
Piotr Woźniak od 12 grudnia 2007 r. do 18 grudnia 2013 r.,
Sławomir Brodziński od 19 grudnia 2013 r do 18 listopada 2015 r.,

Kierownik
jednostki

kontrolowanej

(dowód: akta kontroli str. 641)

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty i skrótowce oznaczają:
DNG - Departament Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska 
Ministerstwo - Ministerstwo Środowiska
NFOŚiGW- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PIG-PIB - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
psg - państwowa służba geologiczna 
SOPO - System Osłony Przeciwosuwiskowej1

System Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO, będący komponentem B Projektu .Osłona Przeciwosuwiskowa” 
ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 139/2003 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie podpisania Umowy Finansowej 
między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współfinansowanie Projektu „Osłona 
Przeciwosuwiskowa (Finansowanie Likwidacji Skutków Osuwisk i Zapobieganie ich Występowania)". W badanym okresie 
Projekt realizowany był na podstawie dwóch umów zawartych pomiędzy: Ministrem Środowiska (zamawiającym), 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (finansującym) oraz Państwowym Instytutem 
Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym (wykonawcą). Umowa nr 578/20Q6/Wn-Q7/FG-GO-TX/D z dnia 
8 grudnia 2006 r. w sprawie zamówienia wykonania przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb geologii i jego finansowania pt 
.System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - Etap I: Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów 
i ich występowania w Polsce" - obejmowała pierwszy etap realizacji SOPO (SOPO i), a umowa nr 181/2008/Wn-07/FG/- 
GO-TX/D z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zamówienia wykonania przedsięwzięcia z dziedziny potrzeb geologii i jego 
finansowania pt. „Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dia obszaru Karpat 
Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach" - obejmowała drugi etap realizacji 
SOPO (SOPO II).
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II. Ocena kontrolowanej działalności2
W ocenie NIK w okresie objętym kontrolą nadzór Ministra Środowiska nad realizacją 
Sytemu Osłony Przeciwosuwiskowej był nieskuteczny i niewystarczający.

Minister Środowiska zobowiązany był zapewnić nadzór nad realizacją SOPO z racji 
powierzenia mu koordynacji tego zadania przez Radę Ministrów, a także zlecenia realizacji 
SOPO w drodze umowy Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu 
Instytutowi Badawczemu, jako zadania państwowej służby geologicznej, nad którym 
sprawuje ustawowy nadzór.

W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że w Ministerstwie nie weryfikowano, przyjętych 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym II etapu SOPO, kosztów realizacji poszczególnych 
zadań. Roczne sprawozdania z realizacji projektu składane przez PIG-PIB, przyjmowane 
były, pomimo iż nie zawierały precyzyjnych informacji nt. zakresu wykonanych prac. Mimo iż 
uprawnienie do kontroli realizacji ŚOPO wynikało z treści umów zawartych pomiędzy 
Ministrem Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i PIG-PIB na wykonanie SOPO, Minister nie kontrolował realizacji projektu.

Termin zakończenia SOPO był wielokrotnie przesuwany. Realizacja trzeciego etapu SOPO 
(SOPO III) przewidywana jest do 2023 r. Do czasu zakończenia kontroli NIK nie ustalono 
terminu ujęcia w bazie SOPO, prowadzonej przez PIG-PIB, danych dla obszaru całego 
kraju o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których te ruchy 
wystąpiły.

W Ministerstwie nie gromadzono informacji w tym zakresie, pochodzących z innych źródeł, 
korzystając wyłącznie z danych zawartych w bazie SOPO. W konsekwencji Minister nie 
posiadał m.in. wiedzy o wynikach prac dotyczących osuwisk prowadzonych w PIG-PIB, 
nieobjętych projektem SOPO oraz o realizowanych w ramach działań organów samorządu 
terytorialnego. Zdaniem NIK, brak powyższych informacji może utrudniać Ministrowi 
prowadzenie polityki w sprawach geologii i ochrony środowiska, w tym ochrony powierzchni 
ziemi m.in. poprzez zapobieganie mchom masowym ziemi i ich skutkom, a także - 
działania mające na celu podjęcie inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie.

Ocena ogólna

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
W okresie objętym kontrolą, zagadnienia związane z zapobieganiem mchom masowym 
ziemi i ich skutkom oraz nadzorem Ministra Środowiska nad PIG-PIB, który pełni rolę 
państwowej służby geologicznej (dalej psg), realizowane były w Ministerstwie przez 
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, a od dnia 3 czerwca 2016 r. przez 
Departament Nadzoru Geologicznego (dalej DNG)3.

Informacje o liczbie i lokalizacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 
Ministerstwo czerpało z bazy SOPO prowadzonej w PIG-PIB.

Według Sprawozdania końcowego z realizacji II etapu SOPO, na dzień 30 września 2015 r. 
w bazie danych SOPO znajdowały się informacje o 57.243 osuwiskach oraz 4.603 terenach 
zagrożonych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor DNG „Baza SOPO zawiera zweryfikowane dane 
dotyczące osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi pozyskane w ramach 
realizacji projektu SOPO I i całego projektu SOPO II, tj. od roku 2008. Ponadto do bazy

Opis stanu 
faktycznego

3 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.

3 Zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska:
- Nr 54 z dnia 21 września 2010 r. - Dz. Urz. MŚ i GIOŚ Nr 3, poz. 59, ze zm.,
- Nr 16 z dnia 23 marca 2012 r. - Dz. Urz. MŚ poz 16,
• Nr 17 z dnia 16 kwietnia 2012 r. - Dz. Urz. MŚ poz. 17,
- Nr 39 z dnia 31 lipca 2013 r, - Dz, Urz. MŚ poz. 49,
- z dnia 10 czerwca 2014 r. - Dz. Urz. MŚ poz. 39.
- z dnia 3 czerwca 2016 r. - Dz. Urz. MŚ poz. 41.
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SOPO II wprowadzono zweryfikowane dane pochodzące z prac interwencyjnych 
i dokumentowania osuwisk przez PIG-PIB w ramach umów komercyjnych (.,.).

(dowód: akta kontroli str. 3-32,421-426)

W Ministerstwie brak było danych o prowadzonych przez PIG-PIB badaniach terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi i dotyczących osuwisk na obszarach nieobjętych 
SOPO. W swoich wyjaśnieniach Dyrektor DNG stwierdziła, że „Ministerstwo Środowiska 
posiada wiedzę o wykonywaniu przez PIG-PIB prac związanych z dokumentowaniem 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi poza projektem SOPO. Prace 
tego typu wykonywane na zamówienie organów administracji samorządowej. Szczegółowe 
dane o wykonywanych pracach tj. dokumentację finansową i zakres rzeczowy tych prac 
posiadają strony umów. Ministerstwo Środowiska nie gromadzi dokumentacji na ten temat. 
Docelowo wyniki tych prac są włączane i mają być także w przyszłości włączone do bazy 
SOPO.’.

(dowód: akta kontroli str. 5)

Dyrektor DNG podała również, że „(...) Pracownicy PIG-PIB w ramach umów pomiędzy 
PIG-PIB, a organami administracji samorządowej wykonywali/wykonują także kartowanie 
osuwisk i sporządzają ich karty dokumentacyjne na obszarach nieobjętych programem 
SOPO II. (...) PIG-PIB nie ma obowiązku przedkładania MŚ informacji o innych 
realizowanych tematach osuwiskowych, które nie są finansowane z środków NFOŚiGW 
w ramach projektu SOPO II, a MŚ nie ma obowiązku gromadzenia danych o takich 
umowach. ”.

(dowód: akta kontroli str. 321)

W związku z prośbą kontrolera NIK o przedstawienie danych, dotyczących liczby oraz 
położenia zidentyfikowanych w latach 2011-2016 (I połowa) osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi, Zastępca Dyrektora DNG stwierdziła m.in., że „Minister 
Środowiska nie prowadzi rejestru osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi 
ziemi w skali całego kraju (...) nie ma ustawowo określonego takiego zadania, natomiast 
zgodnie z art. 110a ustawy Prawo ochrony środowiska rejestry osuwisk i terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi prowadzą starostowie i oni mogą być źródłem 
informacji na ten temat. Minister Środowiska posiada natomiast informacje na temat 
występowania osuwisk dla części województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, 
na obszarze których był realizowany projekt SOPO I i SOPO II. ”,

Według sporządzonej na potrzeby niniejszej kontroli kwerendy bazy SOPO, w latach 
2011-2016 (I połowa) zidentyfikowano łącznie 44.967 osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi na terenie 13 województw, w tym 37 na terenie 10 województw 
nieobjętych projektem SOPO.

(dowód: akta kontroli str. 18, 27-32)

W Ministerstwie nie gromadzono wyników prac i obserwacji terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy wystąpiły, prowadzonych przez 
starostów.

W swoich wyjaśnieniach Dyrektor DNG stwierdziła, że: „Ministerstwo Środowiska nie 
gromadzi wyników prac nad dokumentowaniem osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi, ponieważ do tego celu służy dedykowana baza SOPO prowadzona 
w PIG-PIB (...).:
Główny Geolog Kraju stwierdził że: „(...) Ministerstwo Środowiska posiada dane
0 osuwiskach oraz terenach zagrożonych masowymi ruchami ziemi, a także posiada 
informacje na temat występowania osuwisk w podziale ich występowania na województwa, 
powiaty i gminy, w zakresie w jakim otrzymuje z PIG-PIB. (...) Ministerstwo Środowiska 
posiada także szereg materiałów roboczych i korespondencji pomiędzy Ministerstwem 
Środowiska i PIG-PIB dotyczących planowanych i wykonanych prac kartowania osuwisk
1 terenów zagrożonych w trakcie realizacji projektu SOPO (...). Na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska znajduje się dokument pn. Realizacja projektu SOPO, gdzie (..) 
znajduje się wykaz osuwisk objęty instrumentalnym monitoringiem identyfikujący osuwiska
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według miejscowości, gminy, powiatu i województwa. Ministerstwo (...) posiada również 
dane o badaniach terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarach nieobjętych 
projektem SOPO. Nie są to dane systematycznie napływające do MŚ, ponieważ starostowie 
nie mają obowiązku prawnego przesyłania takich danych Ministrowi Środowiska, a tego 
typu informacje są gromadzone w związku m.in. z opiniowaniem przez Ministra Środowiska 
wniosków dotyczących dofinansowania działań związanych z usuwaniem skutków ruchów 
masowych ziemi kierowanych przez NFOŚiGW.

(dowód: akta kontroli str. 5,675-685)

W toku kontroli stwierdzono, że na stronie internetowej Ministerstwa zamieszczona jest 
informacja o realizacji projektu SOPO, w tym link do strony PIG-PIB, gdzie znajduje się 
baza SOPO. Nie zamieszczono zaś informacji i linku do danych uzyskanych w wyniku 
wcześniej realizowanego, na zlecenie Ministra, projektu „Rejestracja i inwentaryzacja 
naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju (ze szczególnym 
uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych")4. Dyrektor DNG 
stwierdziła, że: „Ministerstwo Środowiska nie widzi uzasadnienia do utrzymywania linku 
z bazą danych mającą charakter archiwalny i niespełniającą wielu obecnych wymagań dot. 
informacji przestrzennej. W związku z realizacją przedsięwzięcia z dziedziny geologii pn. 
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap I (...) Ministerstwo Środowiska zwróciło się 
do PIG-PIB z prośbą o przejęcie bazy danych „Geo-zagrożenia”, wykonanej przez 
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w ramach tematu „Rejestracja i inwentaryzacja 
naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych 
zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju” (...) a następnie o umieszczenie 
przedmiotowej bazy na serwerze Państwowego Instytutu Geologicznego i udostępnienie jej 
na dotychczasowych zasadach. (...) W ramach tej inwentaryzacji rozpoznano 
i udokumentowano 697 osuwisk na obszarze Polski pozakarpackiej (z wyłączeniem 
województw: łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego). (...) Karty dokumentacyjne osuwisk 
z bazy AGH nie mogły być przeniesione wprost do bazy SOPO, z uwagi na inny model 
logiczny danych oraz inne dziedziny wykorzystanych słowników, jednakże wyniki tej 
inwentaryzacji są (po weryfikacji) wykorzystywane w trakcie kartowania osuwisk na terenie 
Polski pozakarpackiej. Od 2006 r. Baza jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych

i

i

(dowód: akta kontroli str. 3-7)

Główny Geolog Kraju wyjaśnił: Strona internetowa Ministerstwa Środowiska była
modernizowana i aktualizowana zarówno pod względem zawartości merytorycznej, 
użyteczności i aktualności informacji (...) Opracowanie wykonane przez AGH (...) ma 
obecnie charakter archiwalny. (...) Od strony merytorycznej i technicznej nie ma 
uzasadnienia dla utrzymywania na stronie MŚ linku dla tego i wielu innych opracowań 
mających obecnie znaczenie archiwalnei

(dowód: akta kontroli str. 675-685)

W czasie kontroli baza „Geo-zagrożenia” była dostępna na stronie internetowej PIG-PIB: 
http://qeozaqrozenia.pqi.qov.pl/.I

(dowód: akta kontroli str. 747-751)i
Na dzień zakończenia kontroli w ww. bazie zawarte były informacje dotyczące 681 osuwisk 
i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, w tym np. 315 w województwie 
warmińsko-mazurskim, nieobjętym SOPO.

(dowód: akta kontroli str. 754)

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi5, dane archiwalne są jedną 
z podstaw ustalania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na 
których te ruchy występują.

i

'

* Projekt badawczy nr: 415/2002/VVn-12/FG-go-tx/0 zrealizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na 
zamówienie: Ministerstwa Środowiska, sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

5 Dz. U. Nr 121, poz. 840.

6

http://qeozaqrozenia.pqi.qov.pl/


Tym samym, wobec braku danych dla obszaru catej Polski w bazie SOPO, dane archiwalne 
mogą stanowić podstawę szacowania ryzyka osuwiskowego na terenach nieobjętych 
SOPO.

Przepis art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska6, 
nakłada na starostę m.in. obowiązek obserwacji terenów zagrożonych mchami masowymi 
ziemi oraz terenów, na których występowały te ruchy. W myśl § 3 ust. 1 ww. 
rozporządzenia, oznacza to prowadzenie monitoringu terenów, na których ruchy masowe 
ziemi mogą spowodować lub powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, 
infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej.

i

W Ministerstwie nie było danych o zakresie badań planowanych i prowadzonych przez 
organy samorządu terytorialnego, dotyczących mchów masowych ziemi i ich skutków. 
Dyrektor DNG w swoich wyjaśnieniach stwierdziła m.in., że „(...) Ministerstwo Środowiska 
i państwowa służba geologiczna nie ma zadań bezpośrednio związanych z zapobieganiem 
ruchom masowymi ziemi i ich skutkom w związku z tym do Ministerstwa Środowiska 
wpływały jedynie pisma od organów samorządu terytorialnego z prośbą o informacje, 
dotyczące planowanych dalszych prac w ramach projektu SOPO (...) powiadomienia 
o braku osuwisk na terenie danego powiatu (...). Starosta posiada służby (geolog 
powiatowy, geodeta powiatowy), które powinny być pomocne w takich działaniach, jak 
udokumentowanie występowania osuwiska (...) zlokalizowanie go na mapie w skali 
szczegółowej, przegląd materiałów archiwalnych (....) oraz okresowa obserwacja wizualna 
stanu osuwiska...’’.

(dowód: akta kontroli str. 439-443)

Zgodnie z art. 156 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 
i górnicze7, przy pomocy geologa powiatowego, starosta wykonuje zadania jako organ 
administracji geologicznej.

Główny Geolog Kraju stwierdził: „Zadanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują jest zadaniem starosty, jako 
organu administracji samorządowej wynikającym z ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Zadanie to nie należy do zadań starosty, jako organu administracji geologicznej określonych 
wart. 161 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.".
W swoich wyjaśnieniach Główny Geolog Kraju podał również: „Wymienione 
w rozporządzeniu obserwacje określone w § 3.1, jako monitoring odnoszą się do dwóch 
rodzajów sytuacji: terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi i terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ale tylko tych, gdzie może wystąpić bezpośrednie 
zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej. W wyżej 
wymienionym rozporządzeniu jest mowa także o dwóch formach monitoringu: 1) który 
prowadzi się co najmniej dwa razy w roku i każdorazowo po wystąpieniu ekstremalnych 
zjawisk przyrodniczych (§ 3.5 (...) oraz 2) o monitoringu polegającym na pomiarach 
powierzchniowego ruchu mas ziemnych przy zastosowaniu metod geodezyjnych, 
a w przypadku niewystarczalności tych metod - na pomiarach „wgłębnego ruchu mas 
ziemnych (§ 3.3-4)). Praktyka wskazuje, że monitoring w rozumieniu §3.5 może być 
prowadzony lub zlecony przez starostę, zaś do prowadzenia monitoringu w rozumieniu 
§3.3-4 właściwa powinna być państwowa służba geologiczna. Ze względu na koszty 
prowadzenia monitoringu oraz efektywność wydatkowania środków publicznych psg 
prowadzi go obecnie na osuwiskach stanowiących zagrożenie dla obiektów o istotnym 
znaczeniu gospodarczym i społecznym.".

Ponadto, odnosząc się do sprawy niewykonywania przez starostów obowiązków 
określonych w art. 110a ustawy - Prawo ochrony środowiska8, Główny Geolog Kraju podał: 
„Należy podkreślić, że Minister Środowiska nie posiada prawnych środków oddziaływania 
na starostów, polegających na ich zdyscyplinowaniu w celu wykonywania przez nich 
ustawowego obowiązku określonego w art. 110a ustawy (...) Prawo ochrony środowiska,

1 Oz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.
' Dz. U, z 2016 r. poz, 1131, ze zm.
8 Informacja o wynikach kontroli wykonywania przez starostów Obowiązków wynikających z ustawy - Prawo ochrony 

środowiska. Nrewid. 135/2014/ P/13/125/KSI.
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polegającego na obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, 
na których te ruchy występują (...).”.

(dowód: akta kontroli str. 675-685)

W Ministerstwie nie było danych dotyczących, poniesionych w latach 2011-2016 
(I półrocze), nakładów na usuwanie szkód spowodowanych ruchami masowymi ziemi oraz 
danych dotyczących bieżących potrzeb w zakresie działań mających na celu stabilizację 
i likwidację osuwisk. Dyrektor DNG wyjaśniła: „Dane takie, w skali powiatów powinni 
posiadać starostowie, a w skali kraju dane takie może posiadać Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa, do którego zadań, w zakresie planowania cywilnego, należy analiza 
i ocena wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju, gromadzenie informacji o zagrożeniach 
i analiza zebranych materiśów oraz wypracowanie wniosków i propozycji zapobiegania 
i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym także osuwiskowym.”.
Według danych, przekazanych w dniu 12 kwietnia 2011 r. Ministrowi Środowiska przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2010 r. w ramach projektu „Osłona 
Przeciwosuwiskowa”9 jednostki samorządu terytorialnego z województw: lubelskiego, 
podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego otrzymały ok. 22,5 min zł dotacji, a w 2011 r. (do 
dnia 12 kwietnia 2011 r.) - ok. 24,0 min zł. Dyrektor DNG podała, że w celu wsparcia 
organów samorządowych w pracach mających na celu stabilizację gruntu i likwidację 
osuwisk „(...) Minister Środowiska opiniował wnioski składane do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotacje na usunięcie skutków osuwisk 
i stabilizację terenów osuwisk”.

(dowód: akta kontroli str. 149-153, 317-318, 328-333)

Główny Geolog Kraju w swoich wyjaśnieniach stwierdził m.in., że: „Minister Środowiska nie 
jest właściwym organem do spraw stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk. Program 
poświęcony temu problemowi jest prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych. (...) 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (POŚ) ochrona powierzchni ziemi polega, 
m.in. na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom (art. 101 pkt 6). Za element 
tego zapobiegania można uznać rozpoznanie sytuacji, w tym obserwacje terenu, 
prowadzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami musowymi ziemi. Te zadania 
zgodnie z art. 110a POŚ powinien wykonywać starosta. W zakresie dokumentowania 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, sporządzania kart rejestracyjnych 
i monitoringu osuwisk starostę wspomaga Państwowy Instytut Geologiczny. (...) W 2007 r., 
Minister Środowiska (...) wydał rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących ruchów 
masowych ziemi. (...) Zapobieganie ruchom masowym jest zagadnieniem dużo szerszym 
i wykraczającym poza kwestie ich obserwacji i dokumentowania, a tym samym poza 
kompetencje Ministra Środowiska. Przykładowo, zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym10 w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy, obligatoryjnie uwzględnia się występowanie obszarów 
naturalnych zagrożeń geologicznych. (...) Bezpośrednio w usuwaniu skutków katastrof 
osuwiskowych zastosowanie mają przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym11, oraz 
ustawy o stanie klęski żywiołowej12. (...) Zatem inicjowanie działań w zakresie zapobiegania 
ruchom masowym ziemi i ich skutkom, w tym dziśań legislacyjnych nie jest w wyłącznej 
kompetencji Ministra Środowiska, ale również w kompetencji Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, Ministra Rozwoju, Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Wewnętrznych. ”.

(dowód: akta kontroli str. 675-685)

3 Projekt „Osłona Przeciwosuwiskowa" realizowany od 2004 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
,0 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r. poz. 778, ze zm.).
” Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, ze zm.).
!2 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333, ze zm.)
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NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 2 ust, 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 17 listopada 2015 r, w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji13, Minister ten kieruje m.in. działem administracji rządowej 
„administracja publiczna”14 obejmującym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4b i 4c ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej15, m.in. sprawy przeciwdziałania 
skutkom i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, w tym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej16 - osuwisk ziemi. Tak więc działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczą sytuacji po wystąpieniu klęski żywiołowej, 
a nie rozpoznania zagrożeń wystąpienia ruchów masowych ziemi, co należy do zadań 
Ministra Środowiska. Zgodnie bowiem z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów: z dnia 
16 listopada 2007 r.17,18 listopada 2011 r.18, 22 września 2014 r.19 oraz z dnia 17 listopada 
2015 r.20 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska, Minister 
Środowiska kieruje m.in. działem administracji rządowej „środowisko”. Dział ten, zgodnie 
z art. 28 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o działach administracji rządowej, obejmuje sprawy geologii 
oraz ochrony i kształtowania środowiska. Zgodnie z art. 3 pkt 39 ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, pojęcie „środowisko” obejmuje m.in. powierzchnię ziemi, której ochrona 
zgodnie z art. 101 pkt 6 tej ustawy obejmuje m.in. zapobieganie ruchom masowym ziemi 
i ich skutkom.

W latach 2011-2016 (I połowa) do Ministerstwa wpłynęło 20 wniosków (16 od jednostek 
samorządu gminnego oraz cztery od parafii rzymskokatolickich), skierowanych do 
NFOŚiGW, o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ochrona Powierzchni 
Ziemi - Część 2 Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla 
środowiska na łączną kwotę 25,1 min zł. Minister zaopiniował pozytywnie 19 wniosków na 
łączną kwotę 24,5 min zł.

(dowód: akta kontroli str. 12-22,140,149-153, 316, 423-438, 604-614)
Kontrola wykazała, że w okresie objętym kontrolą Minister Środowiska nie przeprowadzał 
kontroli stosowania ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w zakresie przeciwdziałania, degradacji i rekultywacji terenów, na których występują 
masowe ruchy ziemi. Obowiązek kontroli wynika z art. 26 ust. 1 ww. ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 323-324)

Realizacja Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej

Uchwałą Rady Ministrów Nr 139/2003 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie podpisania Umowy 
Finansowej między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na 
współfinansowanie Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa (Finansowanie Likwidacji Skutków 
Osuwisk i Zapobieganie ich Występowania)’, zdecydowano o realizacji projektu „Osłona 
Przeciwosuwiskowa”. W projekcie wyróżniono: komponent A - Likwidacja skutków 
wystąpienia osuwisk, realizowany przez Biuro do spraw Usuwania Klęsk Żywiołowych 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji) oraz komponent B - Działania w zakresie stworzenia kompleksowej osłony 
przeciwosuwiskowej (tj. prace geologiczne i studialne oraz opracowanie systemu 
ograniczenia ryzyka wystąpienia podobnej katastrofy), którego realizację powierzono i

I13 Dz, U.poz. 1897, zezm,
'< W okresie od dnia 18 listopada 2011 r. do dnia 22 września 2014 r działem administracji rządowej .administracja 

publiczna" kierował Minister Administracji i Cyfryzacji - na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1479). W okresie do 17 listopada 2011 r. działem administracji rządowej „administracja publiczna’ 
kierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. 
Nr 216, poz, 1604).

,s Dz. U. z2016r. poz. 543, zezm.
* Dz. U. z 2014 r. poz. 333, ze zm.
17 Dz. U. Nr 216, poz. 1606.
18 Dz. U. Nr 248, poz. 1493, ze zm.
» Dz. U. poz, 1267.
70 Dz. U. poz. 1904, ze zm.
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Ministrowi Środowiska. Koszt realizacji Komponentu B miał wynosić 14,5 min euro (10,9 min 
euro ze środków kredytowych oraz 3,6 min euro z budżetu państwa).
Na wniosek Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmiany źródła, zasad 
organizacji i sposobu finansowania Komponentu B Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa", 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dniu 15 grudnia 2006 r. zaakceptowała finansowanie 
zadań ww. Komponentu ze źródeł krajowych, tj. środków NFOŚiGW. Zgodnie z założeniami 
przedstawionymi w ww. wniosku Ministra Środowiska, przyjętym przez Radę Ministrów oraz 
w myśl porozumień zawartych z NFOŚiGW21, przedsięwzięcie pn. „System Osłony 
Przeciwosuwiskowej SOPO” uwzględnione zostało w planach działalności NFOŚiGW 
w latach 2006-2010. Założono, że prace będą realizowane w trzech etapach:

• Etap I - Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów ich 
występowania w Polsce (SOPO I);

• Etap II - Kartowanie osuwisk na obszarze Polski wraz z pracami geodezyjnymi, 
geofizycznymi i robotami wiertniczymi oraz cyfrowaniem i rozpowszechnieniem map 
(SOPO II);

• Etap III - Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i systemu wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami osuwiskowymi (SOPO III).

(dowód: akta kontroli str. 617-636)

Zgodnie z Porozumieniem, zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska i NFOŚiGW 
w sprawie finansowania SOPO22, przyjęto następujący Harmonogram rzeczowo-finansowy:

• Etap I - lata 2006-2007, koszt 6.800,0 tys. zł;
• Etap II - lata 2008-2010, koszt 42.998,0 tys. zł;
• Etap III - 2010 r., koszt 10.752,0 tys. zł.

W wyniku aneksów do Porozumienia23, Harmonogram rzeczowo-finansowy SOPO 
zmieniono w sposób następujący:

• Etap I - lata 2006-2007, koszt - 6.475,7 tys. zł;
. Etap II - lata 2008-2014, koszt - 43.148,7 tys. zł;

• Etap III - lata 2015-2018, koszt - 29.885,8 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 93-139)
W dniach 8 grudnia 2006 r. oraz 17 września 2008 r. Minister Środowiska, jako 
zamawiający, zawarł z PIG-PIB, jako wykonawcą oraz z NFOŚiGW, jako finansującym, 
umowy na realizację odpowiednio: projektu SOPO I „Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz 
z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce" (umowa 578/2006) oraz projektu 
SOPO II „Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi dla obszaru Karpat polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych 
osuwisk w Karpatach” (umowa 181/2008).

Umowa 181/2008 była pięciokrotnie aneksowana, w każdym przypadku na wniosek PIG- 
PIB pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Środowiska. W czterech przypadkach 
aneksami objęto wysokość kosztów kwalifikowanych.

1. Aneksem nr 1/87 z dnia 23 czerwca 2010 r. zwiększono koszty kwalifikowane 
przedsięwzięcia z 38.386.592,40 zł do 43.148.679,38 zł, tj. o 4.762.086,98 zł (12,4%) 
w stosunku do kwoty określonej umową 181/2008. Jednocześnie wydłużono termin 
realizacji przedsięwzięcia z dnia 30 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Jako 
uzasadnienie zmian podano objęcie pracami, na terenie 34 gmin, większej o 7.067 od 
planowanej liczby osuwisk.

21 Porozumienie z 15 października 2004 r i Porozumienie z września 2005 r.
® Porozumienie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia z dziedziny geologii „System Osłony Przeciwosuwiskowej".
23 Nr 1 z dnia 11 czerwca 2008 r„ Nr 2 z dnia 4 marca 2009 r i Nr 3 z dnia 6 września 2010 r.
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2. Aneksem nr 3/22 z dnia 21 lutego 2012 r. zwiększono koszty kwalifikowane 
przedsięwzięcia do kwoty 50.070.606,03 zl tj. o 6.921.926,65 (16,0%) w stosunku do 
kwoty określonej aneksem nr 1/87. Jednocześnie wydłużono okres realizacji zadania 
z dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. Jako uzasadnienie zmian podano 
m.in.: uaktywnienie się w 2010 r. nowych osuwisk na terenie gmin części województw: 
śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego; konieczność prowadzenia prac w kilku 
dodatkowych gminach; zwiększenie liczby kontroli terenowych; zwiększenie zakresu 
prac o wykorzystanie skanerów laserowych zakupionych w latach 2010 i 2011 w ramach 
prac interwencyjnych.

3. Aneksem nr 4/249 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmniejszono koszty kwalifikowane 
przedsięwzięcia do kwoty 49.824.456,31 zł, tj. o 246.149,72 zł (0,5%) w stosunku do 
kwoty określonej aneksem nr 3/22. Jako uzasadnienie zmian podano m.in. mniejsze od 
zakładanych koszty realizacji niektórych zadań.

4. Aneksem nr 5/379 z dnia 7 grudnia 2015 r. zmniejszono koszty kwalifikowane 
przedsięwzięcia do kwoty 48.977.727,72 zł, tj. o 846.728,59 zł (1,7%) w stosunku do 
kwoty określonej aneksem nr 4/249. Aneks ten sporządzono po złożeniu przez PIG-PIB 
opracowania końcowego z realizacji SOPOII.

i

i

(dowód: akta kontroli str. 178-315,421-422)

W stosunku do założeń, przedstawionych Radzie Ministrów we wniosku Ministra 
Środowiska z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmiany źródła, zasad organizacji 
i sposobu finansowania SOPO, Etap II SOPO został ograniczony do części kraju, tj. do 
obszaru Karpat polskich (75% powierzchni Karpat).

W sprawie przyczyn ograniczenia realizacji projektu Główny Geolog Kraju wyjaśnił: „(...) 
Jego celem (Sytemu Osłony Przeciwosuwiskowej - dopisek kontrolera) jest rozpoznanie 
i udokumentowanie wszystkich osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami 
masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 
wybranych osuwiskach, a w oparciu o te dane stworzenie narzędzi analitycznych do 
prognozowania, oceny i redukcji ryzyka osuwiskowego w Polsce. (...) Przy czym wstępnie 
planowany zakres projektu SOPO nie uległ ograniczeniu i (...) docelowo (...) będzie 
realizowany na obszarze całego kraju według jednolitej metodologii. Ze względów czysto 
operacyjnych (w tym znaczącego wzrostu rzeczowego) projekt ten został podzielony na 
etapy i w pierwszej kolejności projekt realizowano na obszarach najbardziej narażonych na 
ruchy masowe ziemi (SOPO II).".

(dowód: akta kontroli str. 178-271, 617-636, 737-742)

Główny Geolog Kraju w wyjaśnieniach podał również, że Etap III SOPO realizowany będzie 
w latach 2016-2023 i obejmie pozostałe 25% Karpat polskich oraz wybrane obszary Polski 
pozakarpackiej. Po jego zakończeniu realizacją kolejnego etapu zostanie objęta pozostała 
część Polski.

(dowód: akta kontroli str. 685)

Zdaniem NIK z powyższego wynika, że termin objęcia SOPO całego obszaru Polski nie jest 
obecnie znany.

Etap I SOPO, którego przedmiotem było kartowanie pilotażowe osuwisk wraz 
z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce, został zakończony 30 września 
2007 r.
Etap II SOPO został zakończony 30 września 2015 r., prace zostały odebrane protokołem 
odbioru z dnia 21 października 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 421-422, 463-464)

Zgodnie z umową 181/2008 w ramach realizacji SOPO II, PIG-PIB zobowiązany był do 
wykonania 197 map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla 75% 
powierzchni Karpat polskich, wypełnienia kart rejestracyjnych osuwisk i terenów 
zagrożonych (do 35.000 kart), opracowania projektów prac geologicznych oraz operatów 
powykonawczych z założenia systemu monitoringu powierzchniowego i wgłębnego dla 
wybranych 60 osuwisk karpackich wraz z wynikami pomiarów monitoringowych, rozbudowy
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i wypełnienia bazy danych o zagrożeniach osuwiskowych SOPO oraz bieżącego 
prowadzenia strony internetowej projektu SOPO, przekazywania starostom na bieżąco 
wyników prac (w wersji cyfrowej), sporządzenia sprawozdania z realizacji Etapu II Projektu 
SOPO.

Koszt Projektu SOPO I wyniósł 6.475,7 tys. zł, a Projektu SOPO II - 48.977,7 tys. zł (koszty 
kwalifikowane).

(dowód: akta kontroli str. 154-271,640)

Wszystkie prace własne PIG-PIB, realizowane w ramach umowy 181/2008, wyceniono 
stosując, w uzgodnieniu z Ministerstwem Środowiska, stawkę 80 zł/godz.

(dowód: akta kontroli str. 178-271,465-469)

W Ministerstwie nie było danych dotyczących kalkulacji kosztów realizacji ww. umowy. 
Zastępca Dyrektora DNG podała w wyjaśnieniach, że pytania dotyczące szczegółowych 
kalkulacji kosztów SOPO II: „Powinny być kierowane do PIG-PIB, ponieważ to PIG-PIB 
przeprowadzał kalkulację kosztów i przygotowywał Harmonogram rzeczowo-finansowy 
przedsięwzięciaPodała także, że: „(...) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych 
MŚ przez cały okres realizacji projektu SOPO II sprawował bieżący nadzór nad projektem 
a poza kontrolą weryfikacją i akceptacją faktur, sprawozdań finansowych i merytorycznych, 
a także bieżącą korespondencją wynikającą z dynamiki projektu, utrzymywał bezpośredni, 
telefoniczny lub mailowy kontakt z koordynatorem projektu i głównymi wykonawcami. (...) 
Prowadzenie projektu SOPO nie wymagało wykonywania przez MŚ szczegółowego 
nadzoru nad NFOŚiGW. Projekt był realizowany prawidłowo i rzetelnie pod względem 
finansowym i merytorycznym. ”.

(dowód: akta kontroli str. 13-22, 686-707)

Nadzór Ministra Środowiska nad NFOŚiGW w zakresie finansowania działań dotyczących 
osuwisk ograniczał się do bieżących konsultacji i uzgodnień pomiędzy Ministerstwem, 
NFOŚiGW oraz PIG-PIB zmian zakresu rzeczowego projektu SOPO.

Zastępca Dyrektora DNG podała w wyjaśnieniach, że: „Nadzór nad NFOŚiGW 
i realizowanymi przez niego zadaniami, zgodnie z właściwością sprawuje Departament 
Funduszy Ekologicznych MŚ. Prowadzenie projektu SOPO nie wymagało wykonywania 
przez MŚ szczególnego nadzoru nad NFOŚiGW. Projekt był realizowany prawidłowo 
i rzetelnie pod względem finansowym i merytorycznym. Sprawy finansowania SOPO, zmian 
jego zakresu rzeczowego, harmonogramu prac były w trybie roboczym, na bieżąco 
i harmonijnie konsultowane i uzgadniane telefonicznie lub bezpośrednio pomiędzy MŚ, 
NFOŚiGW i Wykonawcą”.

(dowód: akta kontroli str. 13, 21)

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych stwierdził, że „Minister 
Środowiska może sprawować nadzór i oddziaływać na funkcjonowanie Narodowego 
Funduszu nie tylko jako podmiot wobec Narodowego Funduszu zewnętrzny, lecz również za 
pośrednictwem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, w której decyzjach i czynnościach 
uczestniczą osoby przez niego do Rady Nadzorczej powołane. (...).",

(dowód: akta kontroli str. 334-337)

Zgodnie z umową 181/2008, PIG-PIB składał roczne sprawozdania z realizacji SOPO II. 
Sprawozdania PIG-PIB z realizacji SOPO II za lata 2010, 2011, 2012, i 2013 nie były 
opatrzone adnotacją o ich akceptacji przez Ministra Środowiska. Zastępca DNG wyjaśniła: 
„Sprawozdania roczne za lata 2010, 2011, 2012 i 2013 nie były akceptowane przez 
Ministerstwo Środowiska, bo nie było to wymagane przez umowę 181/2008. Opracowanie 
końcowe zostało podpisane przez (. .) Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych. ”,

(dowód: akta kontroli str. 491-525, 686-690,735-736)

Dokonana przez kontrolera NIK analiza sprawozdania PIG-PIB z realizacji SOPO II w 2014., 
wykazała, że PIG-PIB nie przekazał starostom 32, spośród 198, opracowanych map 
osuwisk i terenów zagrożonych dla 198 gmin karpackich, pomimo że obowiązek 
przekazywania takich map wynikał z § 1 ust. 3 pkt 5 umowy 181/2008.

!
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W sprawozdaniu wykazano także fakt błędnego rozpoznania osuwisk na terenie gmin: 
Tarnów i Skołyszyn, bez wskazania ich liczby i przyczyn.

(dowód: akta kontroli str. 480-489)

Zastępca Dyrektora DNG w wyjaśnieniach stwierdziła, że zgodnie z pkt 5 załącznika do 
umowy nr 181/2008, materiał przekazywany starostom powinien obejmować teren całej 
gminy, a nie jej fragment wykartowany w danym roku, zaś przekazanie starostom na 
bieżąco wyników prac nie oznacza przykazywania im tych wyników bezpośrednio po 
zakończeniu prac terenowych, ale po spełnieniu szeregu innych działań koniecznych do 
wykonania, aby przekazany materiał był jednolity, zweryfikowany, kompletny i wiarygodny. 
Odnośnie stwierdzonych błędów, z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DNG wynika, że należy 
rozróżnić błędy warsztatowe polegające na błędnym rozpoznaniu osuwiska, a błędy 
w kartowaniu na początku rozpoznania terenowego, które następnie zostały skorygowane. 
W przypadku osuwisk na terenie gminy Skołoszyn można mówić o drobnych błędach 
w kartowaniu, które zostały usunięte w trakcie dalszych prac terenowych, natomiast, 
w świetle wyjaśnień uzyskanych przez MŚ w PIG-PIB, na terenie gminy Tarnów kartowanie 
rozpoczął zespół, który początkowo nie radził sobie z tym zadaniem. W związku z tym 
koordynator regionalny podjął decyzję o zmianie zespołu i uzupełnieniu jego składu

(dowód: akta kontroli str. 686-691)

Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy 181/2008, Minister Środowiska powinien udzielić zgód na 
powierzenie przez PIG-PIB podwykonawcom, części prac realizowanych w ramach tej 
umowy. Zastępca Dyrektora DNG wyjaśniła: „Ministerstwo (...) akceptowało 
podwykonawców (...) W latach 2008-2009 MŚ dla każdego z tych podwykonawców 
wystąpiło do urzędów i jednostek administracji publicznej, przedsiębiorstw i osób 
prywatnych z pismem informującym o wykonywaniu przez nie zadań dotyczących projektu 
SOPO realizowanych na rzecz PIG z prośbą o udzielenie im niezbędnych materiałów 
iinfomriacji oraz zgody na wejście na ich teren i przeprowadzenie niezbędnych prac 
geologicznych.".

(dowód: akta kontroli str. 178-271, 686-692, 715-734)

W dniu 17 lipca 2013 r. Minister Środowiska zaopiniował pozytywnie wniosek PIG-PIB 
o dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 2.891,6 tys. zł, ze środków NFOŚiGW, 
przedsięwzięcia: „Monitoring zagrożeń powierzchniowymi ruchami masowymi wraz 
z utrzymaniem, istniejącej sieci obserwacyjnej". W uzasadnieniu opinii Minister stwierdził, że 
przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu m.in. monitoringu wgłębnego na 59 
osuwiskach oraz monitoringu powierzchniowego, geodezyjnego na 61 osuwiskach. 
Zaznaczył, że przedsięwzięcie jest kontynuacją pomiarów zrealizowanych w ramach SOPO, 
oraz że wyniki monitoringu zostaną przekazane właściwym terytorialnie organom 
administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Umowa 706/2013/Wn- 
07/FG-GO-DN/D pomiędzy PIG-PIB i NFOŚiGW na wykonanie ww. zadania zawarta została 
dnia 14 października 2013 r. (dalej umowa 706/2013). Zgodnie z tąumową przedsięwzięcie 
miało być realizowane do dnia 31 grudnia 2015 r., a warunkiem rozliczenia było 
zaakceptowanie, przez Ministra Środowiska, sprawozdania z wykonanych prac.
W dniu 1 lipca 2015 r. Ministerstwo otrzymało kopię pisma PIG-PIB skierowanego do NFOŚiGW 
z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia do dnia 30 listopada 
2016 r. Ministerstwo nie otrzymało stanowiska NFOŚiGW w tym zakresie. Minister zatwierdził 
sprawozdania PIG-PIB z realizacji tego przedsięwzięcia w latach 2013,2014 i 2015.

(dowód: akta kontroli str. 530-602)

Główny Geolog Kraju, odnosząc się do przyczyn pozytywnego zaopiniowania wniosku PIG- 
PIB o finansowanie nowego zadania, a nie poprzez aneksowanie umowy 181/2008, pomimo 
że było ono kontynuacją Projektu SOPO II, podał w wyjaśnieniach: ,.Przedsięwzięcie pn. 
„Monitoring zagrożeń powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi wraz z utrzymaniem 
istniejącej sieci obserwacyjnej” stanowi kontynuację komponentu monitoringowego projektu 
SOPO II, a także jest rozszerzeniem zakresu prac zapoczątkowanych w ramach SOPO II. 
Projekt SOPO II przewidywał instalację systemu monitoringu powierzchniowego 
i wgłębnego oraz prowadzenie pomiarów monitoringowych na 60 wybranych osuwiskach 
karpackich polegających na 4-krotnej serii pomiarów w okresie 2 lat (...) Pierwotnie
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planowano, że po zakończeniu tego cyklu pomiarów sieć monitoringową przejmą 
starostowie, ale okazało się, iż do tego zadania są nieprzygotowani i nie są w stanie 
prowadzić monitoringu instrumentalnego. (...) Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze z 2011 r. wprowadziła zadanie państwowej służby geologicznej polegające na 
rozpoznaniu i monitorowaniu zagrożeń geologicznych (...), zatem zadanie monitoringowe 
osuwisk można było kontynuować w oparciu o nowe zapisy ustawowe. (...) „Monitoring 
zagrożeń powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi wraz z utrzymaniem istniejącej sieci 
obsenvacyjnej” zawiera nowe elementy w stosunku do zakresu rzeczowego realizowanego 
w ramach SOPO II. Między innymi monitoring powierzchniowy geodezyjny będzie 
wykonywany z użyciem naziemnych skanerów laserowych i urządzeń GNSS (geodezja 
satelitarna). (...) Sieć monitoringu zostanie uzupełniona o stałe punkty pomiarowe. ”.

(dowód: akta kontroli str. 737-742)

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, tączny koszt prac wykonanych w ramach SOPO 
I, SOPO II oraz na podstawie umowy 706/2013 wyniósł 58.294,8 tys. zł, tj. o 8.496,8 tys. zł 
(17,1%) więcej niż przewidziano na realizację SOPO I i SOPO II w pierwszej wersji 
Porozumienia i o 8.670,4 tys. zł (17,5%) więcej niż przewidziano w Porozumieniu po 
aneksach.

(dowód: akta kontroli str. 465-466, 530-602, 640)

Główny Geolog Kraju podał w wyjaśnieniach m.in.: „Wzrost kosztów dotychczasowych 
etapów SOPO oraz wydłużenie czasu realizacji projektu SOPO II w stosunku do 
zakładanych w porozumieniu Ministra Środowiska i Prezesa NFOŚiGW z dnia 25 maja 
2006 r. wynikały ze wzrostu zakresu rzeczowego projektu SOPO II. W 2006 r. Minister 
Środowiska dysponował ograniczoną wiedzą na temat stanu i ilości osuwisk w Polsce, 
w tym zakresie nie prowadzono systematycznych badań. W tym czasie dostępne było 
jedynie opracowanie AGH (...), w którym zestawiono na podstawie różnych, często 
niejednorodnych metodologicznie materiałów archiwalnych obraz kartograficzny 
występowania osuwisk w Polsce. Opracowanie to obejmowśo 697 osuwisk dla Polski 
pozakarpackiej. W oparciu o wyniki projektu SOPO I w 2008 r. ilość osuwisk, jedynie na 
obszarze 75% powierzchni Karpat Polskich oszacowano na około 35.000. W rzeczywistości 
na zakończenie etapu II SOPO udokumentowano 57.243 osuwiska i 4.603 tereny 
zagrożone ruchami masowymi ziemi. W związku z katastrofalnym uaktywnieniem się 
osuwisk w 2010 r. do projektu SOPO wprowadzono nowe zadanie prace interwencyjne. 
W tym trybie w latach 2010 -2015 wykonano 435 kart dokumentacyjnych osuwisk na terenie 
całego kraju. Ponadto do projektu SOPO II (...) wprowadzono nową metodykę 
przetwarzania danych z lotniczego skaningu laserowego. Na wzrost kosztu projektu miało 
też wpływ zwiększenie stawek VAT z 22% do 23% zaś na czas jego realizacji wpływały 
ograniczenia w wykonywaniu kartowania geologicznego (np. występowanie pokrywy 
śnieżnej w obszarach górskich od grudnia do końca kwietnia).”.

I

(dowód: akta kontroli str. 737-742)

W Ministerstwie nie było informacji o zakresie wykorzystania bazy danych SOPO. Według 
danych, uzyskanych w toku kontroli przez Ministerstwo od administratora bazy danych 
SOPO, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. baza SOPO miała 
332.442 odsłon i 36.929 użytkowników - usługobiorców i organów administracji publicznej.

Dyrektor DNG podała w wyjaśnieniach: „(...) Pewną cząstkową wiedzę (nt. funkcjonowania 
bazy SOPO - dopisek kontrolera) można było uzyskać na podstawie opinii użytkowników 
w trakcie szkoleń i spotkań pracowników PIG-PIB, MŚ i NFOŚiGW z przedstawicielami 
administracji samorządowej. Wynikało z niej, że baza jest użytecznym i przyjaznym 
narzędziem w pracy administracji samorządowej.”. Dyrektor DNG podała także, że rodzaj 
użytkowników, tj. usługobiorców i organów administracji publicznej, określono na podstawie 
Regulaminu bazy SOPO, wyróżniającego te dwie kategorie użytkowników.

(dowód: akt kontroli str. 3-11,319-322)

W umowie 181/2008 nie określono okresu i zasad utrzymania trwałości efektu rzeczowego 
i ekologicznego przedmiotu umowy. Zastępca Dyrektora DNG podała w wyjaśnieniach:
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„W2008 r. taki zapis prawny nie byi praktykowany w umowach. Zgodnie z § 17 umowy 
nr 181/2008 sporządzona praca stanowi własność (...) Ministra Środowiska, co więcej na 
Ministra Środowiska została przeniesiona pełnia praw majątkowych autorskich wraz 
z prawem wykonywania autorskich praw zależnych. W odniesieniu do sprzętu nabytego 
w ramach wykonywania przedsięwzięcia, PIG-PIB jest zobowiązany do jego użytkowania, 
jako środka trwałego przez okres, co najmniej 10 lat od odebrania przedsięwzięcia. Ponadto 
w 2016 r. rozpoczęła się realizacja etapu III SOPO i elementy efektu rzeczowego 
wymienione w § 1 ust. 2 umowy 181/2008 w szczególności wymienione w pkt 4-5 będą 
miały swą kontynuację i wykorzystanie w dalszej realizacji projektu. Zdaniem MŚ te 
rozwiązania zapewnią trwałość efektów wymienionej w§ 1 pkt 2 tej umowy.".

(dowód: akta kontroli str. 178-271,686-692)

Główny Geolog Kraju wyjaśnił, że trwałość projektu SOPO II zostanie zapewniona poprzez 
realizację, w latach 2016 - 2023, projektu SOPO III, a po jego zakończeniu, poprzez objęcie 
kolejnym etapem prac pozostałej części Polski wraz z monitoringiem wybranych osuwisk na 
obszarze pozakarpackim. Stwierdził on, że: „Wśród zadań państwowej służby geologicznej 
ujętych w Planie Pracy psg na rok 2016 i lata następne znajduje się zadanie pn. „System 
Osłony Fizeciwosuwiskowej SOPO Etap III - Kartowanie i wykonywaniu map osuwisk 
i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla obszaru Karpat polskich (25% 
powierzchni) i wybranych obszarów Polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych 
osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach” 
Zadanie to będzie realizowane w okresie 2016-2023. Po jego zakończeniu realizacją 
kolejnego etapu SOPO zostanie objęta pozostała część Polski wraz z monitoringiem 
wybranych osuwisk na obszarze pozakarpackim. Decyzje i plany dotyczące zakresu 
rzeczowego oraz harmonogramu prac tego ostatniego etapu zostaną podjęte po uzyskaniu 
opracowania końcowego i sprawozdania z realizacji SOPO III.”.

(dowód: akta kontroli str. 675-685)

W dniu 22 września 2016 r. Główny Geolog Kraju wyraził zgodę na realizację przez PIG-PIB 
przedsięwzięcia System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - ETAP III kartowanie 
i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat 
polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów Polski pozakarpackiej oraz 
monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń 
osuwiskowych w Karpatach" za kwotę 44.478,1 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 674S-674T)

Odnosząc się do zwiększonych kosztów projektu SOPO III w stosunku do przewidzianych 
w Porozumieniu zawartym w dniu 25 maja 2006 r. pomiędzy Ministrem Środowiska 
i NFOŚiGW, Główny Geolog Kraju wyjaśnił: „Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska 
a prezesem NFOŚiGW z 25 maja 2006 r. miało charakter ramowy. (...) Porozumienie i jego 
części dotyczące kosztu całości przedsięwzięcia, czasu realizacji, podziału na etapy 
i sposobu realizacji zostały sporządzone przy ówczesnym stanie rozpoznania zjawisk 
osuwiskowych w Polsce i na podstawie wówczas obowiązujących przepisów prawnych. (...) 
Zakres rzeczowy projektu SOPO III uruchamianego w 2016 r. istotnie różni się od zakresu 
etapu III określonego w Porozumieniu (...). W § 1 pkt 7.3. tego Porozumienia stwierdza się, 
że w etapie III powinna być opracowana i założona sieć monitoringu oraz sieć wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami osuwiskowymi, ale nie przewidywano kartowania osuwisk 
i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, co stanowi element realizacji SOPO - 
ETAP III (...). Znacząco szerszy zakres rzeczowy tego projektu, wyższe koszty jednostkowe 
sprzętu i usług, wyższe stawki podatkowe (...) sprawiły, że realny obecny koszt projektu 
SOPO III jest istotnie wyższy od szacowanych jego kosztów na wcześniejszych etapach
(■■■)"■

(dowód: akta kontroli str. 93-112, 743-746)

Odnosząc się do przyczyn nieujęcia w ramach projektu SOPO III systemu wczesnego 
ostrzegania przed osuwiskami, co miało być m.in. jego przedmiotem zgodnie z wnioskiem 
Ministra Środowiska w sprawie zmiany źródła, zasad organizacji i sposobu finansowania 
SOPO, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w 2006 r., Główny Geolog Kraju podał
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w wyjaśnieniach: „(...) W ramach projeKtu SOPO III będzie również wykonywane zadanie 
pn. „Prognozowanie zagrożeń osuwiskowych dla potrzeb miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz jednostek zarządzania kryzysowego". Celem tego 
zadania jest stworzenie produktów bazujących na danych SOPO, ale wykraczających poza 
informacje inwentaryzacyjne oraz monitoringowe. Zostanie stworzona nowa warstwa 
informacyjna, która będzie narzędziem pozwalającym na zgeneralizowany sposób 
prognozowania możliwego zagrożenia osuwiskowego. (...). ”,

(dowód: akta kontroli str. 617-636 743-746)

Zgodnie z art, 163 ust. 3 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, Minister Środowiska 
sprawuje nadzór nad państwową służbą geologiczną (dalej: psg), którą pełni PIG-PIB. 
Ponadto, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. 
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra 
Środowiska24, PIG-PIB należy do jednostek nadzorowanych przez Ministra Środowiska,

W Ministerstwie obowiązywał dokument pt, „Działania Nadzorcze Ministra Środowiska 
wobec Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego”25. 
Realizacja SOPO mieściła się w zakresie zadań psg. Zgodnie z wyżej wymienionymi 
dokumentami nadzór Ministra Środowiska nad psg polegał m.in. na akceptacji Planu pracy 
psg, który stanowi podstawę do wystąpienia przez PIG-PIB o dofinansowanie zadań psg 
przez NFOŚiGW.

(dowód: akta kontroli str. 145-148,338-420)

W okresie objętym kontrolą Ministerstwo przeprowadziło dwie kontrole działalności PIG- 
PIB26. Żadna z nich nie obejmowała zagadnień związanych z realizacją SOPO. W wyniku 
kontroli przeprowadzonej w dniach 6-24 lipca 2015 r., Minister zobowiązał Dyrektora 
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych do opracowania, w terminie do dnia 
31 października 2015 r„ propozycji rozwiązań nadzorczych służących bieżącemu 
monitorowaniu przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych zleceń komercyjnych 
wykonywanych przez PIG-PIB, pod kątem wystąpienia podwójnego finansowania 
realizowanych zadań lub ewentualnego konfliktu interesów pomiędzy wykonywaniem zadań 
państwowej służby geologicznej, a wykonywaniem zadań komercyjnych,

(dowód: akta kontroli str. 381-420,752-753)

W zatwierdzonym przez Ministra Środowiska, w dniu 10 listopada 2015 r., dokumencie pt, 
„Działania Nadzorcze Ministra Środowiska wobec Państwowego Instytut Geologicznego - 
Państwowego Instytutu Badawczego" wprowadzono zasadę opiniowania przez Ministra 
Środowiska kandydatów przedstawionych przez dyrektora PIG na stanowiska związane 
z bezpośrednim nadzorem nad działalnością psg.

(dowód: akta kontroli str. 338-420)

1. Nadzór Ministra Środowiska nad realizacją przez PIG-PIB projektu SOPO II nie był 
wystarczający.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 139/2003 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie 
podpisania Umowy Finansowej między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym na współfinansowanie Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa (Finansowanie 
Likwidacji Skutków Osuwisk i Zapobieganie ich Występowania)”, Minister Środowiska został 
wskazany jako odpowiedzialny za realizację komponentu B tego projektu 
w zakresie stworzenia kompleksowej osłony przeciwosuwistowej, realizowanego od 2006 r. 
jako SOPO. Ponadto, zgodnie z art. 163 ust. 3 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, 
Minister Środowiska sprawuje nadzór nad państwową służbą geologiczną którą pełni PIG- 
PIB, i zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. 
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra

Ustalone
nieprawidłowości

Działania

2i M.P. poz. 293.
Z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z dnia 10 listopada 2015 r.

* Do dnia zakończenia kontroli NIK wyniki kontroli przeprowadzone] w dniach 21 marca 15 kwietnia 2016 r. nie zostały 
ostatecznie opracowane.

16



Środowiska27 PIG-PIB należał do jednostek nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

W wyniku kontroli stwierdzono:
A) Minister Środowiska, podpisując w dniu 17 września 2008 r. z NFOŚiGW oraz PIG-PIB 

umowę nr 181/2008, nie posiadał szczegółowych danych dotyczących kalkulacji kosztów 
zakupu sprzętu, materiałów i usług wymienionych w Harmonogramie rzeczowo- 
finansowym oraz w Kosztorysie, stanowiącym załączniki do tej umowy. Zakres 
planowanych prac i zakupów ujęto w Harmonogramie w sposób ogólny, bez podania 
mierników realizacji zadania, jednocześnie poszczególne pozycje prac i zakupów 
wyceniono z bardzo dużą dokładnością do jednego złotego, a nawet groszy. Np.:

• w poz. 1.3.1 Harmonogramu rzeczowo-finansowego: Wykonanie i wprowadzenie do 
bazy danych oraz weryfikacja map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi dla 197 gmin karpackich", nie określono liczby map, które będą 
poddane weryfikacji, zaś prace wyceniono na kwotę 1.110.102,40 zł;

• w poz. 1.6.1 Harmonogramu rzeczowo-finansowego: Organizacja szkoleń dla 
wykonawców map osuwisk i terenów zagrożonych oraz dla wyprowadzających do 
bazy danych i pracowników administracji samorządowej, nie określono liczby szkoleń 
ani liczby osób przewidzianych do przeszkolenia, zaś prace wyceniono na kwotę 
183.488,00 zł;

• w poz. 1.6.2 Harmonogramu rzeczowo-finansowego: Założenie sieci monitoringu 
powierzchniowego w około 1200 punktach wyceniano na kwotę 540.216,00 zł, nie 
określając np. średniego, albo maksymalnego kosztu założenia jednego punktu;

• w poz. 1.6.4 Harmonogramu rzeczowo-finansowego: Zakup sprzętu niezbędnego 
w pracy terenowej przy dokumentowaniu osuwisk: ręczne odbiorniki GPS, aparaty 
cyfrowe, busole geologiczne, altymetry, klizymetry i inny sprzęt pomiarowy, nie 
określono ani liczby, ani parametrów poszczególnego rodzaju sprzętu 
przewidzianego do zakupu. Pozycję tę wyceniono na kwotę 67.100,00 zł;

• w poz. 1.6.5 Harmonogramu rzeczowo-finansowego: Zakup sprzętu niezbędnego do 
założenia systemu monitoringu i wykonywania pomiarów monitoringowych oraz 
oprogramowania do obsługi bazy danych SOPO: modułowy rejestrator 
kartograficzny, stacje graficzne, oprogramowanie komputerowe i fotogrametryczne, 
zestaw pomiarowy GPS, limnimetry elektroniczne, tensometry, opadomierze, 
1 zestaw inklinometryczny wraz z laptopem do obsługi, nie określono ani liczby, ani 
parametrów poszczególnego rodzaju sprzętu przewidzianego do zakupu. Pozycję tę 
wyceniono na kwotę 1.143.140,00 zł.

Zastępca Dyrektora DNG podała w wyjaśnieniach: "Pytania (w powyższej sprawie - 
dopisek kontrolera) powinny być skierowane do PIG-PIB, ponieważ to PIG-PIB 
przeprowadza! kalkulację kosztów i przygotowywał Harmonogram rzeczowo-finansowy 
przedsięwzięcia, PIG-PIB uzgadniał z Ministerstwem Środowiska zakres prac i ilość 
planowanego do zakupu sprzętu. ”.

(dowód: akta kontroli str, 178-271,686-707)

B) W Ministerstwie przyjmowano roczne sprawozdania PIG-PIB z realizacji SOPO II oraz 
sprawozdanie końcowe zawierające ogólne oraz niejasne opisy prac zrealizowanych 
przez PIG-PIB w ramach poszczególnych punktów Harmonogramu rzeczowo- 
finansowego stanowiącego załącznik do umowy 181/2008. Przykładowo 
w sprawozdaniu PIG-PIB z realizacji SOPO II za 2014 r.:

• w pkt 4 nie określono liczby kontroli przeprowadzonych przez koordynatorów 
regionalnych i nie przedstawiono ustaleń tych kontroli;

• w pkt 6 nie wskazano na ilu wcześniej stabilizowanych punktach monitoringu 
powierzchniowego przeprowadzono pomiary przy pomocy aparatury GPS;

» M.P. poz 893.
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• w pkt 8 nie wskazano ile map osuwisk zdygitalizowano i wprowadzono do bazy 
SOPOw2014r.;

• w pkt 9 nie wskazano liczby kart osuwisk wprowadzonych w 2014 r. do bazy danych 
SOPO, oraz z ilu gmin wskazując jedynie, że dotyczyło to „ponad 45.000 kart 
osuwisk” oraz „około 4.000 kart terenów zagrożonych”;

• w pkt 13 nie wskazano liczby map, dotyczących 40 gmin, przekazanych starostom 
w 2014 r.;

• w pkt 14: opis prac zrealizowanych w ramach zadania 1.4.2 Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w 2014 r. pokrywa się literalnie z opisami prac 
zrealizowanych w ramach tego zadania w latach 2010, 2012, 2013 oraz różni się 
jednym zdaniem od opisu prac zrealizowanych w 2011 r., kiedy dodatkowo 
poprawiono wizualizację aplikacji SOPO i jej funkcjonalność;

• w pkt 16 stwierdzono, że w ramach projektu SOPO II realizowanego na obszarze 
Karpat przeprowadzono szkolenia w Jastrzębiej Górze i Rozewiu oraz zapoznano się 
z osuwiskami zagrażającymi Klifowi Bałtyckiemu. Nie podano liczby uczestników 
szkolenia, kosztów, a także celowości jego organizacji.

(dowód: akta kontroli str. 480-489)

Zastępca Dyrektora DNG podała w wyjaśnieniach, że odpowiedzi na pytania w powyższych 
kwestiach „udzielić może (...) PIG-PIB, który prowadzi dokumentację tych spraw. ”,

(dowód: akta kontroli str. 686-691)

Wcześniej poinformowała jednak, że: „(...) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych 
MŚ, przez cały okres realizacji projektu SOPO II sprawował bieżący nadzór nad projektem, 
a poza kontrolą, weryfikacją i akceptacją faktur, sprawozdań finansowych i merytorycznych, 
a także bieżącą korespondencją (...), utrzymywało bezpośredni, telefoniczny lub mailowy 
kontakt z koordynatorem projektu i głównymi wykonawcami.".

(dowód: akta kontroli str. 21)

Główny Geolog Kraju stwierdził: „Ministerstwo Środowiska posiada zbiorcze informacje 
dotyczące szkoleń organizowanych przez PIG-PIB i są one zawarte w opracowaniu 
końcowym projektu SOPO II. Szczegółowe informacje dotyczące uczestników w podziale na 
pracowników urzędów gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, 
Ministerstwa Środowiska i innych może (...) przygotować PIG-PIB. Zwracam uwagę, że 
przygotowanie takiego zestawienia dla lat 2008-2016 może okazać się praco- 
i czasochłonne. Podobnie Ministerstwo Środowiska posiada zbiorcze informacje na temat 
prowadzonych prac i robót geologicznych na obszarze osuwisk poddanych monitoringowi, 
informacje od starostw o wydaniu decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych na 
monitorowanych osuwiskach oraz roczne sprawozdania z wykonanych prac. Szczegółowe 
dane w tym zakresie (...) dostępne są w PIG-PIB.’.

(dowód: akta kontroli str. 675-685)

C) W dokumentacji księgowej Ministerstwa nie odzwierciedlono faktu przejęcia autorskich 
praw majątkowych do przedmiotu umowy nr 181/2008.

Zgodnie z § 17 ust 1 umowy 181/2008 sporządzona praca będzie stanowiła własność 
zamawiającego.

Zastępca Dyrektora DNG podała w wyjaśnieniach: „W dokumentacji księgowej MŚ nie 
ewidencjonowano efektu rzeczowego projektu SOPO II. (...) w rejestrach Ministerstwa 
(...) umieszczane są pozycje wykonywane na potrzeby Ministerstwa (...) i przez nie 
użytkowane oraz te, które wynikają za statutu MŚ.

!

(dowód: akta kontroli str. 178-271,686-692)

D) W okresie objętym kontrolą Minister Środowiska nie przeprowadzał w PIG-PIB kontroli 
realizacji SOPO II. Zgodnie z § 10 ust. 1 umowy 181/2008 Minister upoważniony był do 
przeprowadzenia takich kontroli. Zdaniem NIK skorzystanie z tego prawa mogłoby
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zapobiec powstaniu nieprawidłowości. Bieżący nadzór w zakresie realizacji tego projektu 
polegał na sprawdzeniu zgodności kosztów poniesionych przez PIG-PIB w tym zakresie 
z kwotami określonymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 
do ww. umowy.

(dowód: akta kontroli str. 12-22, 33-89,145-148, 419-420, 752-753)

Były dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych wyjaśnił, że 
„Departament Geologii i Koncesji Geologicznych nie był przygotowany kadrowo 
i merytorycznie do przeprowadzenia takiej kontroli. Departament nie inicjował też 
przeprowadzenia takiej kontroli przez Biuro Kontroli i Audytu, ponieważ nie 
otrzymywaliśmy sygnałów uzasadniających przeprowadzenie takiej kontroli. ”,

(dowód: akta kontroli str. 528-529)

Główny Geolog Kraju wyjaśnił: „Minister Środowiska zgodnie z § 10 umowy (...) miał 
prawo do kontroli w szczególności w zakresie zgodności realizowanego projektu 
z dokumentami wymienionymi w§ 4 (tj. karty informacyjnej, kosztorysu przedsięwzięcia 
i Harmonogramu rzeczowo-finansowego) i w tym zakresie Ministerstwo Środowiska 
wiatach 2008-2016 sprawowało nadzór nad realizacją tego projektu. Minister 
w zależności od jego oceny mógł z prawa kontroli skorzystać lub z niego nie korzystać. 
Należy zauważyć, że w § 10 ust. 2 zapisano także prawo Finansującego do kontroli 
stanu zaawansowania realizacji projektu w zakresie Harmonogramu rzeczowo- 
finansowego i kwot wypłaconych z tego tytułu. Umowa nie ustanowiła natomiast takiego 
obowiązku dla Zamawiającego i Finansującego, pozostawiając takie dziśania do ich 
uznania".

(dowód: akta kontroli str. 675-685)

E) W Ministerstwie nie było informacji o ostatecznym terminie zakończenia przez PIG-PIB 
prac realizowanych na podstawie umowy 706/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D dotyczącej 
przedsięwzięcia „Monitoring zagrożeń powierzchniowymi ruchami masowymi wraz 
z utrzymaniem, istniejącej sieci obserwacyjnej". Zgodnie z tą umową dokumentem 
potwierdzającym osiągnięcie założonego efektu ekologiczne ma być sprawozdanie 
z wykonanych prac, zaakceptowane przez ministra właściwego ds. środowiska. 
Ministerstwo nie domagało się od PIG-PIB informacji o ustalonym ostatecznym terminie 
realizacji przedmiotu ww. umowy, nie podjęto - w ramach nadzoru - działań mających 
na celu wyjaśnienie przyczyn przedłużenia jego realizacji. Odnosząc się do powyższych 
kwestii oraz pytania, czy Departamentowi Nadzoru Geologicznego znane są ewentualne 
skutki przesunięcia terminu realizacji przez PIG-PIB zadania będącego przedmiotem 
umowy, Zastępca Dyrektora DNG podała w wyjaśnieniach: „Minister Środowiska nie jest 
stroną umowy 706/2013A/Vn-07/FG-GO-DN/D i (...) podejmuje decyzję w sprawie 
akceptacji sprawozdania z wykonanych prac. (...) Minister zaopiniował jedynie 
sprawozdanie za 2015 r., zaś sprawozdanie z całości wykonanych prac będzie 
przedmiotem opiniowania po zakończeniu przedsięwzięcia. (...) W świetle 
obowiązującego dokumentu „Działania Nadzorcze Ministra Środowiska wobec 
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego” 
zaakceptowanego przez Ministra Środowiska w dniu 10 listopada 2015 r„ Działania 
Nadzorcze nie obejmują czynności wymienionych w pytaniach 8.1-8.328.”.

(dowód: akta kontroli str. 544-603, 686-692)
Powyższe oznacza, że w Ministerstwie Środowiska nie zapewniono właściwego systemu 
kontroli zarządczej w zakresie nadzorowania realizacji zadań przez PIG-PIB. Zgodnie 
z Komunikatem Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych25, w jednostce

a Pytania zawarte w piśmie kontrolera NIK do Dyrektora DNG; Dlaczego Departament Nadzoru Geologicznego nie domagał 
się od PIG-PIB, informacji o ustalonym ostatecznym terminie realizacji przedmiotu ww. umowy? Czy Departament 
Nadzoru Geologicznego podjął - w ramach nadzoru - działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn przedłużenia 
realizacji przedmiotu ww. umowy? Czy Departamentowi Nadzoru Geologicznego znane są ewentualne skutki 
przesunięcia terminu realizacji przez PIG-PIB zadania będącego przedmiotem ww, umowy?

» Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84.
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nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów 
i zadań przez jednostki nadzorowane.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych30 Minister 
Środowiska zobowiązany jest do kontroli stosowania przepisów tej ustawy. W badanym 
okresie Minister nie podejmował takich kontroli w zakresie zapobiegania degradacji 
i rekultywacji terenów, na których występują masowe ruchy ziemi, co potwierdziła 
w złożonych wyjaśnieniach Dyrektor Generalna w Ministerstwie Środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 323-324)

Wskazanie w art. 26 ust. 1 ww. ustawy różnych podmiotów upoważnionych do kontroli 
stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zdaniem NIK, nie 
zwalnia Ministra Środowiska z realizacji obowiązku określonego w tym przepisie.

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Ministerstwie zaakceptowano dokumenty 
związane z rozliczaniem przez PIG-PIB prac, pomimo zawartych w nich błędów 
i nieścisłości.

A) Protokół obmiaru prac własnych PIG-PIB, załączony do faktury PIG-PIB z dnia 
5 listopada 2015 r. Nr ERW/3/2015, został opatrzony dnia 16 listopada 2015 r. 
adnotacją o wykonaniu prac zgodnie z umową pomimo iż zawierał wyliczenia 
kosztów poszczególnych zadań niezgodne z określonymi w Harmonogramie 
rzeczo wo-fina nsowym:

• Zadanie 1.1.2 - 62 godziny, co pomnożone przez stawkę 80 zi daje kwotę
4.960.00 zi, natomiast w ww. Protokole przyjęto koszt pracy w wysokości 
4.982,20 zi, a więc o 22,20 zł więcej;

• Zadania 1.1.3 - 558 godzin, co pomnożone przez stawkę 80 zł daje kwotę
44.640.00 zł, natomiast w ww. Protokole przyjęto koszt przyjęto koszt pracy 
w wysokości 44.640,48 zł, a więc o 0,48 zł więcej;

• Zadania 1.3.2 - 2593 godzin, co pomnożone przez stawkę 80 zł daje kwotę
207.440.00 zł, natomiast w ww. Protokole przyjęto koszt przyjęto koszt pracy 
w wysokości 207.465,37 zł, a więc o 25,37 zł więcej;

• Zadania 1.3.6 - 2637 godzin, co pomnożone przez stawkę 80 zł daje kwotę
210.960.00 zł, natomiast w ww. Protokole przyjęto koszt przyjęto koszt pracy 
w wysokości 210.920,00 zł, a więc o 40,00 zł mniej;

• Zadania 1.4.2 - 1656 godzin, co pomnożone przez stawkę 80 zł daje kwotę
132.480.00 zł, natomiast w ww. Protokole przyjęto koszt przyjęto koszt pracy 
w wysokości 132.500,81 zł, a więc o 20,81 zł więcej.

Uwagi dotyczące 
badanej działalności

i

(dowód: akta kontroli str, 455)

Radca Ministra, który stwierdził zgodność wykonanych prac z umową wyjaśnił: „(...) 
Do lipca 2016 r. (...) do moich zadań (...) należał nadzór merytoryczny nad realizacją 
zadań w zakresie (...) rozpoznania i monitorowania zagrożenia, w tym ruchów 
masowych ziemi. Nadzór finansowy nad realizacją wyżej wymienionych zadań 
wykonywały inne osoby z Zespołu nadzoru nad państwową służbą geologiczną (...). 
Do kalkulacji kosztów PIG-PIB stosował nie tylko całkowite jednostki kalkulacyjne, 
ale i ich części ułamkowe, które w wykazie w kol. 4 zaokrąglał do wartości 
całkowitych. Takie podejście potwierdziła w rozmowie telefonicznej Pani (...) z PIG- 
PIB.”.

(dowód: akta kontroli str. 636-639)

B) Minister Środowiska odebrał prace realizowane w ramach SOPO II w dniu 
21 października 2015 r., a w dniu 16 listopada 2015 r zatwierdził faktury końcowe 
wystawione przez PIG-PIB na łączną kwotę 1.837,2 tys. zł za realizację tego 
przedsięwzięcia. W zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Geologii 
i Koncesji Geologicznych oraz Głównego Geologa Kraju Kosztorysie

I
i

30 Dz. U. z 2015 r. poz. 909, ze zm.
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powykonawczym, przedłożonym przez PIG-PIB w celu rozliczeniem powyższego 
przedsięwzięcia, zawyżono kwotę prac własnych PIG-PIB o 91,46 zł.

(dowód: akta kontroli str. 451-469)

Były Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych podał, że nie umie 
wyjaśnić przyczyn zatwierdzenia Kosztorysu powykonawczego zawierającego błędy 
rachunkowe.

(dowód: akta kontroli str. 528-529)

Główny Geolog Kraju wyjaśnił: „(...) Kosztorys powykonawczy nie jest arkuszem 
kalkulacyjnym, w którym elementy mogą podlegać dalszemu przeliczaniu, lecz jest 
zbiorczym zestawieniem danych zawierającym koszty poniesione w kolejnych latach 
realizacji projektu. Różnice (...) wynikają prawdopodobnie z powyższego. Jest poza 
obecnymi możliwościami Ministerstwa Środowiska (sprawdzenie - dopisek kontrolera) 
tych danych, niemniej zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW wartości kosztorysowe 
zaokrągla się do liczb całkowitych. Stąd (...) podana jest pełna liczba jednostek.

(dowód: akta kontroli str. 675-685)

Jakkolwiek ujawnione niezgodności dotyczyły niewielkich kwot, to fakt ich 
występowania wskazywać może na nierzetelność weryfikacji w Ministerstwie 
dokumentów powykonawczych, przedkładanych przez PIG-PIB.

2. Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę, że okres realizacji projektu SOPO został 
znacznie wydłużony i nie jest znany termin jego zakończenia. Planowany zakres III 
etapu, który ma być realizowany do 2023 r„ nie zapewni objęcia projektem całego kraju, 
nie obejmuje również wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania przed osuwiskami, co 
było planowane. Projekt SOPO okazał się znacznie bardziej czasochłonny i kosztowny 
niż zakładano, co wskazywać może na niewystarczające rozpoznanie zagadnienia na 
etapie konstruowania wstępnych założeń projektu.

W ocenie NIK, Minister Środowiska odpowiedzialny za realizację SOPO z racji powierzenia 
mu tego zadania przez Radę Ministrów oraz ustawowego zobowiązania do sprawowania 
nadzoru nad PIG-PIB, nie zapewnił wystarczającego i skutecznego nadzoru nad realizacją 
tego projektu. Przyjęte w Harmonogramie rzeczowo-finansowym koszty realizacji 
poszczególnych zadań nie były w Ministerstwie weryfikowane, sprawozdania z realizacji 
projektu, składane przez PIG-PIB, przyjmowane były, pomimo iż nie zawierały precyzyjnie 
określonego zakresu wykonanych prac, a rozliczenia zawierały błędy.

IV. Uwagi i wnioski
NIK zwraca uwagę, że zakres informacji dotyczących ruchów masowych ziemi i ich skutków 
gromadzonych w Ministerstwie Środowiska, a w szczególności brak pełnych danych 
dotyczących osuwisk oraz ich rozpoznania, w tym danych o badaniach dotyczących 
terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi prowadzonych przez PIG-PIB na obszarach 
nieobjętych SOPO, danych o zakresie badań planowanych i prowadzonych przez organy 
samorządu terytorialnego w zakresie ruchów masowych ziemi i ich skutków, może utrudniać 
realizację przez Ministra Środowiska, obowiązku wynikającego z art. 34 ust. 1 w związku 
z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o działach administracji rządowej w związku z art. 156 ust. 1 pkt 
1 i ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

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 Kontroli31, wnosi o:

1) wprowadzenie systemu bieżącego uzyskiwania i gromadzenia informacji 
pochodzących z innych źródeł niż SOPO, w tym z jednostek samorządu terytorialnego, 
dotyczących terenów, na których występują ruchy masowe ziemi i terenów 
zagrożonych takimi ruchami;

Uwagi dotyczące 
badanej działalności

Wnioski pokontrolne

31 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r, poz. 667
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zapewnienie skutecznego systemu monitorowania realizacji celów I zadań PIG-PIB, 
w tym w zakresie realizacji dalszych etapów projektu SOPO;

2)

3) zweryfikowanie zakresu zadań zrealizowanych w ramach II etapu SOPO przez PIG-
PIB;

zapewnienie przeprowadzania kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich 
skutkom.

4)

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 Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli.

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

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków

Warszawa, dnia 9 listopada 2016 r.

Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli 

Ewa Polkowska
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