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Pan  
Jan Chadam 
Prezes Zarządu Spółki  
Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM SA 
w Warszawie 

 
 
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli1 przeprowadziła w  spółce Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA w Warszawie2, kontrolę realizacji inwestycji – terminal LNG w Świnoujściu3 

w latach 2008–2011. 

 W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 12 czerwca 2012 r., 

Najwyższa Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK4, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze Wystąpienie. 

1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę zadań związanych z budową 

Terminalu LNG. Działania dotyczące monitorowania realizacji inwestycji w zakresie Terminalu LNG 

i sporządzania raportów oraz rekomendowania działań służących realizacji inwestycji były rzetelne. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
5
 (dalej: ustawa o terminalu LNG), GAZ-SYSTEM 

był jednym z podmiotów realizujących zadania dotyczące Terminalu LNG, a na podstawie art. 2 ust. 3 ww. 

                                                           
1 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
2 Dalej: Spółka lub GAZ-SYSTEM.” 
3 Dalej: Terminal LNG lub Terminal. 
4 W związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. Nr 227, poz. 1482 
– dalej ustawa o zmianie ustawy o NIK), w niniejszym postępowaniu kontrolnym zastosowanie znajdują przepisy ustawowe 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 czerwca 2012 r., tj. do dnia wejścia w życie ww. ustawy. 
5 Dz. U. Nr 84 poz. 700 ze zm. Ustawa weszła w życie w dniu 4 czerwca 2009 r. 
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ustawy odpowiadał za koordynację przebiegu realizacji tych inwestycji. Przed wejściem w życie ustawy GAZ-

SYSTEM (od 2008 r.) sprawował nadzór właścicielski nad Polskim LNG SA (dalej: PLNG), realizującym 

przedsięwzięcie budowy Terminalu LNG jako inwestor. 

2. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się Spółki z zadań koordynatora inwestycji – 

Terminal LNG, w tym przyjęcie procedur dedykowanych koordynacji przedsięwzięcia oraz współdziałanie 

z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji tej inwestycji.  

2.1. W dniu 20 sierpnia 2009 r. Spółka zawarła z PLNG, Urzędem Morskim w Szczecinie (UMS) oraz 

Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (ZMPSiŚ) Porozumienie o Współpracy w zakresie 

realizacji inwestycji – Terminal LNG w celu uzyskania przez Terminal pełnej funkcjonalności operacyjnej do dnia 

30 czerwca 2014 r. Zadaniem UMS było wybudowanie infrastruktury morskiej, a ZMPSiŚ – infrastruktury 

nabrzeża rozładunkowego. PLNG i GAZ-SYSTEM zobowiązały się do współpracy z tymi podmiotami w zakresie 

wykonywania obowiązków stron określonych w ustawie o terminalu LNG. GAZ-SYSTEM jako koordynator, 

zobowiązał się do uzgadniania kwestii związanych z harmonogramem, dotyczących UMS i ZMPSiŚ.  

Zawarty w dniu 28 sierpnia 2010 r. aneks do ww. Porozumienia (tzw. Porozumienie uzupełniające) 

uszczegółowił obowiązki stron tej umowy poprzez określenie zasad współpracy stron w fazie planowania, 

przygotowania, zrealizowania i zamknięcia inwestycji – Terminal LNG, ze szczególnym uwzględnieniem roli 

spółki GAZ-SYSTEM jako koordynatora w rozumieniu ustawy o terminalu LNG. Ustanowiono także Komitet 

Wykonawczy, którego zadaniem było wypracowanie dla partnerów Porozumienia rekomendacji merytorycznych. 

Zasady koordynacji, określone w ww. Porozumieniu, pozwoliły Spółce efektywnie wypełniać jej funkcje 

w procesie realizacji inwestycji w zakresie budowy Terminalu LNG. 

2.2. Wypełniając obowiązki nałożone na GAZ-SYSTEM przepisami art. 2 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy 

o terminalu LNG, Spółka opracowała harmonogram przygotowania inwestycji w zakresie Terminalu, uzgodniony 

z UMS, ZMPSiŚ i PLNG. Harmonogram ten w dniu 15 stycznia 2010 r. przekazany został do zatwierdzenia 

Ministrowi SP i uzyskał akceptację w dniu 24 lutego 2010 r. 

2.3. W celu wykonywania funkcji koordynatora we wrześniu 2009 r. w Spółce utworzono odrębną jednostkę 

organizacyjną (Pion LNG), do której obowiązków należało m.in. wypracowanie zasad procesu koordynacji, 

monitorowanie oraz sporządzanie analiz i raportów z postępów prac w realizacji koordynowanej inwestycji, 

a także wybór oraz zakup metodyki zarządzania projektami na potrzeby procesu koordynacji. GAZ-SYSTEM 

wdrożył system koordynacji przebiegu realizacji inwestycji w zakresie Terminalu LNG w oparciu o Metodykę 

Zarządzania Projektami TenStep®. Na stosowanie tego systemu uzyskał akceptację Ministra SP, System 

koordynacji stanowił dla GAZ-SYSTEM wsparcie w realizacji obowiązków koordynacyjnych nałożonych przez 

ustawę o terminalu LNG. Wcześniej, przed powołaniem Pionu LNG, zadania związane z projektem wykonywał 

powołany w dniu 1 kwietnia 2009 r. Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. Inwestycji – Terminal LNG.  
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3. W ocenie NIK działania Spółki, podejmowane w związku ze stwierdzonymi opóźnieniami lub 

nieprawidłowościami w realizacji inwestycji – Terminal LNG, były rzetelne.  

Spółka rzetelnie monitorowała przebieg realizacji ww. inwestycji, wskazując opóźnienia w realizacji 

Terminalu oraz przedstawiając rekomendacje działań naprawczych zarówno na posiedzeniach Komitetu 

Wykonawczego, na spotkaniach z urzędnikami MSP, a także w comiesięcznych raportach dla Ministra SP. 

Ponadto podejmowane były bezpośrednie pisemne interwencje, m.in. Spółka zwracała się do Generalnego 

Realizatora Inwestycji, wskazując najpoważniejsze ryzyka dla terminowej realizacji przedsięwzięcia, a także 

wnioskując o przygotowanie programu naprawczego w sytuacji stwierdzonych opóźnień.  

Efektem działań GAZ-SYSTEMU było przygotowanie przez Generalnego Realizatora Inwestycji 

wnioskowanego programu naprawczego, zawierającego m.in. zaktualizowany harmonogram działań. 

4. NIK pozytywnie ocenia realizację przez GAZ-SYSTEM obowiązków sprawozdawczych wobec Ministra 

Skarbu Państwa, nałożonych na Spółkę przez Ministra SP w marcu 2009 r. Zgodnie z prośbą Ministra SP, raporty 

należało przesyłać do MSP oraz do wiadomości Ministra Infrastruktury i Ministra Gospodarki do końca 

pierwszego tygodnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni). 

GAZ-SYSTEM terminowo wywiązywał się z tego obowiązku i od kwietnia 2009 r. do końca 2011 r. 

przedstawił Ministrowi SP i innym wskazanym ministrom 33 raporty miesięczne. Raporty zawierały m.in. 

kalendarium istotnych zdarzeń, postęp prac zaplanowanych na dany miesiąc sprawozdawczy i realizację w nim 

zobowiązań finansowych, planowane zadania na miesiąc następny po sprawozdawczym, ryzyka i zagrożenia 

wykonania zadań przez PLNG oraz wnioski. 

W załączonym do raportu za grudzień 2011 r. dokumencie Streszczenie Menedżerskie, Kluczowe 

zadania, Zidentyfikowane i obsłużone ryzyka projektowe stwierdzono m.in., że Główny Realizator Inwestycji 

(GRI) nie odebrał formalnie prac przy budowie ścian obu zbiorników LNG, przez co nie zrealizowano montażu 

pierścienia oporowego zbiornika LNG TK-2012. Uwzględniając wykonanie dachu dla ww. zbiornika opóźnienie 

prac przy zbiornikach wynosiło 6 miesięcy. Z powodu niskiej jakości wykonanych ścian nadal były wstrzymane 

prace na obiekcie sterowni. Zagrożeniem dla terminu realizacji inwestycji było uzgodnienie projektów zamiennych 

w obszarze Platformy Rozładunkowej i Technologicznej, zwłaszcza że w Projekcie Składowym Nabrzeże 

proponowano przesunięcie terminów przekazania obiektów dla Projektu Składowego Terminal. Podstawowym 

zagrożeniem dla terminów robót budowlanych pozostawała kwestia wykonania przez GRI i uzgodnienia z PLNG 

dokumentacji wykonawczej PSk Terminal. GRI przekazał w grudniu 2011 r. projekt harmonogramu zawierający 

program naprawczy w zakresie przyspieszenia realizacji i zniwelowania opóźnień. W ocenie GAZ-SYSTEM 

program ten wymagał dalszych szczegółowych prac. 

Biorąc pod uwagę powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków. 
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Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK6, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag, zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się – stosownie 

do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK7 – od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyższych zastrzeżeń. 

 

 

Wicedyrektor 

Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i 

Prywatyzacji 

( - ) Andrzej Sowiński 

 

                                                           
6 W związku z art. 2 ustawy o zmianie ustawy o NIK, w niniejszym postępowaniu kontrolnym zastosowanie znajdują przepisy 
ustawowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 czerwca 2012 r., tj. do dnia wejścia w życie ww. ustawy. 
7 Jw. 


