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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/069 – „Funkcjonowanie ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Joanna Paliga, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli  
nr LKA/95/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2)  

Jednostka 
kontrolowana 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Buchwald – Prezes Zarządu1 

(dowód: akta kontroli str. 3)  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działania Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego3 w zakresie 
organizacji ratownictwa górniczego. 

Spółka wypełniała nałożony na nią obowiązek współdziałania w przeprowadzaniu 
akcji ratowniczych i udzielaniu pomocy zakładom górniczym w zapobieganiu i likwidacji 
skutków zagrożeń górniczych. Kierownik Jednostki Ratownictwa Górniczego i jego 
zastępcy, kierownicy okręgowych stacji ratownictwa górniczego4 i ich zastępcy oraz 
kierownicy dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych posiadali wymagane 
kwalifikacje i doświadczenie. 

Funkcjonujący w CSRG model gotowości odpowiadał wymogom rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego5; 
dyżurujące zawodowe zastępy ratownicze, zawodowe pogotowia specjalistyczne 
oraz zastępy ratownicze dla grup zakładów górniczych były utrzymywane w stałej 
gotowości umożliwiającej natychmiastowy wyjazd na wezwanie z zakładu 
górniczego oraz miały zapewnioną łączność z zakładami górniczymi. W CSRG 
zorganizowana została całodobowa służba dyspozytorska, dyżurująca w dniach 
pracy i dniach wolnych od pracy, a wyposażenie tej jednostki i wozów bojowych 
odpowiadało obowiązującym normom. CSRG posiadała zabezpieczenie medyczne 
na czas prowadzenia akcji ratowniczej, które było jednym z elementów służby 
medycznej, której organizację określił Kierownik Jednostki Ratownictwa Górniczego.  

 
 
 
                                                      
1 Od 21 czerwca 2016 r. Wcześniej funkcję Prezesa pełnił Andrzej Chłopek.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3 Zwana dalej: „Spółką”, „Jednostką Ratownictwa Górniczego” lub „CSRG” 
4 Dalej „osrg” 
5 Dz. U. Nr 94, poz. 838 ze zm., zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie ratownictwa”, które obowiązywało do 30 czerwca 

2017 roku. 
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Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na: 
− nierzetelnym przygotowaniu procesu kierowania ratowników górniczych na 

badania ratownicze oraz nierzetelnej weryfikacji kompletności wykonanych 
badań ratowniczych, skutkiem czego żaden z ratowników górniczych nie 
odbywał badań psychologicznych w wymaganych terminach6;   

− nieprzestrzeganiu przez 20 pracowników (dyspozytorów i kierowników 
pogotowi specjalistycznych) obowiązującego czasu pracy i świadczeniu 
przez nich pracy przez 24, a nawet 36  godzin, zamiast obowiązujących 12. 
Skutkiem powyższego Dzienniki pracy zawodowych pogotowi 
specjalistycznych i Książki raportowe (wypełniane przez dyspozytorów) 
zawierały nieprawdziwe informacje dotyczące osób, które faktycznie 
wykonywały pracę na stanowisku kierownika pogotowi specjalistycznych  
i dyspozytora;  

− nierzetelnie sprawowanym nadzorze nad realizacją umowy na 
zabezpieczenie medyczne akcji dla OSRG w Bytomiu, Zabrzu i Jaworznie, 
gdyż w 20177 roku stwierdzono 29 dyżurów pełnionych przez dwóch, 
zamiast trzech lekarzy. 

NIK zauważa ponadto, że stosowane przez CSRG mechanizmy finansowe nie 
zachęcają  ratowników górniczych do utrzymywania kondycji fizycznej i stanu 
zdrowia w celu uzyskania pozytywnego wyniku badania ratowniczego 
umożliwiającego pracę w aparacie regeneracyjnym. Powyższe może się przyczynić 
do spadku w drużynie ratowniczej liczby ratowników górniczych, którzy mogą 
pracować w aparatach regeneracyjnych. 
 
CSRG nie rozważała od 2004 r., tj. od momentu utworzenia spółki Cen-Med.8 
możliwości rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez ww. spółkę o świadczenia 
usług zabezpieczenia medycznego akcji ratowniczych. Tym samym nie podjęto próby 
potencjalnego zwiększenia przychodów ww. spółki o około 1,2 mln zł rocznie (tj. wartość 
tych usług realizowanych obecnie przez dwa podmioty zewnętrzne), co byłoby istotne 
biorąc pod uwagę obecne przychody tej spółki, które wynoszą ok. 3,5 - 4 mln zł rocznie.  
 
Izba ocenia pozytywnie sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez Spółkę, 
która realizując statutowe zadania związane z działalnością ratowniczą świadczyła 
również usługi komercyjne mieszczące się w obszarze zapobiegania skutkom 
zagrożeń górniczych, takie jak np. usługi inertyzacyjne i usługi przewoźnym 
wyciągiem ratunkowym. Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Pomimo że 
podstawowa działalność Spółki, tj. świadczenie usług gotowości nie było rentowne, 
to jednak Spółka rekompensuje  to rentowną działalnością szkoleniową i usługami 
inertyzacyjnymi. Spółka na bieżąco analizowała koszty poszczególnych rodzajów 
działalności podejmując działania9 w celu ich obniżenia, co NIK ocenia pozytywnie.   
 
NIK zwraca uwagę na aspekt organizacyjny działania okręgowych stacji ratownictwa 
górniczego, z których w każdej zatrudniony jest Dyrektor i dwóch zastępców, którzy 
nadzorują pracę czterech kierowników zmianowych i od dwóch do czterech 
mechaników sprzętu ratowniczego oraz trzech osób obsługi, co oznacza, że trzy 
osoby nadzorują pracę średnio 10 osób. W ocenie NIK, zasadne jest dokonanie 
analizy, czy obowiązująca struktura organizacyjna okręgowych stacji ratownictwa 

                                                      
6 Częstotliwość badań ustaliła CSRG w dokumencie „Metodyka badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteriami  

i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym”  
7 Kontrolą objęto harmonogramy dyżurów za I półrocze 2017 r. 
8 Cen-Med sp. z o.o., należąca w 100% do CSRG. 
9 Obecnie analizowana jest koncepcja likwidacji jednej z okręgowych stacji ratownictwa górniczego, co poza oszczędnościami 

dla CSRG przyniesie spadek kosztów dla przedsiębiorców górniczych. 
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górniczego sprzyja wykonywaniu przez osrg zadań w sposób oszczędny, wydajny  
i skuteczny.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja jednostki ratownictwa górniczego 

1.1.  Kierownikiem Jednostki Ratownictwa Górniczego był Prezes Spółki. Wśród 
siedmiu jego zastępców był Wiceprezes ds. Technicznych10. 

W strukturze organizacyjnej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego,  
jako jednostki ratownictwa górniczego funkcjonowały cztery Okręgowe Stacje 
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Jaworznie, Wodzisławiu Śląskim i Zabrzu. 
Struktura ta zabezpieczała wszystkie zakłady górnicze wydobywające węgiel 
kamienny, trzy kopalnie soli, jedną kopalnię rud cynku i ołowiu, kopalnie 
zlikwidowane wchodzące w struktury SRK SA oraz kopalnie zabytkowe - muzea. 

Funkcjonujący w CSRG model gotowości odpowiadał treści § 73 ww. 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. Jednostka ratownictwa 
utrzymywała na każdej zmianie roboczej, w dniach pracy, jak i dniach wolnych od 
pracy dwa dyżurujące zawodowe zastępy ratownicze oraz osiem dyżurujących 
zastępów dla grup zakładów górniczych (po dwa w każdej osrg). Skład dyżurujących 
zawodowych zastępów ratowniczych odpowiadał wymogom § 73 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa11. Na każdej zmianie dyżurowali co najmniej: 
dwaj zastępowi, dziewięciu zawodowych ratowników górniczych12, jeden 
 mechanik i jeden pomiarowiec (członek pogotowia pomiarowego). Tak więc CSRG 
dysponowała każdorazowo 10 zastępami ratowniczymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-109, 421) 
 

W każdej osrg zatrudniony był dyrektor, dwóch zastępców, czterech kierowników 
zmianowych i mechanicy sprzętu ratowniczego (od dwóch do czterech) oraz trzy  
osoby obsługi13, natomiast dyżury w osrg pełnili ratownicy górniczy oddelegowani  
z kopalnianych stacji ratownictwa górniczego14 kopalni podlegających terytorialnie 
danej osgr. Pracownicy kopalnianych stacji ratownictwa górniczego oddelegowywani 
byli  
na okresy różnej długości nie dłuższe niż 15 dni, a czas oddelegowania wynikał  
z umowy na gotowość, zawartej z danym przedsiębiorcą górniczym. 

(dowód: akta kontroli str. 109-113) 
Czas dojazdu z osrg do zabezpieczanych zakładów górniczych wynosił: 

• OSRG w Bytomiu – od 6 do 39 minut, a średni czas dojazdu to 18 minut, 
• OSRG w Jaworznie – od 7 do 60 minut, a średni czas dojazdu to 25 minut  

(bez LW Bogdanka, gdzie czas dojazdu wynosi 270 minut), 
• OSRG w Wodzisławiu – od 7 do 30 minut, a średni czas dojazdu to  

19 minut, 
• OSRG w Zabrzu – od 2 do 27 minut, a średni czas dojazdu to 14 minut. 

(dowód: akta kontroli str. 114-141) 
 

                                                      
10 Od 11 stycznia 2017 r. 
11 Ustalono na podstawie analizy zapisów Dziennika pracy zawodowych pogotowi specjalistycznych za I półrocze 2014 r., 

2015 r., 2016 r. i I kwartał 2017 r.  
12 Rolę dziewiątego zawodowego ratownika pełnił dyspozytor. 
13 Pracownik administracyjny i osoby sprzątające. 
14 Dalej „ksrg” 

Opis stanu 
faktycznego 
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W CSRG funkcjonowało sześć pogotowi specjalistycznych: pomiarowe, 
inertyzacyjne, przeciwpożarowe, górniczo-techniczne, przewoźnych wyciągów 
ratowniczych i wodne. Ponadto w strukturze CSRG funkcjonowały: 

− zastępy specjalistyczne do prac podwodnych, w strukturze pogotowia 
wodnego, które były przygotowane do wykonywania zadań w miejscach, 
gdzie zachodzi potrzeba stosowania technik nurkowych, 

− zastępy specjalistyczne do prac wysokościowych w strukturze pogotowia 
PWR, które były przygotowane do wykonywania zadań w miejscach, gdzie 
zachodzi potrzeba stosowania technik alpinistycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-109) 
Pogotowia specjalistyczne tworzą grupy wyznaczonych pracowników, w tym 
ratowników posiadających wymagane kwalifikacje.  
Pogotowia specjalistyczne były w gotowości, co realizowano poprzez zebranie 
odpowiedniego zespołu spośród ratowników będących oraz niebędących w danym 
momencie w pracy. Czas, jaki minął od momentu wezwania pogotowia 
specjalistycznego do chwili jego wyjazdu ustalono na podstawie książki raportowej 
za okres 2014 r. do końca maja 2017 r. oraz na podstawie Dzienników pracy 
zawodowych pogotowi specjalistycznych za lata 2014 - maj 2017: 

• 16 lutego 2015 r. o godz. 14.20 dyspozytor kopalni „Wieczorek” zgłosił akcję 
pożarową; pogotowie pomiarowe wyjechało o 14.30. 

• 9 lipca 2015 r. o godzinie 13.20 dyspozytor kopalni „Bielszowice” zgłosił 
akcję pożarową; pogotowie pomiarowe wyjechało o 13.44. 

• 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 4.01 dyspozytor kopalni „Sobieski” zgłosił 
akcję pożarową; pogotowie pomiarowe wyjechało o 4.25. 

• 17 kwietnia 2015 r. o godzinie 2.12 dyspozytor kopalni „Śląsk” zgłosił zawał; 
pogotowie pomiarowe zostało wezwane o 2.58, a wyjechało o 3.10. 

• 13 października 2015 r. o godzinie 3.50 dyspozytor kopalni „Piast” zgłosił 
akcję pożarową; pogotowie pomiarowe wyjechało o 4.13. 

Na podstawie informacji uzyskanych od dyspozytora kopalni podejmowano decyzję 
który zastęp lub które pogotowie wysyłane jest na kopalnię (np. po informacji  
z kopalni Śląsk, że pracownik wpadł do szybu, zdecydowano o wysłaniu ratowników 
grupy wysokościowej).  

(dowód: akta kontroli str. 109-110, 142-152) 
 

Częstotliwość wyjazdów poszczególnych pogotowi w okresie objętym kontrolą była 
różna. Najczęściej wykorzystywane było pogotowie pomiarowe15 oraz przewoźnych 
wyciągów ratowniczych16, natomiast pogotowie wodne w okresie objętym kontrolą 
nie było wykorzystywane ani razu.  
 
 
W okresie objętym kontrolą CSRG uczestniczyła w 30 akcjach ratowniczych  
w kopalniach węgla kamiennego, z czego 18 dotyczyło pożaru, dwie wybuchu 
metanu,  a  cztery zawałów17. 

(dowód: akta kontroli str. 5-108)  
CSRG S.A. jest jednostką ratownictwa, która prowadzi współpracę w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego18. W okresie objętym kontrolą 

                                                      
15 Które w okresie objętym kontrolą interweniowało 329 razy. 
16 Które w okresie objętym kontrolą interweniowało 267 razy. 
17 Pozostałe 6 akcji to: poszukiwanie pracownika w zbiorniku węgla w KWK Murcki-Staszic, wstrząs górotworu w KWK 

Borynia-Zofiówka-Jastrzębie i awaria elektromaszynowa w szybie w tej samej kopalni  oraz awaria elektromaszynowa 
w rozdzielni wysokiego napięcia  na KWK Piast, gwałtowne wypłynięcie gazów w Zakładzie Górniczym Eko-Plus oraz 
upadek pracownika z poziomu ok. 960 metrów na dno szybu na poziom 1081 metrów na KWK Wujek-Śląsk. 

18 Dalej „KSRG” 
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jednostka brała udział w dwóch akcjach, z czego jedna dotyczyła zawału w jaskini,  
a druga ewakuacji psa z otworu wiertniczego. Koszty akcji ratowniczej prowadzonej 
w ramach KSRG  obciążały CSRG.  

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 153-157) 
W jednostce ratownictwa obowiązywał Regulamin określający zadania wykonywane 
przez zastępy ratownicze oraz pogotowia specjalistyczne, w tym sposób szkolenia  
i odbywania ćwiczeń ratowniczych przez osoby wchodzące w skład tych zespołów  
i pogotowi zatwierdzony przez kierownika jednostki ratownictwa.  

(dowód: akta kontroli str. 158- 194) 
W jednostce funkcjonował również Plan ratownictwa19, który określał m.in.:  

− organizację pełnienia dyżurów i sposób alarmowania członków Zarządu, 
osób funkcyjnych i służb specjalistycznych CSRG na wypadek ogłoszenia 
akcji ratowniczej, 

− wykaz osób funkcyjnych pełniących dyżury i sprawujących nadzór nad 
służbami specjalistycznymi, 

− obowiązki osób kierownictwa i nadzoru oraz pracowników wchodzących  
w skład służb specjalistycznych CSRG w przypadku ogłoszenia akcji 
ratowniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 195-207) 
Ponadto dla każdej osrg Prezes zatwierdził Plan ratownictwa, który określał m.in.: 

− osoby personelu inżynieryjno-technicznego osrg wraz z adresami, 
numerami telefonów i czasem dojazdu do osrg oraz zakresy obowiązków 
osób funkcyjnych w przypadku zgłoszenia akcji ratowniczej,  

− zakłady górnicze zabezpieczane przez osrg wraz z numerami telefonów 
kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, centrali i dyspozytorni, 

− plan wzajemnej pomocy podległych zakładów oraz zestawienie czasu 
dojazdu do poszczególnych zakładów górniczych.   

(dowód: akta kontroli str. 276-277) 
W CSRG oraz w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego zorganizowana  
była całodobowa służba dyspozytorska dyżurująca w dni pracy i w dni wolne od 
pracy. W CSRG oraz w każdej osrg znajdowało się stanowisko dyspozytora, który 
miał stałą łączność zarówno z osrg, jak i z kopalniami. W przypadku osrg funkcję 
dyspozytora pełnił ratownik z kopalni, która w danym momencie pełniła dyżur  
w osrg. Łączność z osrg zapewniona była poprzez sieć telefoniczną wewnętrzną 
oraz standardowe połączenie telefoniczne, natomiast z kopalniami poprzez 
standardową sieć telefoniczną. Jak wynika z książki raportowej, próba łączności 
odbywała się dwukrotnie podczas 24 godzin (tj. jeden raz na każdej zmianie). 
Sposób organizacji łączności oraz utrzymywane w gotowości zastępy spełniały 
wymogi § 64 ust.1 i 3 rozporządzenia w sprawie ratownictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 208) 
 

Pomimo iż w CSRG pracowników dyspozytorni i członków pogotowi 
specjalistycznych obowiązywał 12-godzinny tryb pracy20, dyspozytorzy oraz 
kierownicy pogotowi specjalistycznych21 w część sobót, niedziel i innych  
dni ustawowo wolnych od pracy nie przestrzegali obowiązującego w CSRG 
Regulaminu pracy22. Skutkiem powyższego Dzienniki pracy zawodowych pogotowi 
specjalistycznych i Książki raportowe (wypełniane przez dyspozytorów) zawierały 
nieprawdziwe informacje dotyczące osób, które faktycznie wykonywały pracę na 
stanowisku kierownika pogotowi specjalistycznych i dyspozytora.  
                                                      
19 Zatwierdzony 2 listopada 2016 r.  
20 § 20 punkt 1 Regulaminu Pracy. 
21 Łącznie 20 osób. 
22 Uchwała Zarządu Nr 362/II/2009 z 23 października 2009 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 7 czerwca 2017 r. stwierdzono 105 przypadków  
24-godzinnych dyżurów na dyspozytorni23 oraz 112 przypadków 24godzinnych 
dyżurów pełnionych przez kierownika pogotowi specjalistycznych24. 

(dowód: akta kontroli str. 704)  
Ponadto ustalono, że w dwóch przypadkach osoba, która przepracowała 24 godziny  
w dyspozytorni, kolejne 12 godzin przepracowała w pogotowiu specjalistycznym. 
Dotyczyło to jednego pracownika, który 2 maja 2015 r. przepracował dwie  
12-godzinne zmiany w dyspozytorni, a następnego dnia, tj. 3 maja 2015 r. na 
porannej zmianie pełnił dyżur jako pomiarowiec. Taka sama sytuacja miała miejsce 
20 i 21 czerwca 2015 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 209-233-253, 704-989) 
 

Powyższa nieprawidłowość była wynikiem ustalonego pomiędzy pracownikami 
sposobu postępowania. W sytuacji, gdy dyżur na zmianach np. w soboty i niedziele 
pełnili ci sami dwaj pracownicy (pracownik X na zmianie porannej w sobotę  
i niedzielę, a pracownik Y na zmianie wieczornej w sobotę i niedzielę) dokonywali 
ono zamiany, polegającej na przepracowaniu dwóch kolejno po sobie następujących 
zmian (pracownik X na zmianie porannej i wieczornej w sobotę, a pracownik Y  
na zmianie porannej i wieczornej w niedzielę). Jednocześnie w Dzienniku pracy 
zawodowych pogotowi specjalistycznych pracownik X, który faktycznie wykonywał 
pracę bez przerwy przez 24 godziny wpisywał siebie jako kierownika pogotowi 
specjalistycznych na jednej 12-godzinnej zmianie, a na drugiej 12-godzinnej zmianie 
wpisywał pracownika Y, który pracy nie wykonywał. Pracownik Y później potwierdzał 
wpisy w Dzienniku swoim podpisem.   

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku dyspozytorów. Dwie kolejno po sobie 
następujące zmiany wykonywał pracownik X, ale wpisywał, że jedną ze zmian 
realizował pracownik Y, a pracownik Y następnego dnia robił to samo, wpisując,  
że na jednej ze zmian pracował dyspozytor X. 

Stwierdzona nieprawidłowość występowała tylko w dni ustawowo wolne od pracy  
i miała powtarzalny charakter.   

Zapytani o powyższe odmówili udzielenia wyjaśnień. Jedna osoba pełniąca  
funkcję kierownika pogotowi stwierdziła, że Dziennik pracy zawodowych pogotowi 
specjalistycznych nie zawsze był wypełniany na bieżąco (np. z powodu wyjazdu 
pogotowia do akcji czy błędu ludzkiego) i mogło się zdarzyć, że wypisywany był  
z opóźnieniem lub z wyprzedzeniem, a wypełniającym nie zawsze był kierownik, ale 
mógł to być inny pracownik, który wypełniał dokumenty na polecenie kierownika,  
a kierownik potwierdzał zgodność wpisu ze stanem faktycznym własnoręcznym 
podpisem. W jego ocenie nie naruszył zapisów Regulaminu Pracy. 

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ 
omawiana dokumentacja powinna być prowadzona rzetelnie, a więc powinna 
odzwierciedlać stan faktyczny i wskazywać osoby, które w danym czasie 
rzeczywiście pełniły konkretne funkcje. NIK zauważa ponadto, że dokumentacja ta 
może być kluczowa w przypadku konieczności przypisania odpowiedzialności  
za podejmowane decyzje. 

 

                                                      
23 23 w roku 2014, 40 w roku 2015, 25 w roku 2016 i 17 do 7 czerwca 2017 r. 
24 62 w roku 2014, 28 w roku 2015, 20 w roku 2016 i 2 do 7 czerwca 2017 r. 
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Dyrektor Techniczny wyjaśnił, że nie wiedział o powyższej praktyce, a organizacja 
pracy w dni wolne od pracy utrudnia sprawowanie nadzoru w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 254-265, 269-270) 

Prezes Spółki, w odpowiedzi na pytanie o przyjęcie w CSRG 12-godzinnych 
dyżurów, pomimo że przepisy dopuszczały możliwość dyżurów 24-godzinnych 
wyjaśnił, że (na podstawie nabytych doświadczeń) jest on optymalny. Jednocześnie 
poinformował, że podjął działania mające na celu przestrzeganie przez ratowników 
dyżurujących zastępów ratowniczych zawodowych pogotowi specjalistycznych, 
dyspozytorów i pracowników okręgowych stacji ratownictwa górniczego, ustalonego 
w Regulaminie pracy czasu dyżuru. W sierpniu 2017 r. na jednej z codziennych 
narad Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych polecił Dyrektorowi Technicznemu  
aby podległe mu służby (okręgowe stacji ratownictwa górniczego, pogotowia 
specjalistyczne i dyspozytorzy) przestrzegały Regulaminu pracy, który nie 
dopuszcza pełnienia dyżurów przez dwadzieścia cztery godziny. Dla sprawdzenia 
przestrzegania tego polecenia wprowadzono dodatkową, przeprowadzaną losowo 
wyrywkową kontrolę telefoniczną pracowników dyżurujących. W wyniku takiej 
kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2017 r. stwierdzono, że dwóch pracowników 
Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, dokonując opisanej wyżej 
zamiany, pełniło dyżur przez dwadzieścia cztery godziny, w konsekwencji czego 
zostali ukarani naganami.  

(dowód: akta kontroli str. 266-268, 990) 

   

Ewidencja członków drużyny ratowniczej w zakresie badań i szkoleń prowadzona 
była rzetelnie, co ustalono na podstawie analizy 32 kartotek ratowników.  

(dowód: akta kontroli str. 274-275) 
 
Organizację drużyny ratowniczej określa zarządzenie25 Kierownika Jednostki 
Ratownictwa Górniczego w sprawie drużyny ratowniczej CSRG. 
 
W skład drużyny ratowniczej CSRG wchodzili: 

− ratownicy górniczy26 (którzy mogą pracować w aparatach 
regeneracyjnych), którzy wchodzili w skład zawodowych zastępów 
ratowniczych oraz w skład zawodowych pogotowi specjalistycznych,  

− pracownicy wchodzący w skład zawodowych pogotowi specjalistycznych, 
zwani dalej ratownikami zawodowymi. Grupę tę tworzą osoby, które były 
ratownikami górniczymi w przeszłości i nie mogą pracować w aparatach 
regeneracyjnych oraz osoby, które nigdy ratownikami nie były (cztery osoby 
pogotowia pomiarowego). 

Według stanu na 1 stycznia 2014 r. drużyna ratownicza liczyła 124 osoby 
zatrudnione  
w CSRG, w tym 74 ratowników górniczych, natomiast na koniec czerwca 2017 r. 
liczyła 123 osoby, w tym 66 ratowników górniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 282-289) 
  
Wymogi dotyczące stanu zdrowia i przeszkolenia były różne dla ratowników 
górniczych i ratowników zawodowych. 
Ratownicy górniczy, zgodnie z Zarządzeniem w sprawie drużyny ratowniczej, 
powinni podlegać specjalistycznym badaniom lekarskim i psychologicznym dla 
ratowników górniczych oraz profilaktycznym badaniom okresowym w zakresie 
                                                      
25 Zarządzenie nr 2/2015 z 30 października 2015 r., zwane dalej „Zarządzeniem w sprawie drużyny ratowniczej” 
26 W tym ratownicy oddelegowani z zakładów górniczych – wg stanu na 30 czerwca 2017 r. było to 14 osób.  
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zdolności do pracy pod ziemią. Natomiast ratownicy zawodowi - profilaktycznym 
badaniom okresowym w zakresie zdolności do pracy pod ziemią.  
Również wymogi dotyczące ćwiczeń były bardziej rygorystyczne wobec ratowników 
górniczych – w każdym roku powinni oni brać udział w sześciu ćwiczeniach, 
natomiast ratownicy zawodowi – w dwóch ćwiczeniach. 
 
 
Wymogi dotyczące udziału w kursach były takie same dla obu grup ratowników – 
jeden kurs z zakresu ratownictwa górniczego na pięć lat. 

(dowód: akta kontroli str. 282-284) 
Analiza zapisów Ewidencji członków drużyny ratowniczej wykazała, że w próbie 
wynoszącej 50% ratowników górniczych i zawodowych w latach 2014-2016 nie 
występowały odstępstwa od realizacji wytycznych dotyczących szkoleń i kursów  
z zakresu ratownictwa.  

(dowód: akta kontroli str. 290) 
. 

Pracownicy CSRG posiadali wiedzę o wyposażeniu i funkcjonowaniu wszystkich 
kopalnianych stacji ratownictwa górniczego zabezpieczanych kopalni. Corocznie 
przeprowadzali w każdej z nich konsultacje w zakresie ich przygotowania  
do prowadzenia akcji ratowniczej, wypełniając postanowienia umów zawartych  
z przedsiębiorcami górniczymi, dotyczących świadczenia usług gotowości do udziału 
w akcji ratowniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 293-297) 
 

NIK zwraca uwagę, że CSRG nie stosowała mechanizmów finansowych, które  
zachęcałyby ratowników górniczych do utrzymywania kondycji fizycznej i stanu 
zdrowia na poziomie pozwalającym na uzyskanie, w wyniku lekarskiego badania dla 
ratowników górniczych, uprawniającego do pracy w aparacie regeneracyjnym. 
Ratownik górniczy będący członkiem pogotowia specjalistycznego, jeżeli nie 
podchodzi do badań lekarskich dla ratowników górniczych lub przechodzi je  
z wynikiem negatywnym, pozostaje w drużynie ratowniczej jako ratownik zawodowy. 
Stosowany w CSRG system wynagradzania przewiduje, że każdy członek drużyny 
ratowniczej otrzymuje dodatek ratowniczy określonej wysokości, niezależnie  
od tego czy jest ratownikiem górniczym (czyli mogącym pracować w aparacie 
regeneracyjnym) czy nie. Także prawo do nagrody jubileuszowej mieli wszyscy 
członkowie drużyny ratowniczej. Nagroda jubileuszowa przysługiwała po raz 
pierwszy po przepracowaniu 15 lat, następnie była wypłacana co 5 lat, do 50-lecia 
pracy. W przypadku członków drużyny ratowniczej, za każdy przepracowany rok 
zaliczało się 1,66 roku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 310-360)  
Około połowa drużyny ratowniczej27 to ratownicy zawodowi, czyli osoby, które nie 
mogą pracować w aparatach regeneracyjnych. Wg stanu na koniec 2013 roku,  
na 124 członków drużyny ratowniczej 74 mogło używać aparatów regeneracyjnych, 
co stanowiło 60% drużyny ratowniczej. Relacja ta w kolejnych latach wynosiła:  
na koniec 2014 r. i 2015 r. – 56%, na koniec 2016 r. tylko 50% i 54% na koniec 
czerwca 2017 r28.  O ile w każdym przypadku członek zastępu i zastępowy  
byli ratownikami górniczymi, to wobec kierowników pogotowia nie było takiego 
wymogu, więc nie zawsze był to ratownik górniczy. Tak więc w sytuacji wyjazdu  
do akcji wymagającej budowy np. tamy przeciwwybuchowej w strefie zagrożenia 

                                                      
27 Będących pracownikami CSRG (w skład drużyny ratowniczej wchodzili również ratownicy górniczy oddelegowani z kopalni 

węgla kamiennego – wg stanu na 30 czerwca 2017 r. – 14 osób) 
28 Liczba członków drużyny ratowniczej/liczba ratowników górniczych na koniec kolejnych lat wynosiła: 2014 r. - 126/71 osób, 

2015 r. - 122/68 osób, 2016 r. -118/59 osób, 30.06.2017 – 123/66. 
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pożarowego, którą29 może odebrać wyłącznie ratownik górniczy – CSRG musiałaby 
wysłać w takie miejsce innego pracownika, który ma uprawnienia ratownika 
górniczego i zastąpi kierownika pogotowia nieposiadającego uprawnień do pracy  
w aparacie regeneracyjnym. 
 
NIK zwraca uwagę na malejącą liczbę ratowników górniczych wchodzących w skład 
pogotowia przeciwpożarowego i górniczo-technicznego, którzy są najbardziej 
narażeni na konieczność pracy w atmosferze niezdatnej do oddychania,  
tj. w aparatach regeneracyjnych. Liczba ratowników górniczych należących do 
pogotowia przeciwpożarowego w 2014 r. wynosiła 13 na 19 członków pogotowia,  
w 2015 r. i 2016 r. - 11 na 20 członków pogotowia, a w 2017 r. – ośmiu na  
21 członków pogotowia. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku pogotowia 
górniczo-technicznego: liczba ratowników górniczych należących do pogotowia 
wynosiła 13 na 18 członków pogotowia w 2014 i 2015 r., w 2016 r. - 11 na 16,  
a w 2017 r. - ośmiu na 16 członków pogotowia. Powyższe wynikało przede 
wszystkim z utraty przez członków pogotowia statusu ratownika górniczego  
z powodu negatywnego wyniku badań lekarskich dla ratowników górniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 285-289, 298-309) 

1.2. Prezes CSRG ustalił minimalne wyposażenie CSRG oraz poszczególnych 
pogotowi specjalistycznych30, które powinno pozostawać w ciągłej gotowości do 
użycia w akcji. CSRG dysponowała środkami transportu do przewozu zastępów 
ratowniczych oraz pogotowi specjalistycznych, wraz z niezbędnym wyposażeniem 
do prowadzenia akcji ratowniczej w zakładzie górniczym, a  wyposażenie jednostki 
ratownictwa i wozów bojowych odpowiadało obowiązującym wymogom. W dniu 
przeprowadzania oględzin sprzęt pogotowia inertyzacyjnego nie znajdował się  
w CSRG. Jedynie parownica azotowa znajdowała się w Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Zabrzu.   

(dowód: akta kontroli str. 361-378) 
 

CSRG dysponowało sześcioma urządzeniami inertyzacyjnymi do pozyskiwania 
azotu z powietrza atmosferycznego oraz przewoźnym zespołem parownic 
atmosferycznych do zgazowywania ciekłego azotu i dwutlenku węgla (tzw. APA). 
Posiadany sprzęt wykorzystywany był zarówno komercyjnie jak i w akcji, natomiast 
parownica APA, jak wyjaśnił kierownik pogotowia inertyzacyjnego, wykorzystywana 
była tylko do działań na zasadzie akcji. Dalej kierownik wyjaśnił, że w sytuacji gdy  
w danym momencie CSRG nie dysponuje żadnym urządzeniem do inertyzacji,  
a pojawia się konieczność użycia takiego sprzętu, Stacja zwraca się do spółki  
Cen-Rat, która ma większe możliwości pozyskania potrzebnego sprzętu. Zaznaczył 
ponadto, że pomimo iż sprzęt ten używany jest również w trybie akcji, nigdy  
nie wymaga natychmiastowego dostarczenia na kopalnię. Wynika to ze specyfiki 
miejsca pożaru oraz konieczności odpowiedniego przygotowania zarówno 
powierzchni jak i rejonu pożaru, np. otamowania rejonu pożaru, co może zająć dobę 
lub dwie, a przedmiotowy sprzęt wielkości naczepy TIRa waży ponad 40 ton. 

(dowód: akta kontroli str. 379-382) 
  

CSRG prowadzi współpracę z Cen-Rat w zakresie pogotowia inertyzacyjnego.  
W kwietniu 2012 roku na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony sprzęt, 

                                                      
29zgodnie z punktem 1.31.8.2 i 1.31.8.3 załącznika nr 3 (szczegółowe zasady prowadzenia akcji ratowniczych w zakładach 

górniczych) rozporządzenia w sprawie ratownictwa . Zapis ten powtórzono w obecnie obowiązującym rozporządzeniu  
w sprawie ratownictwa (punkt. 2.13.2 załącznika nr 3) 

30 „Szczegółowego minimalnego wyposażenia CSRG w urządzenia, sprzęt i materiały uwzgledniające rodzaje zagrożeń 
występujących w zabezpieczanych zakładach górniczych” 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

urządzenia (dwa urządzenia do podawania gazu inertnego) i specjaliści Cen-Rat 
zostali włączeni w struktury pogotowia specjalistycznego do inertyzacji.       

(dowód: akta kontroli str. 413-417) 
 
1.3. Kierownik jednostki ratownictwa i wszyscy jego zastępcy, kierownicy i zastępcy 
kierownika okręgowych stacji ratownictwa górniczego oraz kierownicy dyżurujących  
 
zawodowych zastępów ratowniczych oraz zawodowych pogotowi specjalistycznych 
posiadali wymagane kwalifikacje i doświadczenie31.  

(dowód: akta kontroli str. 418-421) 

 
1.4. Badania ratowników górniczych wykonywała spółka Cen-Med., w 100% 
należąca do CSRG. 
Zgodnie z obowiązującą „Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz 
kryteriami i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym”32 
opracowaną przez CSRG ratownicy górniczy podlegali badaniom okresowym nie 
rzadziej, niż co 12 miesięcy, a po ukończeniu 45 roku życia nie rzadziej, niż co 
sześć miesięcy33. Ponadto ratownicy górniczy wchodzący w skład zawodowych 
zastępów ratowniczych (czyli wszyscy ratownicy górniczy CSRG) powinni podlegać 
badaniom psychologicznym nie rzadziej, niż co 12 miesięcy.  

(dowód: akta kontroli str. 991-995) 
Ratownicy górniczy byli terminowo kierowani na badania lekarskie34. W przypadku 
negatywnego wyniku badania lekarskiego lub odbycia badań po upływie 
wyznaczonego terminu ratownik górniczy był zawieszany do czasu ustąpienia 
przyczyny zawieszenia, a jeżeli przyczyna zawieszenia nie ustąpiła, a ratownik był 
członkiem pogotowia specjalistycznego zmieniał się jego status z ratownika 
górniczego na ratownika zawodowego. 
Na 35 skontrolowanych ratowników górniczych biorących udział w akcjach nie 
stwierdzono przypadku udziału w akcji w aparacie regeneracyjnym w okresie 
zawieszenia z powodu badań lekarskich35. 

(dowód: akta kontroli str. 422-426) 
 
W latach 2014 – I połowa 2017 r. żaden z ratowników górniczych nie przechodził  
badań psychologicznych w terminie wynikającym z Metodyki badań. Ratownicy 
górniczy przechodzili badania psychologiczne co 2 lata, podczas gdy powinni co rok.  

Pracownik CRSR, do którego obowiązków należał nadzór na realizacją umowy  
z Cen-Med. wyjaśnił że sprawowany przez niego nadzór nad realizacją umów 
polegał na matematycznym sprawdzeniu faktur wpływających z Cen-Med. 

(dowód: akta kontroli str. 265, 434) 
Powyższa nieprawidłowość, w ocenie NIK, wynika z nierzetelnego przygotowania 
procesu dotyczącego kierowania ratowników górniczych na badania oraz 
nierzetelnej weryfikacji kompletności wykonanych badań ratowniczych.  
W przypadku badań okresowych pracownicy otrzymywali z Działu Kadr skierowanie  
na badania. Natomiast w przypadku badań ratowniczych (badania psychologiczne 
były jednym z elementów badania ratowniczego) skierowania nie wystawiano. 

                                                      
31 Określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 
górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1229). Wcześniej obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275,  
poz. 1628). 
32 Zwana dalej „Metodyką badań” 
33 Punkt I.4. Metodyki badań. 
34 Ustalono na podstawie analizy badań 40 ratowników górniczych w okresie objętym kontrolą.  
35 Ustalone na podstawie „Kart udziału w akcji” 
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Pracownik wiedząc o zbliżającym się terminie badania zgłaszał się do spółki  
Cen-Med. bez żadnego dokumentu. Natomiast po powrocie z badań ratownicy 
przedstawiali zaświadczenie o odbytym badaniu lekarskim oraz psychologicznym, 
ale pracownik prowadzący Ewidencję członków drużyny ratowniczej nie zorientował 
się, że badania psychologiczne wykonywane były rzadziej, aniżeli powinny być 
wykonywane.  
Powyższe świadczy o nierzetelności postępowania w stosowaniu wewnętrznych 
przepisów obowiązujących w Spółce. Ocenę NIK uzasadnia również fakt, że  
pracownik Wydziału Kontroli przeprowadził w 2014 roku kontrolę terminowości 
wykonywania badań lekarskich i psychologicznych przez ratowników i nie stwierdził 
nieprawidłowości36. 
 
Obowiązujące od 1 lipca 2017 roku rozporządzenie Ministra Energii z 16 marca  
2017 roku37 w sprawie ratownictwa górniczego stanowi, że badania psychologiczne  
dla ratowników górniczych przeprowadza się nie rzadziej niż co 24 miesiące.  
Jednostka kontrolowana podjęła działania mające na celu wyeliminowanie 
podobnych sytuacji w przyszłości: począwszy od 10 sierpnia 2017 r. ratownikom 
górniczym również wystawiane jest skierowanie na badania ratownicze.  

(dowód: akta kontroli str. 436-440) 
1.5. Organizację medycznej służby ratownictwa górniczego CSRG określił  
kierownik jednostki ratownictwa w 2008 roku, a lekarze wchodzący w skład służby 
medycznej posiadali wymagane kwalifikacje38. Na służbę medyczną składali się 
lekarze zapewniający zabezpieczenie medyczne ratowników podczas ćwiczeń 
sprawdzających w osrg, zawodowych zastępów ratowniczych i dyżurujących 
zastępów ratowniczych osrg podczas akcji ratowniczych oraz do 21 września  
2016 r. Doradca medyczny Prezesa39.  
Służba ratownictwa została zorganizowana w taki sposób, że lekarz dyżurował  
w dwóch OSRG: w Wodzisławiu i Bytomiu. Lekarz dyżurujący w OSRG w Bytomiu 
zabezpieczał również OSRG w Zabrzu i Jaworznie.  
Wykonawca zabezpieczenia medycznego dla OSRG w Bytomiu, Zabrzu  
i Jaworznie, poza lekarzem dyżurującym zapewniać powinien dyżur telefoniczny 
dwóch lekarzy. 
W przypadku wyjazdu lekarza dyżurującego do akcji, zarówno w przypadku OSRG  
w Bytomiu, jak i w Wodzisławiu wykonawca zapewniał ciągłość dyżuru. 

(dowód: akta kontroli str. 441-507) 
Jak wyjaśnił Prezes Spółki, przyjęty w postępowaniu podział zadań podyktowany  
był względami logistycznymi i organizacyjnymi. 
 

(dowód: akta kontroli str. 618, 660-661) 
Usługa zabezpieczenia medycznego akcji ratowniczych była zlecana dwóm 
podmiotom zewnętrznym wybranym w postępowaniu przetargowym. 
Zabezpieczenie medyczne dla OSRG w Bytomiu, Jaworznie i Zabrzu świadczyła 
firma, której właściciel jest Prezesem zarządu spółki medycznej Cen-Med,  
 

                                                      
36 Przedmiotem kontroli była terminowość wykonywania badań lekarskich przez ratowników-członków drużyny ratowniczej. 

Protokół składał się z części stanowiącej wyznacznik i części opisującej wnioski. W części dotyczącej obowiązujących zasad 
(wyznacznik) wpisano informację o wymaganej częstotliwości badań psychologicznych, natomiast nie ma na ten temat 
wzmianki we wnioskach z kontroli.  

37 Dz. U. poz. 1052. 
38 posiadali specjalizacje określone przez kierownika jednostki ratownictwa oraz odbyli odpowiednie przeszkolenie w jednostce 

ratownictwa. Powyższe sprawdzono na przykładzie 20 lekarzy. 
39 Obecny Prezes zrezygnował z usług doradcy medycznego. 
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należącej w 100% do CSRG40. Natomiast zabezpieczenie medyczne dla OSRG  
w Wodzisławiu realizowała Indywidualna Praktyka Lekarska z Jastrzębia-Zdroju. 

(dowód: akta kontroli str. 534-613) 
 
Na pytanie czy CSRG ponosząc roczne koszty zabezpieczenia medycznego  
na poziomie 1,2-1,3 mln zł rozważała możliwość realizowania tego typu usług przez 
należącą do niej spółkę medyczną Cen-Med., Prezes Zarządu odpowiedział m.in., 
że CSRG oraz spółka Cen-Med. nigdy bezpośrednio nie zabezpieczały medycznie 
akcji ratowniczych; usługa ta zawsze była świadczona przez firmy zewnętrzne,  
które posiadając wieloletnie doświadczenie w tym zakresie zbudowały zarówno 
odpowiednie zespoły, jak i metody zarządzania nimi i koordynacji działań w czasie 
akcji ratowniczej. Dalej tłumaczył, że funkcjonujący model bardzo dobrze się 
sprawdzał w przeszłości, a jego wprowadzenie w obecnym kształcie w roku 2003 
obniżyło koszty zabezpieczenia medycznego o 24% w stosunku do roku 2002  
i o 21% w stosunku do roku 2001. 

(dowód: akta kontroli str. 614-615, 618-659)    
 
 
Nadzór nad realizacją umowy na zabezpieczenie medyczne akcji dla OSRG  
w Bytomiu, Zabrzu i Jaworznie nie był sprawowany rzetelnie, gdyż w 201741 roku 
stwierdzono 29 dyżurów pełnionych przez dwóch, zamiast trzech lekarzy: 

− Jeden lekarz został wskazany jako pełniący w tym samym czasie dyżur 
dyspozycyjny I (lekarz, który powinien przyjechać do OSRG w przypadku 
wyjazdu do akcji lekarza pełniącego dyżur stacjonarny) i dyżur 
dyspozycyjny II (lekarz, który powinien przyjechać do OSRG w przypadku 
wyjazdu do akcji lekarza pełniącego dyżur dyspozycyjny I). Stwierdzono trzy 
takie przypadki: 21.02.2017, 14.03.2017, 18.04.2017. Wszystkie dotyczyły 
dyżurów w godzinach od 14.45 do 6.45; 

− Jeden lekarz został wskazany jako pełniący w tym samym czasie dyżur 
stacjonarny i dyżur dyspozycyjny II (lekarz, który powinien przyjechać  
do OSRG w przypadku wyjazdu do akcji lekarza pełniącego dyżur 
dyspozycyjny I). W I połowie 2017 roku stwierdzono 26 takich 
przypadków42. Wszystkie dotyczyły dyżurów w godzinach od 6.45 do 14.45. 

Powyższe było niezgodne z zapisami § 3.1.2. umowy na zabezpieczenie 
medyczne43, który stanowił, że poza dyżurem stacjonarnym należy utrzymywać 
dyżur telefoniczny dwóch lekarzy. 

(dowód: akta kontroli str. 568-575, 677-682) 
Prezes wyjaśnił, że nadzór nad realizacją umowy polegał na zabezpieczeniu 
medycznym ratowników biorących udział w pogotowiu w osrg oraz w ćwiczeniach 
oraz zapewnieniu zabezpieczenia medycznego na wypadek akcji. Dodał również,  
że nigdy nie doszło do sytuacji aby wyjeżdżające do akcji zastępy ratownicze 
pozbawione były zabezpieczenia medycznego lub aby nie zachowano ciągłości 
zabezpieczenia osrg, w tym ćwiczeń i zmian pogotowia. Jako przyczynę powstania 
opisanych wyżej rozbieżności pomiędzy harmonogramami a umową wskazał 
niedostateczną wnikliwość w analizie harmonogramów.  

(dowód: akta kontroli str. 697-698) 

                                                      
40 Obecny Prezes Zarządu spółki Cen-Med. pełni tą funkcję nieprzerwanie od  2004 r., kiedy  już wtedy jako prywatna firma  
realizował zabezpieczenie medyczne dla CSRG.  
41 Kontrolą objęto harmonogramy dyżurów za I półrocze 2017 r. 
42 3, 10, 17, 24 i 31 stycznia; 7, 14, 21 i 28 lutego; 7, 14, 21 i 28 marca; 4, 11, 18 i 25 kwietnia; 2, 9, 16, 23 i 30 maja oraz 6, 

13, 20 i 27 czerwca 
43 Z 29 grudnia 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK zwraca uwagę, że prawidłowo funkcjonujący nadzór nad realizacją  
ww. umowy winien wyeliminować takie sytuacje, tak aby liczba dyżurujących  
lekarzy odpowiadała ustaleniom pomiędzy stronami.      
 
 
W ocenie NIK, CSRG nie wykazała aktywności co do możliwości świadczenia usług 
zabezpieczenia medycznego przez Cen-Med., a tym samym potencjalnego zwiększenia 
przychodów ww. spółki o około 1,2 mln zł rocznie (tyle średnio kosztuje CSRG roczne 
zabezpieczenie medyczne). Ewentualne pozyskanie dodatkowych środków z tego tytułu 
mogłoby w istotny sposób zwiększyć obecne przychody ww. spółki, które wynoszą  
ok. 3,5 - 4 mln zł.   
 
NIK nie wnosi uwag do przyjętej organizacji zabezpieczenia medycznego akcji 
ratowniczych, jednak dostrzega, że Zarząd spółki Cen-Med. stanowią osoby44, które 
prywatnie prowadzą działalność polegającą na zabezpieczeniu medycznym 
Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Bytomiu i Zabrzu, a roczne 
przychody tych osób z tego tytułu na rzecz CSRG wynoszą około 1 mln zł.  Sytuacja ta, 
w ocenie NIK, mogła być jedną z przyczyn niepodjęcia opisanych wyżej działań. 
   
W ocenie NIK, sytuacja w której dwuosobowy Zarząd spółki medycznej, wchodzącej  
w skład grupy kapitałowej CSRG świadczy prywatnie usługi medyczne na rzecz CSRG 
może stanowić konflikt interesów pomiędzy interesem spółki Cen-Med, a interesem 
prywatnym jej Prezesa i jednocześnie właściciela podmiotu, który jest kontrahentem 
CSRG. Sytuacja ta może budzić zastrzeżenia odnośnie do przejrzystości i rzetelności 
relacji pomiędzy tymi podmiotami i spółką Cen-Med. oraz stwarzać wątpliwości  
co do bezstronności działań takiej osoby jako prezesa zarządu spółki, odpowiedzialnego 
m.in. za rozwój i sprawy finansowe spółki. 
Prezes spółki Cen-Med. prowadząc indywidualną  działalność w sektorze medycznym, 
posiada bowiem taki interes prywatny, który wpływa lub może wpływać na działalność 
kierowanej przez siebie spółki Cen-Med. Możliwość taka w ocenie NIK potencjalnie 
istnieje, gdyż obie Spółki działają na rynku medycznym. Obecnie nie prowadzą 
wprawdzie konkurencyjnej wobec siebie działalności, jednak nie można wykluczyć,  
że możliwość taka wystąpiłaby w przyszłości, a ponieważ oba podmioty medyczne 
zarządzane są przez tę samą osobę – rodziłoby to konflikt interesów.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność Spółki w skontrolowanym zakresie.  

 

2. Koszty ratownictwa górniczego 

Grupa kapitałowa CSRG składająca się z CSRG, spółki Cen-Rat i spółki Cen-Med. 
świadczyła następujące rodzaje usług z zakresu ratownictwa górniczego: 

- gotowość i udział w akcjach ratowniczych (CSRG), 
- szkolenia (CSRG), 
- badania ratowników (Cen-Med.), 
- usługi inertyzacyjne (Cen-Rat).  

 

                                                      
44 Prezes spółki Cen-Med. jest właścicielem spółki realizującej zabezpieczenie medyczne dla OSRG w Zabrzu, Bytomiu  

i Jaworznie, natomiast Wiceprezes spółki Cen-Med. występuje jako pełnomocnik tej spółki w umowach zawieranych z CSRG 
na zabezpieczenie medyczne. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Wysokość opłat za gotowość wynikała z umów indywidualnie negocjowanych  
z poszczególnymi przedsiębiorstwami wydobywczymi i miała charakter opłaty 
ryczałtowej, z wyjątkiem Kompanii Węglowej SA (następnie Polska Grupa Górnicza 
sp. z o.o.45), która płaciła wg stawki dobowej za 1 zatrudnionego pod ziemią. 
Największym płatnikiem w omawianym zakresie była PGG (dawniej Kompania 
Węglowa), czyli największy górniczy pracodawca. Opłaty za gotowość we 
wszystkich latach objętych kontrolą stanowiły ponad połowę wszystkich przychodów 
Spółki, a ich udział w przychodach ogółem w każdym kolejnym roku malał46. 
Obniżeniu uległa również kwota przychodów uzyskiwanych z tego tytułu  
w okresie objętym kontrolą. Przychody te wynosiły 28.554,0 tys. zł w roku 2014, 
25.882,4 tys. zł w roku 2015, 26.000,9 tys. zł w roku 2016, 13.320,6 tys. zł  
w I połowie 2017 r. 
 

Udział CSRG w akcji ratowniczej był płatny osobno, wg ustalonego cennika lub 
rozliczenia przedstawionego przez CSRG po przeprowadzonej akcji. CSRG 
kalkulowała wysokość opłat za używanie sprzętu podczas akcji w momencie 
wprowadzenia urządzenia do stosowania oraz w sytuacji jego modernizacji. 

Analiza umów zawartych przez CSRG z czterema największymi przedsiębiorcami 
górniczymi wykazała, że umowy dotyczące udziału w akcjach miały różny poziom 
szczegółowości. Umowy z PGG precyzowały stawki za godzinę pracy 
poszczególnych uczestników akcji oraz zawierały cennik za sprzęt używany 
podczas akcji ratunkowych. Umowy z KHW nie regulowały żadnej z ww. kwestii  
(po akcji ratowniczej CSRG wystawiała rachunek).   
Cenniki za używanie sprzętu podczas akcji w umowach z różnymi przedsiębiorcami 
różniły się. Np. wg cenników na 2017 rok w przypadku 10 losowo wybranych 
sprzętów, maksymalna różnica w cenie za używanie każdego z nich  oscylowała  
w granicach 10%. Najkorzystniejsze ceny jednostkowe uzyskiwał największy 
kontrahent.     
Przychody z tytułu udziału w akcjach ratowniczych wyniosły 1.798,5 tys. zł w roku 
2014, 2.426,5 tys. zł w roku 2015, 2.049,0 tys. zł w roku 2016 i 1.164,5 tys. zł  
w I połowie 2017 roku i stanowiły: 3,90% przychodów ogółem osiągniętych w roku 
2014, 5,68% w roku 2015, 4,71% w roku 2016 i 5,06% w I połowie 2017 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 996-1000, 1003-1004) 
 
Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku ceny jednostkowej za szkolenia.  
CSRG każdego roku dokonywała kalkulacji kosztu poszczególnych szkoleń, które 
następnie były ujmowane w cenniku kursów (ustalanym corocznie). Faktyczne 
cenniki szkoleń ustalane były w toku negocjacji z przedsiębiorstwami górniczymi  
i różniły się od siebie. Zasadą było ustalanie tym niższej ceny za dane szkolenie im 
więcej osób planowano przeszkolić. Analiza cen szkoleń w 2014 r. wykazała,  
że najniższe ceny zaoferowano Kompanii Węglowej, tj. spółce zatrudniającej 
największą liczbę górników, która w 2014 roku przeszkoliła największą liczbę 
pracowników (przeszkoleni pracownicy KW w 2014 roku stanowili 40% wszystkich 
przeszkolonych w zakresie ratownictwa. Ceny dla ww. spółki stanowiły od 40%  
do 79% ceny ustalonej w cenniku. W przypadku pozostałych firm wyglądało to 
następująco: w JSW, której pracownicy stanowili 18% przeszkolonych cena  
za szkolenia wynosiła od 75% do 81% ceny z cennika, w KHW, której pracownicy 
stanowili 15% przeszkolonych, cena za szkolenia wynosiła – od 76% do 86% ceny  
z cennika, w Tauron Wydobycie, którego pracownicy stanowili 5% przeszkolonych, 

                                                      
45 Dalej „PGG” 
46 W 2014 roku wynosił 61,89%, w 2015 roku-60,55%, w 2016 roku – 59,83, a w I połowie roku 2017 – 57,89%. 
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cena za szkolenia wynosiła od 78% do 84%, a w SRK, której pracownicy stanowili 
1% przeszkolonych, cena za szkolenia wynosiła – od 73% do 101%.  

(dowód: akta kontroli str. 1005-1065) 
 
W okresie objętym kontrolą w CSRG przeprowadzono 1 178 kursów, w tym 851  
z zakresu ratownictwa górniczego, w których łącznie wzięło udział 18 636 
uczestników.   
Przychody z organizacji szkoleń wyniosły 5.863,8 tys. zł w roku 2014, 5.278,1 tys. zł 
w roku 2015, 5.575,4 tys. zł w roku 2016 i 3.651,7 tys. zł w I połowie 2017 roku  
i stanowiły: 12,71% przychodów ogółem osiągniętych w roku 2014, 12,35% w roku 
2015, 12,83% w roku 2016 i 15,87% w I połowie 2017 roku.  

(dowód: akta kontroli str. 998, 1066-1067) 
 

CSRG osiągała przychody z tytułu umów na badania ratowników realizowanych 
przez spółkę Cen-Med. Umowy z przedsiębiorcami górniczymi przewidywały  
podział przychodów pomiędzy Cen-Med. i CSRG, która pobierała z tego tytułu  
od 2% do 3% przychodu. 

Przychody z tego tytułu wyniosły 1.723,2 tys. zł w roku 2014, 2.487,1 tys. zł w roku 
2015, 2.658,1 tys. zł w roku 2016 i 1.351,5 tys. zł w I połowie 2017 roku i stanowiły: 
3,74% przychodów ogółem osiągniętych w roku 2014, 5,82% w roku 2015, 6,12%  
w roku 2016 i 5,87% w I połowie 2017 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 998, 1068-1090) 
 

Współpraca ze spółką Cen-Rat polegała na wspólnym świadczeniu przede 
wszystkim usług inertyzacyjnych. Liderem konsorcjum w każdym przypadku  
była spółka CEN-RAT. Umowy dotyczyły świadczenia usług inertyzacyjnych  
na rzecz konkretnego przedsiębiorcy, wskazywały okres i zasady współpracy,  
rodzaj wykorzystywanego sprzętu CSRG, zadania pracowników obu stron umowy  
i sposób podziału wynagrodzenia.  

Przychody z tytułu świadczenia usług inertyzacyjnych wyniosły 4.142,1 tys. zł w roku 
2014, 3.401,4 tys. zł w roku 2015, 3.107,8 tys. zł w roku 2016 i 2.056,5 tys. zł  
w I połowie 2017 roku i stanowiły: 8,98% przychodów ogółem osiągniętych w roku 
2014, 7,96% w roku 2015, 7,15% w roku 2016 i 8,94% w I połowie 2017 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 998, 1001, 1005-1065, 1100-1141) 
 
Komercyjnie wykorzystywano także przewoźny wyciąg ratowniczy. Usługi przy 
wykorzystaniu tego sprzętu realizowane były na rzecz kopalń, a przychody z tego 
tytułu stanowiły 2,7% przychodów uzyskanych w całym okresie objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 998, 1002) 

Komercyjne wykorzystanie sprzętu ratowniczego nie zagrażało prawidłowej 
realizacji zadań statutowych Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 382, 435) 

Pion Ekonomiczny CSRG analizował rentowność poszczególnych rodzajów 
działalności. Wg Pionu Ekonomicznego jedyną trwale47 nierentowną działalnością 
była usługa gotowości. Przychody z tego tytułu w kolejnych latach okresu 2014-2016 
pokrywały coraz mniejszą część ponoszonych kosztów: w 2014 roku przychody 
pokryły 72,1% kosztów gotowości, w 2015 roku – 71,72%, w 2016 roku – 65,08%. 

                                                      
47 Tj. gdy działalność była nierentowna we wszystkich latach okresu 2014-2016.  
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Koszty gotowości w latach 2014-2016 zostały oszacowane48 na: 39.601,2 tys. zł  
w roku 2014, 36.089,4 tys. zł w roku 2015 i 39.952,7 tys. zł w roku 2016 i stanowiły 
odpowiednio: 88,05% kosztów49 poniesionych w roku 201450, 85,51% kosztów 
poniesionych w roku 201551 i 85,77% kosztów poniesionych w roku 201652. 
Problemem był również długi okres na zapłatę za usługi gotowości, który  
w przypadku największych płatników wynosił nawet 120 dni53. 

Najbardziej rentowne było świadczenie usług szkoleniowych i inertyzacyjnych.  

Działalność prowadzona przez CSRG była dochodowa, jednak w okresie  
objętym kontrolą zysk netto w każdym kolejnym roku był niższy54. Zarówno koszty 
jak i przychody utrzymywały się na względnie stałym poziomie, a zmiany ich 
globalnej wartości w kolejnych latach nie przekroczyły 8%.    

Spółka osiągała dodatnie wyniki finansowe, gdyż wykorzystywała komercyjnie 
posiadany majątek. Gdyby realizowała tylko działalność polegającą na świadczeniu 
usług gotowości, udziale w akcjach ratowniczych, szkoleniach i badaniach 
ratowniczych nie byłaby ona rentowna55. W kolejnych latach badanego okresu  
coraz większą część przychodów z działalności komercyjnej przeznaczano na 
pokrycie deficytu na działalności podstawowej.  

(dowód: akta kontroli str. 1143-1167) 

Zatrudnienie w CSRG w okresie objętym kontrolą uległo nieznacznemu 
zwiększeniu: wg stanu na 1 stycznia 2014 r. wynosiło 205 osób, natomiast  
na 30 czerwca 2017 r. 215 osób. Na potrzeby kontroli w ramach Spółki wydzielono 
dwie grupy pracowników: związanych z ratownictwem górniczym oraz tzw. obsługę, 
czyli Pion Ekonomiczny i Administracyjny. Analiza stanu zatrudnienia obu ww. grup 
wskazuje na stopniowo zwiększający się udział  pracowników obsługi w stosunku  
do pracowników związanych z ratownictwem górniczym. Według stanu na 1 stycznia 
2014 r. udział ten wynosił 19,02%, a na 30 czerwca 2017 r. 23,25%.  

Średniomiesięczne wynagrodzenie56 ratowników niezakwalifikowanych jako 
pracownicy inżynieryjno-techniczni wyniosło: w 2014 roku 7,9 tys. zł, w 2015 r.  
8,1 tys. zł, w 2016 r. 8,2 tys. zł i 7,15 tys. zł w I połowie 2017 r.   

Średniomiesięczne wynagrodzenie pracowników inżynieryjno-technicznych 
zatrudnionych pod ziemią wyniosło odpowiednio: 11,5 tys. zł, 11,6 tys. zł; 12,0 tys. zł 
i 9,7 tys. zł. 

Pracownicy Spółki objęci byli Zakładowym Układem Zbiorowym, który reguluje 
kwestie wynagrodzeń. Podstawowe elementy wynagrodzenia to:  

− płaca zasadnicza, premia, Karta Górnika, deputat węglowy – które dotyczą 
wszystkich pracowników, 

− dodatek ratowniczy, za udział w akcji, w pracach profilaktycznych  
i za ćwiczenia w aparacie oddechowym – które otrzymują wyłącznie 
członkowie drużyny ratowniczej.   

                                                      
48 Łącznie z kosztami finansowymi, pozostałymi kosztami operacyjnymi (pomniejszonymi o odpisy) i podatkiem od kosztów 

niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.  
49 Łącznie z kosztami finansowymi, pozostałymi kosztami operacyjnymi (pomniejszonymi o odpisy) i podatkiem od kosztów 

niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. 
50 W kwocie 44.972,1 tys. zł. 
51 W kwocie 42.202,9 tys. zł.  
52 W kwocie 43.084,9 tys. zł. 
53 W 2017 roku sytuacja ta dotyczy JSW i PGG. 
54 6,11 mln zł w roku 2013, 5,69 mln w roku 2014, 4,07 mln w roku 2015 i 1,96 mln w roku 2016. 
55 Źródło: analizy i szacunki Pionu Ekonomicznego. 
56 Łącznie z nagrodą jubileuszową. 
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Pracownicy, poza miesięcznym wynagrodzeniem otrzymują: świadczenie z okazji 
„Dnia Górnika”57, dodatkową nagrodę roczną i nagrody jubileuszowe.   

(dowód: akta kontroli str. 1168-1171) 

 
W ocenie NIK, zasadne jest dokonanie analizy, czy obowiązująca struktura 
organizacyjna okręgowych stacji ratownictwa górniczego sprzyja wykonywaniu 
przez osrg zadań w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny. Za przeprowadzeniem 
takiej analizy przemawia fakt, że w latach 2014-2016 wynagrodzenie 12 osób  
z kierownictwa osrg (łącznie czterech dyrektorów i ośmiu zastępców) stanowiło 
14,9% sumy wszystkich pracujących w CSRG w tym okresie58. Oznacza to,  
że wynagrodzenie59 12 osób, które stanowią 5,7% załogi60, stanowiło 14,9% sumy 
wynagrodzeń za ten okres61. 

W dotychczasowej strukturze organizacyjnej trzy osoby (Dyrektor i dwaj jego 
zastępcy) nadzorowały pracę średnio 10 osób (czterech kierowników zmianowych, 
od dwóch do czterech mechaników sprzętu ratowniczego i trzy osoby obsługi).  
Osrg prowadzą szkolenia i ćwiczenia z zakresu ratownictwa, a ponadto  
w osrg całodobowo przebywają zastępy ratownicze z podległych terytorialnie  
kopalni (13 osób). Nadzór nad pracownikami delegowanymi z kopalni sprawują  
zastępcy Dyrektora osrg, jednak za pośrednictwem zatrudnionych tam kierowników 
zmianowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1172-1195) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w skontrolowanym 
zakresie  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli62, wnosi o podjęcie działań mających na celu 
zapewnienie, aby Wykonawca zabezpieczenia medycznego akcji dla OSRG  
w Bytomiu, Zabrzu i Jaworznie zapewniał we wszystkie dni wymaganą  
w umowie liczby lekarzy. 

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 dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

                                                      
57 W wysokości miesięcznego wynagrodzenia – dotyczy pracowników, którzy przepracowali ostatnie 12 m-cy 
58 Bez odpraw i nagród jubileuszowych. Relacja ta w kolejnych latach wynosiła: 15,56% w roku 2014, 15,45% w roku 2015  

i 13,74% w roku 2016. 
59 Łączne za lata 2014-2016. 
60 Do obliczeń przyjęto uśrednioną liczbę osób zatrudnionych, tj. 210.  
61 Bez odpraw i jubileuszy.  
62 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

Katowice, dnia 29 września 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Joanna Paliga 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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