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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 Janina Balas główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/99/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str.1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wyższy Urząd Górniczy1 

ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Adam Mirek, Prezes WUG 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność WUG w zakresie nadzoru 
nad zakładami górniczymi i Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. 
w Bytomiu3, jak również w zakresie pełnionego nadzoru nad okręgowymi urzędami 
górniczymi4 i Specjalistycznym Urzędem Górniczym w Katowicach5. 

 

Prezes WUG poprzez wdrożoną Strategię działania urzędów górniczych ustalał 
kierunki działania okręgowych urzędów górniczych w zakresie ratownictwa 
górniczego. WUG we współpracy z oug planował oraz realizował kontrole 
w zakładach górniczych oraz jednostkach ratownictwa górniczego oraz zapewnił 
bieżący przepływ informacji pomiędzy WUG i oug, dotyczących przeprowadzanych 
kontroli i dokonanych ustaleń. Prezes WUG, korzystając z ustawowych uprawnień 
wydawał Dyrektorom oug i SUG polecenia dotyczące podjęcia czynności 
kontrolnych, w tym w zakresie związanym z ratownictwem górniczym. WUG 
podejmował działania celem rozpoznania wpływających skarg, również 
anonimowych oraz prowadził telefon interwencyjny.  

Ponadto corocznie dokonywał oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa 
górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością 
górniczo-geologiczną. 

                                                      
1 Zwany w dalszej części ‘WUG” 
2 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 Zwaną dalej „CSRG” 
4 Zwanymi dalej „oug”  
5 Zwanym dalej „SUG” 

Ocena ogólna 
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oceny ogólnej 
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Nadzór nad okręgowymi urzędami górniczymi i Specjalistycznym Urzędem 
Górniczym sprawowany był m.in. poprzez kontrolowanie ich działalności, udział 
w kontrolach realizowanych przez oug oraz monitoring działań związanych 
z prowadzeniem akcji ratunkowych. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
przeprowadzało kontrole we wszystkich oug i SUG zgodnie z zatwierdzonymi przez 
Prezesa WUG planami kontroli oraz nadzorowało realizację zaleceń Prezesa WUG, 
zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.   

Zastrzeżenia NIK budzi fakt, że w latach 2014-2016 WUG (biorąc pod uwagę 
częstotliwość przeprowadzania kontroli przez organy nadzoru górniczego) nie miał 
bieżącej informacji o sposobie i czasie usunięcia stanów nieprawidłowych przez 
przedsiębiorcę, gdyż zalecenia były odnotowywane wyłącznie w książce kontroli 
przedsiębiorcy, a nie w protokole kontroli WUG. Ponadto skutkiem powyższego 
mógł być brak rozeznania WUG co do wydanych zaleceń, gdyż były one 
dokumentowane wyłącznie w książce kontroli przedsiębiorcy, a nie w dokumentach 
WUG. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór nad zakładami górniczymi i Centralną Stacją 
Ratownictwa Górniczego w zakresie ratownictwa 
górniczego 

Jednym z celów wskazanych w obowiązującej w latach 2015-2018 Strategii 
działania urzędów górniczych było „Utrzymanie sprawności służb ratownictwa 
górniczego”. Przewidywano przeprowadzenie kontroli wszystkich zakładowych stacji 
ratownictwa górniczego m.in. w podziemnych zakładach górniczych oraz kontrole 
wszystkich jednostek ratownictwa górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 124-125) 

Ww. cel realizowany był zarówno przez WUG, jak i przez oug i SUG.  

WUG nie sporządzał planów kontroli obejmujących zakłady górnicze, CSRG oraz  
okręgowe stacje ratownictwa górniczego6. W powyższej sprawie Prezes WUG 
wyjaśnił, że kontrole m.in. w zakresie ratownictwa górniczego, przeprowadzane 
przez pracowników WUG, w tym Departament Górnictwa Podziemnego 
i Odkrywkowego7 odbywały się w ramach sprawowanego nadzoru Prezesa WUG 
nad działalnością dyrektorów oug oraz dyrektora SUG. Dodał że plany kontroli 
obejmujące ww. podmioty opracowują corocznie oug i stanowią one załącznik do 
planu działalności WUG8. Zawierają one m.in. liczbę dni kontrolnych oraz liczbę 
roboczodniówek w określonej specjalności, planowaną do przeprowadzenia 
w poszczególnych zakładach górniczych i innych jednostkach. Ponadto wyjaśnił, 
że z uwagi na szeroki obszar funkcjonowania ratownictwa górniczego, wybór 
kontroli ksrg lub jednostki ratownictwa dokonywany jest na bieżąco, w zależności od 
aktualnych zadań Departamentu oraz w koordynacji z planem kontroli właściwego 
oug. Dodał, że z uwagi na dynamikę restrukturyzacji branży górniczej brak jest 

                                                      
6 Zwane dalej również  „osrg” 
7 zwanym w dalszej części Departamentem „GPiO”, który od dnia 20 lipca 2017 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Energii 
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczymi, funkcjonuje pod nazwą Departament 
Górnictwa. 
8 Plan działalności WUG, zawierający najważniejsze cele do osiągniecia w danym roku, mierniki określające stopień realizacji 
celu, najważniejsze zadania służące realizacji celu oraz odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym. 
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możliwości stworzenia harmonogramu kontroli z podaniem terminów 
przyporządkowanych poszczególnym zakładom górniczym.  

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 1085-1086) 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 32 Prezesa WUG z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez 
pracowników Wyższego Urzędu Górniczego9, kontrole wszczyna się na podstawie 
ustaleń ujętych w planie operacyjnym urzędów górniczych10 lub planie pracy 
komórki WUG. Jednym z celów strategicznych w zatwierdzonych przez Prezesa 
WUG dokumentach pn. „Plan operacyjny urzędów górniczych”11, było utrzymanie 
sprawności służb ratownictwa górniczego. W Planach operacyjnych WUG w latach 
2014-2017 założono realizację czterech zadań operacyjnych12, każdorazowo  
jako jednostki uczestniczące i dokonujące pomiaru w planach operacyjnych WUG  
wymieniono konkretne jednostki oug.   

(dowód: akta kontroli str. 468-510, 748-900) 

Problematyka ratownictwa górniczego, zgodnie z obowiązującym regulaminem, 
znajdowała się w obszarze działania Departamentu Górnictwa Podziemnego 
i Odkrywkowego13.  

(dowód: akta kontroli str. 516-583) 

Departament GPiO w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2014 do 31 maja 
2017 r. przeprowadził 382 kontrole w zakładach górniczych, CSRK i osrg  
(tj. 90 w 2014 r., 148 w 2015 r., 110 w 2016 r., 34 do 31 maja 2017 r.) z czego  
27 kontroli (114 w 2014 r., 1115 w 2015 r., 916 w 2016 r. i 617 do 31.05.2017 r.) 
dotyczyło funkcjonowania, organizacji i wyposażenia służb ratowniczych – kontrola 
kopalnianych stacji ratownictwa górniczego18 oraz dyżurujących zastępów 
ratowniczych. Na 27 kontroli przeprowadzonych przez Departament GPiO 

                                                      
9 tekst jednolity – obwieszczenie Prezesa WUG z dnia 8 kwietnia 2015 r. z. Urz. WUG z 2015 r. poz.33, zmiany tekstu 
jednolitego ww. zarządzenia zostały ogłoszone w DZ. URZ. WUG z 2016 r. poz. 43 i 85 oraz z 2017 r. poz. 2 i i 13; zwane 
dalej „zarządzeniem w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych” 
10 Plan operacyjny urzędów górniczych, był podstawą do sporządzenia planów pracy komórek organizacyjnych WUG oraz 
rocznych planów pracy oug i SUG. W planach określano konkretne czynności do wykonania, tak aby zrealizować adekwatne 
zadania operacyjne.  
11 Zatwierdzony na rok 2014, 2015, 2016 oraz 2017.  
12 Plan na 2014 rok zakładał : 1) Zorganizowanie spotkań przedstawicieli WUG i CSRG dot. międzynarodowych zawodów 
zastępów ratowniczych w Polsce,2) kontrole funkcjonowania ratownictwa górniczego w podziemnych zakładach górniczych,  
3) kontrolę funkcjonowania ratownictwa górniczego w otworowych zakładach górniczych 4) kontrole jednostek ratowniczych 
Plany operacyjne na lata 2015-2017 zakładały: 1) sprawdzenie stanu przygotowania wszystkich podziemnych zakładów 
górniczych do prowadzenia akcji przeciwpożarowej, 2) kontrolę realizacji szkoleń ratowniczych wymaganych dla członków 
zakładowych stacji ratownictwa górniczego w otworowych zakładach górniczych, 3) sprawdzenie stanu przygotowania RSGO 
do prowadzenia akcji profilaktycznej i ratowniczej w zakładach górniczych w zakresie zapobiegania i zwalczania erupcji, 
przeciwdziałania zagrożeniu toksycznemu, pożarowemu i wybuchowemu, 4) kontrole wyposażenia w sprzęt ratowniczy i stanu 
technicznego tego sprzętu w zakładowych stacjach ratownictwa górniczego w otworowych zakładach górniczych. 
13 Zwanym w dalszej części „Departamentem GPiO” 
14 TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie ZG „Janina” w Libiążu. 
15 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lublin”, KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”, 
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu, KW S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie, JSW S.A. KWK „Knurów-
Szczygłowice Ruch „Szczygłowice” w Knurowie, KW S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku, TAURON Wydobycie S.A. 
Zakład Górniczy Janina w Libiążu, KHW S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach, JSW S.A. KWK „Borynia- Zofiówka-Jastrzębie” 
Ruch „Borynia”, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lublinie- Górnicze 
Pogotowie Ratownicze w Sobinie, KW S.A. Oddział KWK „Piast” w Bieruniu. 
16 KW S.A. Oddział KWK „Bolesław - Śmiały” w Łaziskach Górnych, JSW. S.A. KWK „Borynia -Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 
„Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Górniczy EKO-Plus Sp. z o.o. w Bytomiu, Tauron Wydobycie S.A. ZG „Sobieski”  
w Jaworznie, JSW S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach, Polska Grupa Górnicza SP. z o.o. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” 
Ruch „Ziemowit” w Lędzinach, OSRG w Jaworznie, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-
Hutniczego w Lubinie – Górnicze Pogotowie Ratownicze w Sobinie, PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy  
w Rydułtowach. 
17 Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Oddział KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Piekary” w Piekarach Śląskich, CSRG S.A. w Bytomiu, 
Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu (2 kontrole), PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Halemba” w Rudzie 
Śląskiej, Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Oddział KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek” w Bytomiu. 
18 Zwana dalej „ksrg” 
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w zakresie ratownictwa, WUG w przypadku 319 zakładów poinformował 
przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia przedmiotowych kontroli.  
Natomiast Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa20 w okresie objętym 
kontrolą przeprowadził jedną kontrolę doraźną21, której zakres dotyczył organizacji 
i pracy służb ratowniczych zakładu górniczego.  

(dowód: akta kontroli str. 218-448) 

Łącznie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. WUG przeprowadził 
28 kontroli z zakresu funkcjonowania, organizacji i wyposażenia służb ratowniczych 
oraz dyżurujących zastępów ratowniczych, w tym trzy w jednostkach ratownictwa 
górniczego, tj.: po jednej kontroli w CSRG w Bytomiu22, w Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Zabrzu23 i Jaworznie24. Przedmiotem kontroli w obu 
OSRG był m.in.: plan ratownictwa ww. jednostek, szczegółowy program ćwiczeń 
sprawdzających w jednostkach ratownictwa górniczego, umowy na usługę 
zabezpieczania medycznego, księgi kontroli tlenowych aparatów roboczych, księgi 
kontroli masek twarzowych do aparatów regeneracyjnych, księgi ewidencji i kontroli 
aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym typu SR-
60T, karty kontroli przyrządów pomiarowych, komory ćwiczeń. Kontrola CSRG  
ze względu na możliwość wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub  
zdrowia została przeprowadzona bez powiadomienia o zamiarze jej dokonania. 
Przedmiotem kontroli była dokumentacja dotycząca zabezpieczenia Zakładu 
Górniczego „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu, przez zastępy ratownicze 
CSRG S.A.  WUG nie stwierdził nieprawidłowości w skontrolowanych obszarach 
w żadnym z kontrolowanych podmiotów.  

(dowód: akta kontroli str. 218-258, 278-283, 392-397, 420-424) 

Przedmiotem kontroli WUG w zakładach górniczych był m.in.: plan ratownictwa, plan 
pracy ksrg, ewidencja członków drużyn ratowniczych, książki kontroli aparatów 
regeneracyjnych, księgi kontroli masek twarzowych do aparatów regeneracyjnych, 
Dzienniki ksrg, zaświadczenia potwierdzające ukończenie seminarium dla 
kierowników ruchu zakładu górniczego i dyspozytorów ruchu oraz kursów dla 
kierowników akcji na dole i kierowników baz ratowniczych, harmonogram ćwiczeń 
ratowniczych. 
W sześciu25 zakładach górniczych WUG stwierdził nieprawidłowości polegające na 
braku ćwiczeń praktycznych obejmujących tematykę prowadzenia akcji ratowniczej 
w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego po zakończonym kursie kierownika 
akcji na dole26oraz kursie kierowników baz ratowniczych27 oraz nierównomierne 
rozłożenie ćwiczeń praktycznych obejmujących tematykę prowadzenia akcji 
ratowniczej w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego po zakończonym 
kursie kierownika akcji na dole28, a także przeprowadzenie pierwszych i jedynych 

                                                      
19 Tauron Wydobycie S.A. ZG „Janina” (kontrola w 2014 r.), OSRG w Zabrzu (kontrola w 2015 r.),  OSRG w Jaworznie 
(kontrola w 2016 r.).  
20 Zwany dalej „Departamentem GOiW” 
21 Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina. 
22 Kontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2017 r., w zakresie dokumentacji dot. zabezpieczenia Zakładu Górniczego EKO-
Plus Sp. z o.o. w Bytomiu, przez zastępy ratownicze CSRG S.A. w Bytomiu. 
23 w marcu 2015 r.  
24 w październiku 2016 r. 
25 KW S.A. Oddział KWK „Marcel”, JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”, KHW S.A. KWK 
„Wieczorek”, KW S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”, PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit”, PGG 
Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Halemba”. 
26 KW S.A. Oddział KWK „Marcel” oraz KW S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” 
27 KW S.A Oddział KWK „Bolesław Śmiały” 
28 KW S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” 
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ćwiczeń praktycznych, obejmujące ww. tematykę, w terminach uniemożliwiających 
właściwe rozłożenie ich w czasie29. 
Inne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli WUG dotyczyły m.in: 

− wyznaczenia jako specjalistów  -  członków drużyny ratowniczej osób,  
które w ostatnich pięciu latach nie uczestniczyły w seminariach o tematyce 
dot. zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych czy prowadzenia  
akcji ratowniczych oraz nie określanie przez Kierownika działu wentylacji 
w Dzienniku ksrg rodzaju pracy i zadań dyżurujących zastępów 
ratowniczych30, 

− wyznaczenia do zastępowania kierownika ksrg czterech osób średniego 
dozoru31, co stanowiło naruszenie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego32,  

− wyznaczenia w planie ratownictwa zbyt małej liczby osób (po dwie) do 
kierowania akcją ratowniczą oraz kierowania akcją na dole, co w sytuacji 
choroby lub urlopu jednej z nich, nie gwarantowało sprawnego prowadzenia 
akcji ratowniczej i nie zapewniało bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu 
górniczego33. 

(dowód: akta kontroli str. 259-444) 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli ww. zakładów górniczych 
nieprawidłowościami Prezes WUG, na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 1, w związku 
z ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze34 wydał dla 
ośmiu35 z 25 skontrolowanych podmiotów, decyzje nakazujące: 

− wyznaczenie  w Planach ratownictwa pięciu zakładów górniczych36 osoby 
do pełnienia obowiązków kierownika akcji ratowniczej na dole oraz 
wyznaczenie w Planach ratownictwa czterech zakładów górniczych37 
kierownika bazy ratowniczej, spełniających wymóg odbywania ćwiczeń 
praktycznych obejmujących tematykę prowadzenia akcji ratowniczej 
w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego, gwarantujący rozłożenie 
równomiernie w czasie trzech lat takich ćwiczeń między odpowiednimi 
kursami specjalistycznymi, powtarzanymi raz na pięć lat; 

− wyznaczenie do zastępowania kierownika ksrg osoby z kierownictwa lub 
wyższego dozoru ruchu tego zakładu38; 

− wyznaczenie do drużyny ratowniczej jako specjalistów czterech osób,  
które uczestniczyły w seminariach dot. zwalczania zagrożeń w zakładach 
górniczych oraz prowadzenia akcji ratowniczych oraz określenie 
w Dzienniku ksrg rodzaju pracy i zadań dyżurujących zastępów 
ratowniczych39. 

                                                      
29 KW S.A. Oddział KWK „Marcel”, JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”, KHW S.A. KWK 
„Wieczorek”, KW S.A Oddział KWK „Bolesław Śmiały”, PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Piast – Ziemowit” Ruch „Ziemowit”, PGG 
Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Halemba” 
30 TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, Zakład Górniczy „Janina”  
31 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 
32 Dz. U. Nr 94, poz. 838 ze zm. 
33 Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu. 
34 Dz. U z 2016 r., poz. 1131, ze zm., dalej zwana ustawą Pgg. 
35 KW S.A. Oddział KWK „Marcel” (decyzja z 2015 r.), JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” (decyzja 
z 2015 r.), KHW S.A. KWK „Wieczorek” (decyzja z 2015 r.), KW S.A Oddział KWK „Bolesław Śmiały” (decyzja z 2016 r.), PGG 
Sp. z o.o. Oddział KWK „Piast – Ziemowit” Ruch „Ziemowit” (decyzja z 2016 r.), PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda” Ruch 
„Halemba” (decyzja z 2017 r.). 
36 KW S.A. Oddział KWK „Marcel”, JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”, KHW S.A. KWK 
„Wieczorek”, KW S.A Oddział KWK „Bolesław Śmiały”, PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Halemba” 
37 KW S.A. Oddział KWK „Marcel”, JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”, KHW S.A. KWK 
„Wieczorek”, KW S.A Oddział KWK „Bolesław Śmiały”, 
38 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” 
39 TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu. 
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Powyższe decyzje na mocy art. 171 ust. 3 ustawy Pgg podlegały rygorowi 
natychmiastowej wykonalności.  
Z przeprowadzonej przez WUG w 2017 r. kontroli doraźnej40, nie wydano zaleceń 
pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 263-264, 276-277, 292-293, 301-302, 323-324, 354-355, 
390-391, 437-438) 

Wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników WUG,  
w tym czynności kontrolnych, uregulowane zostało zarządzeniem w sprawie trybu 
wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych. Zgodnie z ww. zarządzeniem, 
w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. z przeprowadzonych kontroli 
sporządzano protokół, który powinien określać w szczególności: 

− tryb kontroli i jej zakres przedmiotowy, 
− dzień albo dni, w których przeprowadzano kontrolę, 
− osoby biorące udział w kontroli ze strony WUG i przedsiębiorcy, 
− przebytą trasę w przypadku kontroli zakładów górniczych wydobywających 

węgiel kamienny,  
− stwierdzone nieprawidłowości, ze wskazaniem naruszonych przepisów 

i skontrolowanej dokumentacji oraz wyniki dokonanych pomiarów lub prób, 
− pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu. 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do ww. zarządzenia wprowadzono zapis, zgodnie 
z którym w protokole zawiera się zalecenia pokontrolne wraz z uzasadnieniem.  

(dowód: akta kontroli str. 468-510) 

Dyrektor Departamentu GPiO wyjaśniając dlaczego w ww. zarządzeniu do dnia 
31 grudnia 2016 r. nie określano stosowania, w uzasadnionych przypadkach, 
w protokołach kontroli zaleceń pokontrolnych wyjaśnił, że zgodnie z §18 
zarządzenia  w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych, 
pracownicy WUG są zobowiązani dokonać albo zapewnić dokonanie wpisu do 
książki kontroli, obejmujące informacje wymienione w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej41. Dodał, że art. 81 ust. 2 pkt 
5 ww. ustawy stanowi, że książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ 
kontroli, obejmujące m.in. zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych 
środków pokontrolnych. Natomiast przedsiębiorca na podstawie art. 81 ust. 3 sdg 
zobowiązany jest do dokonywania w książce kontroli wpisu informującego 
o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli. 
Ponadto Dyrektor Departamentu stwierdził, że do zakresu czynności kontrolnych 
pracowników organów nadzoru górniczego należy m.in. kontrola stosowania zaleceń 
pokontrolnych – określanych w uzasadnionych przypadkach. Do dnia 31 grudnia 
2016 r. uznawano za wystarczające każdorazowe dokumentowanie wykonania 
zaleceń pokontrolnych wyłącznie w książce kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 511-513) 

 
Obecnie obowiązujące zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności 
inspekcyjno-technicznych obliguje pracowników WUG do zamieszczania 
w protokołach zaleceń pokontrolnych, jednak w latach 2014-2016 ewentualne 
zalecenia były odnotowywane wyłącznie w książce kontroli przedsiębiorcy. Skutkiem 
powyższego WUG (biorąc pod uwagę częstotliwość przeprowadzania kontroli przez 
organy nadzoru górniczego) nie miał bieżącej informacji o sposobie i czasie 
usunięcia nieprawidłowości przez przedsiębiorcę. Ponadto, WUG mógł nie mieć 
                                                      
40 Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina. 
41 Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm., zwanej dalej „sdg” 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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rozeznania co do wydanych zaleceń, gdyż jak wynika ze złożonych wyjaśnień  
były one dokumentowane wyłącznie w książce kontroli przedsiębiorcy, a nie 
w dokumentach WUG. 

 
WUG w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2017 r. przeprowadził w sześciu 
podmiotach42 siedem kontroli, których zakres obejmował funkcjonowanie 
ratownictwa górniczego. W  żadnym protokole kontroli nie zawarto zaleceń 
pokontrolnych. Jednakże w przypadku kontroli jednego zakładu górniczego43 
w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w Planie ratownictwa, w ramach 
zaleceń pokontrolnych Prezes WUG skierował pismo do Prezesa zakładu 
górniczego, celem podjęcia działań mających na celu zapewnienie w zakładzie 
odpowiedniej liczby osób, mających uprawnienia do kierowania akcją ratowniczą 
oraz do kierowania akcją na dole, w związku z koniecznością utrzymania 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Prezes zakładu górniczego pisemnie 
poinformował WUG o zrealizowaniu ww. zaleceń Prezesa WUG.  

(dowód: akta kontroli str. 410-448,1096-1097) 

Prezes WUG i Dyrektor Departamentu GPiO wyjaśnili, że zgodnie z § 15 ust. 10  
ww. zarządzenia protokół wraz z ewentualną decyzją z przeprowadzonej kontroli 
doręcza się dyrektorowi właściwego oug lub SUG. Procedura ta umożliwia 
zapoznanie się dyrektora oug z zakresem kontroli WUG w podległym mu zakładzie 
górniczym, jej przebiegiem oraz ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a także 
ewentualnie wydaną decyzją. Dekretacja protokołu przez dyrektora na pracownika 
inspekcyjno-technicznego, zgodnie z merytorycznym zakresem kontroli, umożliwia 
w dalszej działalności urzędu monitorowanie realizacji przedmiotu decyzji 
np. w czasie najbliższej kontroli określonego zakładu górniczego. Ponadto wyjaśnili, 
że ogólnie przyjętą zasadą podczas przeprowadzania kontroli w zakładzie 
górniczym, w określonym w upoważnieniu zakresie, jest zapoznanie się 
z protokołem z poprzedniej kontroli organów nadzoru górniczego, a w  przypadku 
wydania decyzji w wyniku tej kontroli – odniesienie się do jej realizacji. Procedura ta 
obowiązuje zarówno pracowników oug, SUG jak i WUG. 

Prezes WUG i Dyrektor Departamentu GPiO dodali, że dla zapewnienia jednolitego 
udokumentowania poprzednich kontroli organów nadzoru górniczego, w aktualnie 
obowiązujących wzorach protokołów, przeznaczonych dla pracowników oug, SUG 
oraz WUG przewidziano odnotowywanie „stanu realizacji decyzji lub zaleceń 
pokontrolnych w zakresie przedmiotowym kontroli w wyniku poprzednich kontroli 
organów nadzoru górniczego”. 

 (dowód: akta kontroli str. 511-515, 1086-1087) 

W latach 2014-2016, kiedy obowiązujące zarządzenie w sprawie trybu  
wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych nie wymagało zawierania  
w protokołach zaleceń pokontrolnych, w przypadku jedynego zakładu górniczego44 
skontrolowanego w zakresie ratownictwa górniczego45, WUG w trakcie kolejnej 
kontroli sprawdził stan wykonania, nałożonej na zakład w wyniku wcześniejszej 
kontroli, decyzji Prezesa WUG, stwierdzając jej wykonanie.  

(dowód: akta kontroli str. 259-264, 311-315) 

                                                      
42 Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Oddział KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Piekary”, Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu 
(2 kontrole), CSRG S.A. w Bytomiu, PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Halemba”, Weglokoks Kraj Sp. z o.o. Oddział 
KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, TAURON Wydobycie S.A. ZG „Janina” 
43 EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu. 
44 TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu.  
45 Była to jedyna sytuacja kiedy po kontroli WUG wydał decyzję, a następnie przeprowadził ponowną kontrolę. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2017 r. do WUG wpłynęło 41 skarg 
związanych z działalnością przedsiębiorców górniczych oraz CSRK (OSRG), 
z czego: 

− 40 skarg dotyczyło działalności zakładów górniczych (podziemnych 
i odkrywkowych) lub innych nadzorowanych przez WUG podmiotów 
(13 w 2014 r., 14 w 2015 r. i 13 w 2016 r.), 

− jedna skarga dotyczyła działalności osrg (z 2015 r.). 
(dowód: akta kontroli str. 11, 616-626) 

Analizą objęto pięć skarg, z których  jedna dotyczyła działalności Dyrektora  
OSRG w Wodzisławiu Śląskim. Cztery pozostałe dotyczyły czterech różnych 
przedsiębiorców górniczych46, a ich przedmiotem były nieprawidłowości 
w prowadzeniu ruchu zakładu górniczego w zakresie dotyczącym eksploatacji 
urządzeń szybowych, warunków pracy oraz przestrzegania zasad bhp. Wszystkie 
analizowane skargi po rozpatrzeniu przez właściwe oug47, SUG i Biuro Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego WUG zostały uznane za bezzasadne.  

(dowód: akta kontroli str. 627-691) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność WUG w Katowicach 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Nadzór nad organami nadzoru górniczego 

W okresie objętym kontrolą działalność kontrolna WUG nad oug realizowana była 
w oparciu o zatwierdzone każdorazowo przez Prezesa WUG Plany kontroli oug 
i SUG, odpowiednio na 2014, 2015, 2016 i 2017 rok.  
W planie kontroli na 2014 r. założono przeprowadzenie pięciu kontroli z czego 
czterech kontroli w oug48, jednej kontroli w SUG, w 2015 roku zaplanowano 
skontrolowanie sześciu oug49, w 2016 r. kontrole w czterech oug50 i jedną kontrolę 
w SUG, w 2017 r. zaplanowano kontrolę w siedmiu oug51 z czego do 30 czerwca 
w czterech oug52. 
Zakres tematyczny planowanych kontroli każdorazowo we wszystkich oug 
obejmował m.in. : 

• wykonanie zaleceń i wniosków pokontrolnych, 
• prawidłowość wykonania wybranych poleceń Prezesa WUG, 
• realizację wybranych wniosków i ustaleń podjętych na naradach dyrektorów 

oug, SUG i komórek WUG, 
• ocenę przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, 
• realizację planu pracy urzędów w zakresie działalności inspekcyjno-

technicznej, 
• realizację wybranych zagadnień i celów operacyjnych oraz zadań urzędów 

górniczych w ww. latach. 
 (dowód: akta kontroli str. 14-37) 

                                                      
46 KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”, KGHM Polska Miedź S.A. ZG „Lubin”, KWK „Krupiński” oraz TAURON Wydobycie ZG „Sobieski” 
47 w Rybniku, Wrocławiu, Katowicach. 
48 Gliwice, Katowice, Warszawa i Wrocław. 
49 Kielce, Kraków, Krosno, Lublin, Poznań oraz Rybnik. 
50 Gliwice, Katowice, Warszawa i Wrocław. 
51 Gdańsk, Kielce, Kraków, Krosno, Lublin, Poznań i Rybnik. 
52 Gdańsk, Kielce, Rybnik oraz Krosno. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą, Samodzielny Wydział ds. Kontroli, a od dnia 1 kwietnia 
2014 r. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego WUG53 planowało, organizowało oraz 
przeprowadzało kontrole działalności urzędów górniczych oraz komórek WUG. 
Działalność kontrolna Biura Kontroli prowadzona była w oparciu o ustawę  
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej54, Standardy kontroli 
w administracji rządowej, zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w dniu 10 lutego 2012 r. oraz akty wewnętrzne Prezesa WUG.  

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli oug, SUG oraz komórek WUG uregulowane 
zostały Zarządzeniem Nr 12  Prezesa WUG z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie 
kontroli urzędów górniczych55 oraz Zarządzeniem Nr 15 Prezesa WUG z dnia 
27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych56. Zgodnie z ww. 
Zarządzeniami kontrole przeprowadzano w trybie zwykłym lub uproszczonym. 
Kontrole mogły być przeprowadzane przez Biuro Kontroli z udziałem, wykonujących 
wyznaczone im czynności kontrolne, pracowników innych komórek WUG, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - także pracowników oug lub SUG lub 
przez pracowników komórek WUG, innych niż pracownicy Biura Kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 93-121, 450-467) 

Zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą Regulaminami 
organizacyjnymi WUG, komórki WUG57, stosownie do swoich zakresów zadań, były 
zobowiązane m.in. do: przeprowadzania albo udziału w przeprowadzaniu kontroli 
oug oraz SUG, nadzoru i koordynacji działalności oug oraz SUG. 

Zgodnie z ww. regulaminami Departament GPiO58 nadzorował i koordynował 
działalność oug oraz SUG, przeprowadzał kontrole oug oraz SUG oraz  
wykonywał zadania Prezesa w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem  
zakładu górniczego, w odniesieniu m.in. do: ratownictwa górniczego w górnictwie 
podziemnym i odkrywkowym.  
Ponadto do zadań Departamentu GPiO, GOiW oraz Energomechanicznego 
należało również m.in.: wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem 
kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, 
związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy 
w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, 
stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem 
ruchu zakładów górniczych, a także przedkładanie właściwym organom informacji, 
opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zdań departamentu. 

(dowód: akta kontroli str. 516-585) 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. Biuro Kontroli przeprowadziło 
kontrole w oug i SUG, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli  (pięć w 2014 r., 
sześć w 2015 r., pięć w 2016 r., cztery do 30 czerwca 2017 r.59). Pracownicy 
Departamentu GPiO i GOW brali udział w kontrolach 10 oug (cztery oug w 2014 r, 
cztery oug w 2015 r., jeden oug w 2016 r, jeden oug do 31 maja 2017 r.). 

                                                      
53 Zwanego dalej „Biurem Kontroli” 
54 Dz. U . Nr 185, poz. 1092. 
55 Dz. Urz. WUG poz. 39, z 2013 r. poz. 43 oraz z 2014 r. poz. 16. 
56 Dz. Urz. WUG poz. 38, z 2014 r. 
57 Departament „GPiO”, Departament „GOiW”, Departament Energomechaniczny, Departament Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Złożem. 
58 do dnia 31 marca 2014 r. funkcjonował jako Departament Górnictwa, który nadzorował i koordynował działalność oug oraz 
SUG, przeprowadzał kontrole oug oraz SUG, a także wykonywał zadania Prezesa w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem 
zakładu górniczego, w odniesieniu do m.in.: ratownictwa górniczego. 
59 Z kontroli oug w Gdańsku przeprowadzonej w dniach 29 maj- 2 czerwca 2017 r. oraz oug w Krośnie przeprowadzonej 
w dniach 26-29 czerwca 2017 r, WUG skierował do Dyrektorów ww. Urzędów projekty wystąpień pokontrolnych, do których 
kierownik ww. oug ma prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania umotywowanych pisemnych zastrzeżeń. 
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W związku z wynikami  tych kontroli Prezes WUG skierował do wszystkich 
dyrektorów kontrolowanych oug wystąpienia pokontrolne, zawierające ocenę 
działalności oraz wnioski i zalecenia.  Działalność kontrolowanych urzędów została 
oceniona na poziomie dobrym lub zadawalającym60. Wyniki przeprowadzonych 
kontroli oug wskazały na powtarzające się uchybienia, głównie w następujących 
obszarach: 

− przestrzegania zasad przeprowadzania i dokumentowania czynności 
kontrolnych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz 
uregulowaniami wewnętrznymi Prezesa WUG, 

− rejestrowania skarg i wniosków oraz prowadzenia sprawozdawczości w tym 
zakresie, 

− prawidłowość rozliczania i rozpisywania tras przejazdów samochodami 
służbowymi w kartach drogowych, 

− rzetelności w dokumentowaniu zdarzeń mających związek z czasem pracy 
we wszystkich dokumentach,  

− organizacji czasu pracy oug, w sposób zapewniający realizację przyjętych 
zadań priorytetowych w rocznych planach pracy, na poziomie optymalnym.  

(dowód: akta kontroli str. 38-50, 93-121, 449) 

Dyrektorzy kontrolowanych oug, każdorazowo pisemnie informowali Prezesa WUG 
o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych. Realizację zaleceń 
Prezesa WUG, zawartych w wystąpieniach pokontrolnych każdorazowo sprawdzano 
w trakcie prowadzenia kolejnych kontroli w oug lub SUG. 

(dowód: akta kontroli str. 38-50, 51-92, 1083, 1087-1088) 

W okresie objętym kontrolą na polecenie Prezesa WUG, Zespoły kontrolne 
składające się z pracowników Biura Kontroli, Departamentu Górnictwa, 
Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem oraz Departamentu 
Prawnego  przeprowadziły trzy kontrole w trybie uproszczonym (2 w 2014 r. i jedną 
w 2015 r.). Przeprowadzone kontrole dotyczyły:  

− OUG w Gliwicach, w związku z zapaleniem się metanu61 - kontrola 
w zakresie nadzoru OUG w Gliwicach nad działalnością zakładu 
górniczego Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”, 
dotycząca eksploatacji ścianą 1 101 w pokładzie 408/1 oraz utrzymania 
dróg wentylacyjnych odprowadzających powietrze z rejonów, w których 
prowadzona była eksploatacja w warunkach zagrożenia metanowego, 

− OUG w Katowicach - kontrola w zakresie nadzoru i kontroli nad 
działalnością zakładu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
KWK „Mysłowice - Wesoła” za okres od 1 stycznia do 6 października  
2014 r. w zakresie: prowadzonych postepowań administracyjnych,  
w tym związanych z zatwierdzaniem dodatków do planu ruchu, realizacji 
działalności kontrolnej w zakładzie górniczym, głównie w odniesieniu do 
zwalczania zagrożeń, działalności represyjnej, rozpoznawania i załatwiania 
skarg dot. zakładu górniczego oraz realizacji wybranych poleceń Prezesa 
WUG, 

− OUG w Kielcach - kontrola w celu sporządzenia informacji dla Prezesa 
WUG, w związku z pismem pracownika oug w Kielcach, dotyczącym 

                                                      
60 Oug we Wrocławiu (zadawalająca w 2014 i 2016 r.), oug w Warszawie (dobra w 2014 r i 2016 r.), oug w Katowicach  
(dobra w 2014 r., i 2016 r.), oug w Gliwicach (dobra w 2014 r. i 2016 r.), SUG w Katowicach (zadawalająca w 2014 r., dobra  
w 2016 r.), oug w Kielcach (dobra w 2015 r. i 2017 r.), oug w Poznaniu (zadawalająca w 2015 r.), oug w Lublinie (dobra  
w 2015 r.), oug w Krakowie (dobra w 2015 r.), oug w Krośnie (dobra w 2015 r.). 
61 w dniu 13 grudnia 2013 r. w  rejonie skrzyżowania ściany 1 101 z chodnikiem nadścianowym 1 101 w pokł. 408/1.  
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funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych, skierowanym  do 
Prezesa WUG. 

(dowód: akta kontroli str. 153-212) 

Powyższe OUG zostały zakwalifikowane do kontroli uproszczonej na podstawie 
art. 51 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej, tj. w związku 
z potrzebą sporządzenia informacji dla Prezesa WUG oraz sprawdzenia informacji 
zawartej w skardze pracownika OUG w Kielcach, skierowanej do Prezesa WUG.  
Z kontroli sporządzono sprawozdania. Obszary objęte kontrolą uproszczoną w oug 
w Katowicach i Gliwicach zostały ocenione jako „dobre”. W przypadku kontroli  
OUG w Gliwicach nie stwierdzono nieprawidłowości i przesłanek stanowiących 
podstawę do wydania przez Prezesa WUG zaleceń. W sprawozdaniach z kontroli 
OUG w Katowicach i Kielcach, Prezes WUG na podstawie ustaleń zawartych 
w sprawozdaniach, zobowiązał Dyrektorów ww. jednostek do podjęcia działań dot. 
m.in.: analizy prowadzonych robót eksploatacyjnych KHW S.A. KWK „Mysłowice-
Wesoła” z uwzględnieniem występujących zagrożeń w aspekcie ich kwalifikacji do 
rejonów szczególnie zagrożonych62 oraz przeprowadzenia analizy organizacji pracy 
Urzędu w zakresie możliwości i zasadności utworzenia zespołów pracowników 
inspekcyjno-technicznych o zbliżonych specjalnościach63. Dyrektorzy ww. OUG, 
pisemnie poinformowali Prezesa WUG o podjętych działaniach w celu realizacji 
zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych kontroli 
uproszczonych. 

(dowód: akta kontroli str. 11-12,144-217) 

Zgodnie z Regulaminami organizacyjnymi WUG, obowiązującymi w okresie objętym 
kontrolą, skargi i wnioski dot. zadań lub działalności organów nadzoru górniczego 
oraz pracowników urzędów górniczych rozpatrywało Biuro Kontroli. Skargi i wnioski, 
których przedmiotem była działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów 
i jednostek podlegająca nadzorowi i kontroli organów górniczych były rozpatrywane 
przez właściwe departamenty WUG. Decyzję o rozpoznaniu przez Biuro Kontroli 
skarg lub wniosków, których przedmiotem była działalność przedsiębiorców oraz 
innych podmiotów i jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru 
górniczego, każdorazowo podejmowana była przez Prezesa lub Wiceprezesa WUG. 
Do zadań Biura Kontroli należało również koordynowanie rozpatrywania przez  
inne komórki WUG skarg i wniosków, których przedmiotem była działalność 
przedsiębiorców oraz innych podmiotów i jednostek, podlegająca nadzorowi 
i kontroli organów nadzoru górniczego, związana z zakresem zadań tych komórek.  
Biuro Kontroli prowadziło: 

− rejestr skarg i wniosków dotyczących zadań lub działalności organów 
nadzoru górniczego oraz pracowników urzędów górniczych, a także 
sporządzało roczne sprawozdanie z ich rozpatrywania, 

− ewidencję skarg i wniosków, których przedmiotem była działalność 
przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca 
nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, rozpatrywanych przez 
komórki WUG, 

− ewidencję petycji. 
(dowód: akta kontroli str. 535-536, 557-558, 581-582, 586-590, 591-610, 616-626) 

W badanym okresie do WUG wpłynęło 38 skarg związanych z działalnością 
organów nadzoru górniczego lub pracowników tych organów, tj. 22 w 2014 r., osiem 

                                                      
62 Oug w Katowicach. 
63 Oug w Kielcach. 
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w 2015 r., pięć w 2016 r., trzy do 31 maja 2017 r. Żadna ze skarg nie dotyczyła 
funkcjonowania ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego.  

(dowód: akta kontroli str. 11, 591-610) 

W okresie objętym kontrolą w WUG funkcjonował telefon interwencyjny oraz 
skrzynka mailowa, na którą zgłaszano nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania 
zakładów górniczych. Od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2017 r. liczba zgłoszeń 
interwencyjnych do WUG wyniosła 317 (99 w 2014 r., 87 w 2015 r., 94 w 2016 r., 
37 do 26 czerwca 2017 r.). Przyczynami zgłaszanych interwencji były: 

− zagrożenie klimatyczne oraz konieczność skrócenia czasu pracy –  
78 zgłoszeń, 

− zagrożenie metanowe (38 zgłoszeń), zagrożenie pożarowe (6 zgłoszeń), 
zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia (6 zgłoszeń), 

− ukrywanie wypadków – 22 zgłoszenia, 
− niewłaściwie prowadzone roboty górnicze – 15 zgłoszeń, 
− stosowanie mobbingu przełożonych wobec pracowników – 13 zgłoszeń, 
− niewłaściwa eksploatacja lub niesprawność maszyn i urządzeń –  

12 zgłoszeń, 
− zła organizacja bądź złe warunki pracy – 18 zgłoszeń, 
− nielegalna eksploatacja kopalin – trzy zgłoszenia. 

W kontrolowanym okresie sześć zgłoszeń dotyczyło ratownictwa górniczego  
(jedno w 2014 r., trzy w 2015 r., jedno w 2016 r. oraz jedno do 26 czerwca 2017 r.), 
z czego cztery zostały przekazane do dalszego rozpoznania przez właściwe oug64, 
a dwie65 rozpoznane przez WUG. W obu przypadkach WUG nie stwierdził 
nieprawidłowości poruszonych w zgłoszeniach, przy czym w jednym przypadku66 
Departament GOiW w ramach czynności sprawdzających, przeprowadził 
w zakładzie górniczym kontrolę doraźną.  

(dowód: akta kontroli str. 692-738) 

Departament GPiO nadzorował i koordynował działalność oug i SUG, m.in. poprzez: 
− przeprowadzanie, albo udział w kontroli oug, 
− udział w oględzinach miejsc niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków 

śmiertelnych – nadzór nad prawidłowością prowadzonych czynności przez 
pracowników oug, 

− udział w nadzorze nad akcjami ratowniczymi prowadzonymi w zakładach 
górniczych – kontrola prawidłowej realizacji zadań przez pracowników oug 
oddelegowanych do pełnienia stałego nadzoru nad akcją, 

− monitoring prawidłowego wykonywania zadań przez pracowników 
inspekcyjno-technicznych prowadzących stały nadzór nad akcjami 
ratowniczymi, poprzez analizę meldunków z prowadzonej akcji, 
przesyłanych do WUG, 

− organizację i udział w kwartalnych naradach kierownictwa WUG, oug  
i SUG, dot. prowadzenia nadzoru nad robotami górniczymi w rejonach 
o szczególnym nasileniu i współwystępowaniu zagrożeń naturalnych  

(dowód: akta kontroli str.1087-1089) 

Prezes WUG wyjaśnił, że głównym źródłem pozyskiwania materiałów do 
opracowywanego corocznie przez WUG dokumentu pn. „Ocena stanu 
bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego 

                                                      
64 w Katowicach, Gliwicach i Poznaniu. 
65 dot. podzielenia przez Kierownika Działu wentylacji zastępów ratowniczych oraz zatrudniania w zakładach górniczych  
na stanowiskach ratowników górniczych, osób bez wymaganych i udokumentowanych kwalifikacji. 
66 TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu.  
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w związku z działalnością górniczo-geologiczną” jest cyfrowa platforma stworzona 
dla potrzeb organów nadzoru górniczego pn. „System Usprawniający Zarządzanie 
Urzędami Górniczymi”67. Dodał, że każdy oug pozyskuje od podległych zakładów 
górniczych informacje, które po zweryfikowaniu zamieszcza w formie raportów 
w SUZUG. Pracownicy WUG, posiadający uprawnienia do korzystania z systemu, 
pobierają udostępnione dla ich merytorycznej działalności informacje.  
Raporty w SUZUG, w zależności od potrzeb komórek organizacyjnych WUG, 
prowadzone są w cyklach miesięcznych lub rocznych. Ponadto,  Prezes WUG 
wyjaśnił, że dane statystyczne i inne informacje, zawarte w treści ww. dokumentu 
uzupełniane są o fakty wynikające z działalności WUG, jak np. funkcjonowanie 
Komisji powoływanych przez Prezesa WUG, stwierdzane nieprawidłowości, 
działalność represyjna i  profilaktyczna. 

(dowód: akta kontroli str. 1082-1095) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność WUG w badanym obszarze. 

 

IV 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli68 
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. 

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 27 września 2017 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Janina Balas 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

................................... 

 

 
  

  

 
 

                                                      
67 Zwany dalej „SUZUG”. 
68 Dz. U. z 2017 r., poz. 524.  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


