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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/069 – Funkcjonowanie ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Witold Wilk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LKA/97/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. i nr LKA/233/2017 z dnia 11 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1, 135) 

Jednostka 
kontrolowana 

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach1, ul. Jasna 31B, 44 – 122 Gliwice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Roman Sus, Dyrektor Urzędu  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości2, 
sprawowany przez Dyrektora Urzędu nadzór nad zakładami górniczymi i Centralną 
Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu3 w zakresie funkcjonowania 
ratownictwa górniczego.  

W latach 2014 – 2016, każdego roku, pracownicy Urzędu przeprowadzili we 
wszystkich nadzorowanych zakładach górniczych kontrole dotyczące stanu 
przygotowania zakładów górniczych do prowadzenia akcji przeciwpożarowej, 
a także w zakresie organizacji, prowadzenia dokumentacji i wyposażenia 
kopalnianej stacji ratownictwa górniczego (w przypadku posiadania przez zakład 
górniczy takiej stacji). Również każdego roku przeprowadzano kontrole w CSRG 
dotyczące organizacji, działalności szkoleniowej, zasad działania i wyposażenia 
pogotowia pomiarowego i pogotowi specjalistycznych oraz Okręgowych Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i Zabrzu. Z przeprowadzonych kontroli 
sporządzano protokół, w którym opisywano stwierdzone nieprawidłowości 
i uchybienia. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości Dyrektor Urzędu 
wydawał stosowne decyzje wstrzymujące ruch zakładu górniczego.  
Dyrektor Urzędu, każdorazowo, rozpoznawał skargi i wnioski dotyczące 
funkcjonowania ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego i przesyłał informacje 
o sposobie załatwienia sprawy, a w celu wyjaśnienia zarzutów podnoszonych 
w skargach przeprowadzano stosowne kontrolne w zakładach górniczych.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła zweryfikowania dopiero po 51 dniach od jej 
otrzymania, sygnału o braku wiedzy i kompetencji dyspozytora ruchu zakładu 
górniczego, co mogło skutkować wystąpieniem zagrożenia życia i zdrowia załogi 
znajdującej się w rejonie wymagającym przeprowadzenia akcji ratowniczej, co Izba 
ocenia jako działanie nierzetelne.  

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
3 Zwaną dalej „CSRG”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Nadzór nad zakładami górniczymi w zakresie ratownictwa 
górniczego oraz nad CSRG jako zawodową jednostką 
ratownictwa górniczego 

1. W 2014 r. Dyrektor Urzędu nadzorował działalność 11 zakładów górniczych,  
2015 r. – 12, w 2016 r. dziewięciu, a w I półroczu 2017 r. ośmiu zakładów 
górniczych. Ponadto, w ramach swojej właściwości nadzorował działalność CSRG 
oraz Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i Zabrzu. 
Zasady przeprowadzania przez Urząd kontroli zostały określone w zarządzeniu 
nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 
trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników 
okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego4. 
Zgodnie z § 6 zarządzenia, kontrole przeprowadzano na podstawie ustaleń ujętych 
w planie pracy urzędu górniczego albo na polecenie dyrektora urzędu górniczego 
lub osoby przez niego upoważnionej. Stosownie do § 14 tego zarządzenia, 
z przeprowadzonej kontroli sporządzano protokół, który zawierał m.in. zakres 
przedmiotowy kontroli oraz ocenę stanu faktycznego, w tym stwierdzone 
nieprawidłowości. Od 1 stycznia 2017 r. w protokole kontroli w uzasadnionych 
przypadkach należało zamieszczać również zalecenia pokontrolne wraz 
z uzasadnieniem5. 
Stosownie do art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze6, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powstałych 
wskutek naruszenia przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego lub 
warunków określonych w planie ruchu zakładu górniczego, Dyrektor Urzędu  
miał obowiązek nakazać, w drodze decyzji, usunięcie tych nieprawidłowości, 
a w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zakładu górniczego, jego 
pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, mógł w całości  
lub w części wstrzymać ruch tego zakładu lub jego urządzeń, określając warunki 
wznowienia ruchu tego zakładu lub jego urządzeń.  

(dowód: akta kontroli str. 3, 13, 32, 44, 51, 69 – 79) 

W latach 2014 – 2017, każdego roku, w Planie pracy Urzędu, zatwierdzonym przez 
Prezesa lub wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ujmowano zadanie 
polegające na sprawdzeniu stanu przygotowania wszystkich zakładów górniczych 
do prowadzenia akcji przeciwpożarowej, a w ramach tego zadania corocznie 
w każdym nadzorowanym zakładzie górniczym zaplanowano przeprowadzenie 
w tym zakresie kontroli7. Ponadto, każdego roku zaplanowano w nadzorowanych 
zakładach górniczych przeprowadzenie kontroli w zakresie organizacji, prowadzenia 
dokumentacji i wyposażenia kopalnianej stacji ratownictwa górniczego 
(w odniesieniu do zakładów górniczych posiadających takie stacje). 

(dowód: akta kontroli str. 2 – 12, 24 – 31, 42 – 50, 62 – 68) 

                                                      
4 Dz. Urz. WUG z 2015 r., poz. 34 ze zm.  
5 Przedmiotowa zmiana została wprowadzona zarządzeniem nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 
2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników 
okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2016 r., poz. 86). Do dnia 
31 grudnia 2016 r. w protokole kontroli wskazywano na stwierdzone nieprawidłowości, jednak nie formułowano zaleceń 
pokontrolnych (usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości sprawdzano podczas kolejnych czynności 
kontrolnych przeprowadzanych u danego przedsiębiorcy górniczego). 
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm., zwanej dalej „ustawą pgg”. 
7 Obowiązek ten wynikał z treści § 351 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 ze zm.), zgodnie z którym organ nadzoru górniczego,  
co najmniej raz w roku, sprawdza stan przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej.  

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Ujęte, w Planach pracy Urzędu na lata 2014 – 2016, kontrole w zakresie 
ratownictwa górniczego zostały zrealizowane. W 2014 r. przeprowadzono 
w zakładach górniczych 19 kontroli8, w 2015 r. – 209, w 2016 r. – 1710, a w I połowie 
2017 r. – 5 kontroli11. W jednym przypadku, spośród ww. kontroli, stwierdzono 
istotne nieprawidłowości i Dyrektor Urzędu wydał dwie decyzje: 
− wstrzymujące ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji  

pokładu do czasu zapewnienia możliwości jednoczesnego otwarcia tam 
wentylacyjnych regulacyjnych zabudowanych w pochylni transportowej  
w pokładzie oraz doprowadzenia chodnika, stanowiącego drogę ucieczkową  
do stanu bezpiecznego i funkcjonalnego oraz wstrzymujące ruch załogi  
w chodniku do czasu doprowadzenia wyrobiska górniczego do stanu 
bezpiecznego i funkcjonalnego12, 

−  wstrzymujące ruch zakładu górniczego w części dotyczącej użytkowania trzech 
aparatów regeneracyjnych roboczych typu W-70 do czasu wymiany butli 
tlenowych o ciśnieniu do 20,0 MPa13. 

W pozostałych przypadkach jedynie w ramach kontroli dotyczących stanu 
przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej 
stwierdzono uchybienia i błędy pracowników zakładu górniczego popełniane 
podczas próbnego alarmu. Do najczęściej występujących należy zaliczyć: 
nieprawidłową kolejność powiadamiania o zagrożeniu podmiotów uczestniczących 
w akcji ratowniczej, zbyt późne wyłączenie zasilania w zagrożonym rejonie,  
nie weryfikowanie liczby zagrożonych osób i niewyznaczenie posterunków 
zabezpieczających strefę zagrożenia w trakcie wycofywania załogi z zagrożonego 
rejonu, podczas powiadamiania jednostki ratownictwa górniczego o zagrożeniu nie 
wskazywano szybu, na który ma przybyć zastęp ratowników w rejon wyznaczonej 
bazy. Uchybienia te najczęściej popełniali dyspozytorzy ruchu zakładu górniczego. 
Stwierdzone uchybienia omawiano podczas prowadzonych czynności kontrolnych 
oraz wskazywano w stosownych protokołach kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 13 – 23, 32 – 41, 51 – 61, 69 – 117) 

W latach 2014 – 2016, każdego roku, pracownicy Urzędu przeprowadzili również 
kontrole w CSRG. Kontrole te dotyczyły: prawidłowości sporządzonej dokumentacji 
(regulamin organizacyjny, ewidencja członków drużyny ratowniczej, prowadzenia 
kursów szkoleniowych w zakresie ratownictwa górniczego); działalności 
szkoleniowej; organizacji, zasad działania i wyposażenia pogotowia pomiarowego 
i pogotowi specjalistycznych oraz zasad organizacji, prowadzenia dokumentacji 
i wyposażenia Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i Zabrzu. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono m.in.: udział zawieszonego 
ratownika górniczego w akcji ratowniczej w dniu 1 marca 2016 r., udział w akcji 
ratowniczej w KWK „Sośnica” w Gliwicach ratownika górniczego nieposiadającego 
aktualnych badań lekarskich, brak ważnego świadectwa wzorcowania urządzenia 
służącego do badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych typu HYDROTEST, 
niewłączenie funkcji archiwizacji wyników pomiarów przyrządów wielogazowych 
typu X-am 5000 i X-am 5600 (dotyczy Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego 

                                                      
8 W 11 zakładach górniczych w zakresie stanu przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej 
(13 kontroli) i 12 kontroli dotyczących kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 
9 W 12 zakładach górniczych w zakresie stanu przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej 
(12 kontroli) i 10 kontroli dotyczących kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 
10 W 9 zakładach górniczych w zakresie stanu przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej 
(9 kontroli) i 10 kontroli dotyczących kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 
11 W 5 zakładach górniczych w zakresie stanu przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej 
i 1 kontrolę dotyczącą kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 
12 Decyzja Dyrektora Urzędu nr 4/k/JSW/14 z 24 kwietnia 2014 r. 
13 Decyzja Dyrektora Urzędu nr 4/k/JSW/14 z 25 kwietnia 2014 r. 
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w Bytomiu). Stwierdzone nieprawidłowości omawiano podczas prowadzonych 
czynności kontrolnych oraz wskazywano w stosownych protokołach kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 97 – 117) 

Dyrektor Urzędu wskazał, że kontrole doraźne wszczynano w przypadku: 
− otrzymania telefonicznej lub pisemnej informacji o nieprawidłowościach w ruchu 

nadzorowanych zakładów górniczych, a w szczególności wzroście stanu 
zagrożeń lub nieprawidłowej pracy osób, które to informacje mogły świadczyć 
o bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia pracowników lub środowiska 
naturalnego, 

− wzrostu stanu zagrożeń stwierdzonego w wyniku analizy informacji przesyłanych 
z nadzorowanych zakładów górniczych dotyczących rejonów prowadzonych 
robót, które wytypowane zostały do bieżącego monitorowania. 

Natomiast kontrole powtórne wszczynano w wyniku analizy treści protokołów 
z przeprowadzonych kontroli, w toku których stwierdzono rażące naruszenie 
przepisów prawa. Dyrektor Urzędu podał, że od 2014 r. nie zachodziła potrzeba 
przeprowadzania kontroli powtórnych, natomiast przeprowadzono sześć kontroli 
doraźnych w zakładach górniczych dotyczących ratownictwa górniczego. Dodał,  
że w odniesieniu do CSRG oraz Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego 
w Bytomiu i Zabrzu nie zachodziła potrzeba przeprowadzania kontroli doraźnych 
i powtórnych.   

(dowód: akta kontroli str. 118 – 120) 

2. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014 – 2017 (I półrocze), Dyrektor Urzędu 
wydał cztery decyzje14 – w trybie art. 122 ust. 15 ustawy pgg – wyrażając zgodę na 
powierzenie przez przedsiębiorcę górniczego podmiotowi zawodowo trudniącemu 
się ratownictwem górniczym obowiązku posiadania przez tego przedsiębiorcę 
własnych służb ratownictwa górniczego. Decyzje te wydano na wniosek strony. 
Spośród ww. czterech decyzji, w dwóch z nich Dyrektor Urzędu – na podstawie 
art. 122 ust. 16 ustawy pgg – nakazał przedsiębiorcom górniczym15 zapewnić 
możliwość prowadzenia akcji ratowniczej przez podmiot zawodowo trudniący się 
ratownictwem górniczym, a także zatrudnić ratowników górniczych - przewodników 
i utrzymywać pomieszczenie w zakresie ratownictwa górniczego, którego 
wyposażenie zostanie uzgodnione z właściwą jednostką ratownictwa górniczego.  
Ponadto, Dyrektor Urzędu wydał pięć decyzji – w trybie art. 122 ust. 17 ustawy pgg 
– zwalniających przedsiębiorcę górniczego (Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
w Bytomiu) z obowiązku posiadania własnych służb ratownictwa górniczego 
w części dotyczącej utrzymywania drużyny ratowniczej i kopalnianej stacji 
ratownictwa górniczego w zakładach: KWK „Makoszowy” w Zabrzu, KWK „Pokój I” 
w Rudzie Śląskiej, KWK „Rozbark V” w Bytomiu, KWK „Centrum” w Bytomiu 
i Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Urzędu sprawował nadzór nad 11 akcjami 
ratowniczymi16 i 14 pracami prowadzonymi na zasadach akcji ratowniczych17. 
W ramach tych czynności nadzorczych nie stwierdzono konieczności zmiany 
kierownika akcji czy objęcia kierownictwa akcji przez Dyrektora Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 121 – 128, 136 – 149, 163 – 165) 

                                                      
14 Decyzja nr GLI.0237.2.2015.Kr z dnia 14 maja 2015 r. dla Zakładu Górniczego „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu, decyzja 
nr GLI.0237.4.2015.Kr z dnia 3 sierpnia 2015 r. dla Zakładu Górniczego „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu, decyzja 
nr GLI.7400.5.2016.Kr z dnia 18 lutego 2016 r. dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich KWK „Bobrek-Piekary” 
w Bytomiu i decyzja nr GLI.0237.6.2015.Kr z dnia 2 listopada 2015 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. 
15 Zakład Górniczy „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu i Zakład Górniczy „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu. 
16 W 2015 r. Dyrektor Urzędu sprawował nadzór nad 5 akcjami ratowniczymi, a w 2016 r. nad 6 akcjami ratowniczymi. 
17 W 2014 r. Dyrektor Urzędu sprawował nadzór nad 6 pracami prowadzonymi na zasadach akcji ratowniczych, w 2015 r.  
nad 3, w 2016 r. nad 2, a w I połowie 2017 r. nad 4 pracami prowadzonymi na zasadach akcji ratowniczych. 
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3. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło pięć skarg i wniosków 
dotyczących funkcjonowania ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego, a Urząd 
otrzymał je do rozpoznania z Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.  
W celu wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w ww. skargach pracownicy Urzędu 
przeprowadzali czynności kontrolne w zakładach górniczych. Każdorazowo  
do Wyższego Urzędu Górniczego przesyłano informacje o sposobie załatwienia 
sprawy.  
Spośród pięciu skarg, w dwóch z nich, podnoszone zarzuty zasługiwały na 
uwzględnienie. W pierwszej skardze (anonimowej) dotyczyły one osoby zatrudnionej 
na stanowisku dyspozytora ruchu zakładu górniczego, która nie posiadała 
wymaganej wiedzy w zakresie wyrobisk górniczych i umiejętności prowadzenia akcji 
ratowniczych, a przeprowadzona przez Urząd kontrola potwierdziła te informacje.  
Podnoszone zarzuty w drugiej skardze dotyczyły prowadzenia w zakładzie 
górniczym prac profilaktycznych przez zastęp ratowniczy w rejonie zagrożonym 
zatruciem tlenkiem węgla, jak również powstaniem pożaru endogenicznego, 
co mogło spowodować utratę zdrowia lub życia ratowników uczestniczących  
w tych pracach. Przeprowadzona przez pracowników Urzędu kontrola wykazała,  
że we wskazanym rejonie wypływ tlenku węgla najprawdopodobniej związany  
był z zagrożeniem pożarowym w zrobach wybranej warstwy przystropowej, 
a konsekwencją wypływu tego gazu było utrzymywanie się w przepływowym prądzie 
powietrza zawartości tlenku węgla przekraczającej przyjęte normy. Podjęto akcję 
przeciwpożarową i zaniechano czynności związanych z pracami profilaktycznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 97 – 117, 131 – 134, 150 – 162) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

Niepodjęcie bezzwłocznie działań umożliwiających w pełni zweryfikowanie 
otrzymanej z Wyższego Urzędu Górniczego informacji (na podstawie anonimowego 
sygnału), że osoba zatrudniona na stanowisku dyspozytora ruchu zakładu 
górniczego w JSW S.A. KWK „Budryk” nie posiada wymaganej wiedzy w zakresie 
wyrobisk górniczych i w razie zagrożenia nie będzie w stanie współpracować w celu 
wyprowadzenia załogi z zagrożonego rejonu, NIK ocenia jako działanie nierzetelne. 
Weryfikacja ww. sygnału została przeprowadzona dopiero po 51 dniach od jej 
otrzymania. 

Przedmiotową skargę Urząd otrzymał z Wyższego Urzędu Górniczego 1 lutego 
2016 r. W skardze tej anonimowa osoba z dozoru JSW S.A. KWK „Budryk” 
poinformowała, że pracownik zatrudniony na stanowisku dyspozytora kopalni nie 
zna kompletnie wyrobisk dołowych kopalni i w razie zagrożenia nie będzie w stanie 
współpracować w celu wyprowadzenia załogi z zagrożonego rejonu18. W tym 
samym dniu, tj. 1 lutego 2016 r., pracownik Urzędu przeprowadził telefoniczne 
rozpoznanie, w wyniku którego stwierdził, że ww. pracownik jest zatrudniony na 
stanowisku dyspozytora i zgodnie z wykazem zawartym w Planie ratownictwa, 
otrzymanym za pośrednictwem faksu, jest uprawniony do prowadzenia akcji 
ratowniczej do czasu jej objęcia przez najwyższą funkcyjnie osobę kierownictwa 
albo dozoru ruchu. Pismem z 19 lutego 2016 r. Dyrektor Urzędu poinformował 
Dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa Wyższego Urzędu 
Górniczego o przeprowadzonym telefonicznym rozpoznaniu, oraz że znajomość 
przez ww. pracownika wyrobisk dołowych kopalni wraz z jego praktycznymi 
umiejętnościami prowadzenia akcji ratowniczej zostanie zweryfikowana podczas 
kontroli w zakresie stanu przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia  

                                                      
18 Dyspozytor jest osobą która prowadzi akcję ratowniczą do momentu przejęcia jej prowadzenia przez najwyższą funkcyjnie 
osobę kierownictwa albo dozoru ruchu 
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akcji przeciwpożarowej. W odpowiedzi na ww. pismo, 26 lutego 2016 r. Dyrektor 
Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa zwrócił uwagę, że nie 
wskazano terminu przeprowadzenia kontroli, jak również nie przedstawiono 
informacji dotyczącej sprawdzenia posiadanych kwalifikacji i umiejętności ww. 
pracownika, co należało przeprowadzić bezzwłocznie po otrzymaniu skargi.  
Następnie, 1 marca 2016 r. Zastępca Dyrektora Urzędu ustalił z Dyrektorem 
Departamentu, że kontrola w ww. zakresie zostanie przeprowadzona w marcu 
2016 r. W wyniku przeprowadzonej, 23 marca 2016 r., kontroli zarzuty podnoszone 
w skardze potwierdziły się, a decyzją Kierownika ruchu zakładu górniczego  
ww. pracownik został skreślony z wykazu dyspozytorów ruchu zakładu górniczego 
oraz osób dozoru wyższego górniczego posiadających stosowne uprawnienia  
do kierowania akcją ratowniczą.  

Zastępca Dyrektora Urzędu wyjaśnił, że informacja przedstawiona w piśmie, które 
wpłynęło do Urzędu 1 lutego 2016 r., nie świadczyła o bezpośrednim zagrożeniu 
życia i zdrowia pracowników lub środowiska naturalnego. Zdaniem Wyjaśniającego, 
przedmiotowe pismo nie było skargą w rozumieniu art. 227 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego19, ponieważ nie 
dotyczyło organu administracji publicznej, było tylko donosem na działalność 
przedsiębiorcy, a ponadto pismo to było anonimowe i powinno pozostać bez 
rozpoznania. Wskazał, że organ nadzoru górniczego nie miał obowiązku badać 
przedmiotowej sprawy, jednak dochowując najwyższej staranności podjął czynności 
sprawdzające, które wymagały czasu i wiązały się z szeregiem procedur, 
pomimo że w tym okresie (luty – marzec 2016 r.) pracownicy inspekcyjno-techniczni 
specjalności górniczej20 prowadzili inne czynności, tj.: od 26 lutego do 2 marca 
2016 r. sprawowali stały nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej w zakładzie 
górniczym, a następnie rozpoczęli badanie przyczyn i okoliczności wypadku 
zbiorowego zaistniałego 26 lutego 2016r., od 9 do 19 lutego 2016 r. przeprowadzili 
kontrolę doraźną w zakładzie górniczym, w dniu 11 marca 2016 r. prowadzili 
badania przyczyn i okoliczności pożaru w chodniku ścianowym, a w dniach  
14 – 15 marca 2016 r. sprawowali stały nadzór nad prowadzeniem prac na 
zasadach akcji ratowniczej w zakładzie górniczym.  

NIK nie podziela stanowiska Zastępcy Dyrektora Urzędu w zakresie pozostawienia 
sprawy bez rozpatrzenia, gdyż zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy pgg, obowiązkiem 
organu nadzoru górniczego jest sprawowanie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu 
górniczego m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
pożarowego i ratownictwa górniczego. Wskazać należy, że nieposiadanie przez 
dyspozytora ruchu zakładu górniczego kompetencji w tym zakresie stanowi realne 
zagrożenie życia i zdrowia załogi przebywającej w rejonie wymagającym 
przeprowadzenia akcji ratowniczej, dlatego czynności sprawdzające kompetencje 
dyspozytora ruchu zakładu górniczego należało przeprowadzić bez zbędnej zwłoki. 
NIK zauważa, że organ nadzoru górniczego podjął niezwłocznie działania 
polegające na wyjaśnieniu czy wskazana w skardze osoba jest zatrudniona na 
stanowisku dyspozytora, jednak działania te nie weryfikowały znajomości wyrobisk 
dołowych kopalni przez dyspozytora, jak również umiejętności prowadzenia akcji 
ratowniczej. Również Dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa 
Wyższego Urzędu Górniczego, w piśmie z 26 marca 2016 r., zwrócił uwagę na 
bezzwłoczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających znajomość wyrobisk 
dołowych kopalni przez dyspozytora i umiejętność prowadzenia akcji ratowniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 150 – 162) 

                                                      
19 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257. 
20 Zatrudnieni w Urzędzie w liczbie 9 osób. 
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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 Kontroli21, 
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. 

Katowice, dnia  27 września 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Witold Wilk 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

                                                      
21 Dz. U. z 2017 r., poz. 524.  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


