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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 Aleksander Górniak, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli  
nr LKA/113/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]  

Jednostka 
kontrolowana 

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, 40-929 Katowice, ul. Obroki 871 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Kolasa, Dyrektor OUG w Katowicach2 

[Dowód: akta kontroli str. 3]  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia3 sprawowanie przez Dyrektora Urzędu 
nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem ratownictwa górniczego w zakładach 
wydobywających węgiel kamienny oraz w podmiocie zawodowo trudniącym się 
ratownictwem górniczym, będących we właściwości terytorialnej Urzędu. 
 
Dyrektor podejmował działania nadzorcze mające na celu zapewnienie 
funkcjonowania ratownictwa górniczego, a w szczególności nad obowiązkiem 
posiadania przez zakłady górnicze własnych służb ratownictwa górniczego.  
Zgodnie z wymogiem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca  
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych4, co najmniej raz w roku sprawdzał stan przygotowania wszystkich 
podległych terytorialnie zakładów górniczych do prowadzenia akcji 
przeciwpożarowej, kontrolując jednocześnie stan wyposażenia kopalnianych stacji 
ratownictwa górniczego. Również każdego roku przeprowadzano kontrole w jedynej 
podległej jednostce ratownictwa górniczego, tj. Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Jaworznie w zakresie jej organizacji i wyposażenia  oraz prowadzonej 
przez nią działalności szkoleniowej. Ponadto, w związku z powzięciem informacji 
o możliwości zagrożenia ludzi i ruchu jednego zakładu górniczego podjął decyzję 
o przeprowadzeniu w nim kontroli doraźnej, w wyniku której wydał decyzję 
nakazującą zaktualizowanie planu ratownictwa, w części dotyczącej sposobu 
prowadzenia akcji ratowniczej związanej z zagrożeniem wodnym, występującym 
w rejonie graniczącym z tym zakładu. 
 
 

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem” lub „OUG”. 
2 Zwany dalej „Dyrektorem”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 ze zm., zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie BHP”; rozporządzenie 

to obowiązywało do 30 czerwca 2017 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Nadzór nad zakładami górniczymi w zakresie ratownictwa górniczego oraz nad 
właściwą terytorialnie zawodową jednostką ratownictwa górniczego 

1. Nadzór nad zakładami górniczymi 
W okresie objętym kontrolą5, uwzględniając skutki restrukturyzacji górnictwa 
związane z przekazaniem części zakładów górniczych do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. i spółki Tauron Wydobycie S.A. oraz utworzeniem Polskiej Grupy 
Górniczej Sp. z o.o., we właściwości OUG w zakresie dotyczącym ratownictwa 
górniczego znajdowało się 15 podziemnych zakładów górniczych6 (w tym dziewięć 
czynnych, tj. wydobywających węgiel kamienny),  terenowy oddział Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego  S.A. - Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego 
w Jaworznie7 oraz zakład wykonujący roboty geologiczne niepolegające na 
badaniach geofizycznych, a wymagających użycia środków strzałowych – Zakład 
Górniczy „Zagłębie” Sp. z o.o. w Sosnowcu. 

[Dowód: akta kontroli str. 16-17] 

Stosownie do zapisów art. 122 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze8 przedsiębiorca jest obowiązany  posiadać własne służby 
ratownictwa górniczego albo powierzyć realizację tego obowiązku w całości lub 
w części podmiotom zawodowo trudniącym się ratownictwem górniczym. Natomiast 
zgodnie z art. 122 ust. 17 ustawy Pgg  jeżeli występujące w zakładzie górniczym 
zagrożenia naturalne i ich natężenie nie wymagają spełnienia przez przedsiębiorcę 
obowiązku, o którym mowa w art. 122 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, i jeżeli nie spowoduje 
to pogorszenia stanu bezpieczeństwa w zakładzie górniczym, właściwy organ 
nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, zwolnić przedsiębiorcę z tego 
obowiązku, w całości lub w części. 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor OUG wydał dziewięć decyzji, w których zwolnił 
przedsiębiorcę w całości lub w części z obowiązku, o którym mowa w art. 122 ust. 6 
pkt 1 ustawy Pgg, z czego trzy dotyczyły przedsiębiorców prowadzących roboty 
geologiczne. Pozostałe dotyczyły: cztery decyzje dla zakładów górniczych 
przejętych w ramach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego przez Spółkę 
Restrukturyzacji Kopalń S.A.9 (SRK S.A), jedną dla oddziału SRK S.A. – Centralny 
Zakład Odwadniania Kopalń oraz jedną dla Zakładu Górniczego „Zagłębie” 
Sp. Z o.o. w Sosnowcu. Uzasadnieniem decyzji wydanych dla oddziałów SRK S.A. 
był fakt, iż spółka ta w oddziale KWK „Centrum” posiadała odpowiednio wyposażoną 
stację ratownictwa górniczego i własną drużynę ratowniczą, które zabezpieczały 
w zakresie ratownictwa górniczego wszystkie oddziały SRK S.A. W przypadku 
Zakładu Górniczego „Zagłębie” Sp. z o.o. w Sosnowcu uzasadnieniem decyzji 
zwalniającej z obowiązku posiadania własnych służb ratownictwa górniczego było 
powierzenie realizacji tego obowiązku w całości CSRG S.A. 

[Dowód: akta kontroli str. 101-115] 

Zgodnie z art. 122 ust.15 ustawy Pgg powierzenie przez przedsiębiorcę podmiotowi 
zawodowo trudniącemu się ratownictwem górniczym realizacji w całości lub części 
obowiązku posiadania własnych służb ratownictwa górniczego następuje na 

                                                      
5 Okres objęty kontrolą obejmował lata 2014 -2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). Badania bezpośrednie 

mogły dotyczyć działań wcześniejszych, których skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym okresie.  
6 Oddziały Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.: KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Mysłowice – Wesoła, KWK Murcki – 

Staszic, KWK Piast – Ziemowit; Oddziały Tauron Wydobycie S.A.: Zakład Górniczy Sobieski, Zakład Górniczy Janina, Zakład 
Górniczy Brzeszcze; Zakład Górniczy Silesia; Oddziały SRK SA:  KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Boże Dary, KWK 
Mysłowice, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Wieczorek I, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 

7 Zwany dalej „OSRG”. 
8 Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pgg”. 
9 Oddziały SRK S.A. KWK „Kazimierz Juliusz”, KWK „Boże Dary”, KWK „Mysłowice” i KWK „Brzeszcze Wschód”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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podstawie umowy, za uprzednią zgodą właściwego organu nadzoru górniczego, 
wyrażoną w drodze decyzji, w przypadku spełniania przez ten podmiot wymagań 
przewidzianych w obowiązującym w okresie objętym kontrolą rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego10. 

Dyrektor OUG wydał sześć decyzji, w których wyraził zgodę na powierzenie  
przez przedsiębiorcę realizacji w całości lub w części obowiązku posiadania 
własnych służb ratownictwa górniczego podmiotowi zawodowo trudniącemu się 
ratownictwem górniczym, tj. CSRG S.A. W pięciu przypadkach decyzje te dotyczyły 
przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny11, z czego jedna dotyczyła 
powierzenia ww. obowiązku w całości12. Uzasadnieniem tych decyzji był fakt, 
że CSRG S.A. spełniała wymagania określone w obowiązujących wówczas 
przepisach dla podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym.  

[Dowód: akta kontroli str. 92-100] 

W latach 2014 – 2017, każdego roku, w Planie pracy Urzędu, 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 kontroli13. Ponadto, każdego roku zaplanowano w nadzorowanych 
zakładach górniczych przeprowadzenie kontroli organizacji, prowadzenia 
dokumentacji i wyposażenia kopalnianej stacji ratownictwa górniczego 
(w odniesieniu do zakładów górniczych posiadających takie stacje). 
 

 [Dowód: akta kontroli str. 6-15] 

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 Górniczego14. 
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 uzasadnieniem15.  
 
Ujęte w Planach pracy Urzędu na lata 2014 – 2016 kontrole w zakresie ratownictwa 
górniczego zostały zrealizowane. W 2014 r. przeprowadzono w zakładach 
górniczych 12 kontroli, w 2015 r. – 12, w 2016 r. – 14, a w I połowie 2017 r. – 8 

                                                      
10 Dz. U. z 2002 r. Nr 94, poz. 838 ze zm., zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie ratownictwa”. Rozporządzenie 

to obowiązywało do 30 czerwca 2017 r.  
11 Zakład Górniczy „Zagłębie”  Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej; Tauron Wydobycie S.A.  Zakład Górniczy Janina w Libiążu;  
Tauron Wydobycie S.A.  Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie;  SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach; Nowe 
Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o. Zakład Górniczy „Brzeszcze” w Brzeszczach; Zakład Górniczy „Zagłębie” w Sosnowcu. 
12 Zakład Górniczy „Zagłębie „ Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej; 
13 Obowiązek ten wynikał z treści § 351 rozporządzenia w sprawie BHP, zgodnie z którym organ nadzoru górniczego, 

co najmniej raz w roku, sprawdza stan przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej.  
14 Dz. Urz. WUG z 2015 r., poz. 34 ze zm. Dalej zwanym zarządzeniem w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-

technicznych. 
15 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). 
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kontroli16. W okresie objętym kontrolą Urząd, przeprowadził łącznie 47 kontroli 
dotyczących ratownictwa górniczego, w tym 46 kontroli planowych oraz jedną 
doraźną. 

 [Dowód: akta kontroli str. 18-18/1] 

W ramach każdej kontroli planowej przeprowadzano symulowaną akcję ratowniczą, 
w trakcie której skontrolowano przygotowanie zakładu do prowadzenia akcji 
przeciwpożarowej, w tym mobilizację i organizację służb ratowniczych oraz sposób 
jej prowadzenia przez kierownictwo zakładu. Ponadto każdorazowo kontrolowano 
wyposażenie kopalnianej stacji ratownictwa górniczego (dalej: ksrg). 
W latach 2014 – 2016, wszystkie zakłady górnicze były raz w roku skontrolowane.  
 
Kontrole te stanowiły realizację obowiązku nałożonego na organy nadzoru 
górniczego. Zgodnie z  art. 168 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pgg, organy nadzoru 
górniczego m.in. sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa górniczego. Natomiast § 351 
rozporządzenia w sprawie BHP,  stanowił, że właściwy organ nadzoru górniczego, 
zobowiązany był co najmniej raz w roku, sprawdzić stan przygotowania zakładu 
górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej.  
  
W ramach ww. kontroli najczęściej stwierdzane uchybienia i nieprawidłowości 
dotyczyły dyspozytorów, tj. osób kierujących akcją ratowniczą do czasu przejęcia 
prowadzenia akcji przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Stwierdzono  
m.in. następujące nieprawidłowości: nieprawidłowe wyznaczenie strefy zagrożenia 
oraz wyznaczenie jej z opóźnieniem, nie wyznaczenie lokalizacji bazy ratowniczej  
i jej kierownika, nieumiejętność wyznaczenia tam pożarowych dla izolacji rejonu 
pożaru, brak polecenia użycia aparatów ucieczkowych pracownikom wycofującym 
się z zagrożonych wyrobisk. 

[Dowód: akta kontroli str. 6-15, 123-125, 179-181, 187-188] 
 
Jedyna kontrola doraźna dotycząca ratownictwa górniczego została 
przeprowadzona w 2014 roku. Jej przeprowadzenie było uzasadnione 
bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Przesłanką 
do wszczęcia kontroli doraźnej było zagrożenie wodne dla zakładu górniczego, 
występujące w rejonie graniczącym z Oddziałem SRK S.A. Centralny Zakład 
Odwadniania Kopalń.  

[Dowód: akta kontroli str. 123-125, 182-188] 

Dyrektor OUG, w wyniku przeprowadzonych kontroli w 32 przypadkach, w oparciu 
o art. 171 ust. 1 pkt 4 ustawy Pgg, wydawał decyzje nakazujące dokonanie 
określonych czynności, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia 
ruchu zakładu górniczego, innych niż środki profilaktyczne. W dwóch przypadkach17 
(w tym po kontroli doraźnej), na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wydał 
decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości powstałych wskutek naruszenia 
przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego lub warunków określonych 
w planie ruchu zakładu górniczego.  

[Dowód: akta kontroli str. 123-125, 179-181, 187-188] 

W 20 z ww. decyzji zobowiązywał kierowników ruchu skontrolowanych zakładów do 
powiadomienia Dyrektora Urzędu o wynikach powyższej kontroli, z czego kierownicy 
ruchu zakładów górniczych każdorazowo się wywiązali. Dodatkowo pracownicy 

                                                      
16 W 5 zakładach górniczych w zakresie stanu przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji przeciwpożarowej 

i 1 kontrolę dotyczącą kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 
17 Decyzja nr 11a/SRK/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. oraz decyzja nr 19/KHW/D/2014/MW z dnia 17 lipca 2014 r. 
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Urzędu w ramach czynności inspekcyjno-technicznych każdorazowo sprawdzali 
sposób wykonania decyzji wydanych podczas poprzedniej kontroli, zamieszczając 
stosowny wpis w protokole kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. 123-125] 

W latach 2014 – 2017 (I półrocze) nie wystąpiły przesłanki określne w art. 83  
ust. 4 w ww. ustawy, tj. wyniki poprzednich kontroli w zakresie dotyczącym 
ratownictwa górniczego nie wykazały rażącego naruszenia przepisów prawa przez 
przedsiębiorcę, w związku z czym Urząd nie przeprowadzał kontroli powtórnych 
w trybie § 5 pkt 4 zarządzenia w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-
technicznych. 

 [Dowód: akta kontroli str.123-125] 

2. Nadzór nad właściwą terytorialnie zawodową jednostką ratownictwa 
górniczego 
 
W okresie objętym kontrolą Urząd przeprowadził trzy, tj. wszystkie zaplanowane 
kontrole w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, tj. po jednej 
w 2014 r, 2015 r. i 2016 r. Kontrole obejmowały swym zakresem: działalność 
szkoleniową; plan ratownictwa; plan techniczny; wyposażenie stacji w sprzęt 
i urządzenia; komorę ćwiczeń ratowniczych; przyrządy do pomiarów wentylacyjno-
klimatycznych; stan techniczny sprzętu wyposażenia wozu bojowego; książki 
kontroli: tlenowych aparatów oddechowych (powietrznych butlowych), masek, linek 
ratowniczych, przetłaczarki tlenu SP-2; pomieszczenia budynku stacji. Ponadto 
każdorazowo przeprowadzany był próbny alarm mający na celu sprawdzenie 
sprawności pogotowia OSRG do wyjazdu (kontrole przeprowadzone w latach  
2014-2016 wykazały, że czas jaki upływał od nadania sygnału alarmu do gotowości 
dyżurujących zastępów do wyjazdu to około 1 minuta). 
 
Kontrole te stanowiły realizację dyspozycji art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy Pgg, zgodnie 
z którym organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad podmiotami 
zawodowo trudniącymi się ratownictwem górniczym, w zakresie przestrzegania 
przez nie przepisów dotyczących ratownictwa górniczego. 
 
W ramach ww. kontroli nie wydano decyzji nakazujących usunięcie 
nieprawidłowości. 
 

[Dowód: akta kontroli str. 67-87] 

3. Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym ratownictwa 
górniczego w zakładach wydobywających węgiel kamienny 

W latach 2014 do 2017 (do dnia zakończenia kontroli) do Dyrektora OUG nie 
wpłynęły skargi ani wnioski dotyczące funkcjonowania ratownictwa górniczego. 
Natomiast w dniu 24 września 2016 r. wpłynęła jedna anonimowa informacja 
(przekazana przez dyspozytora Wyższego Urzędu Górniczego), dotycząca 
bezpośrednio służb ratowniczych przedsiębiorcy, tj. spożywania alkoholu w pracy 
przez członków dwóch zastępów ratowniczych w KWK „Wieczorek” w Katowicach. 
Pracownik Urzędu, pełniący dyżur pogotowia technicznego18, podjął bezzwłocznie 
działania mające na celu wyjaśnienie ww. okoliczności. Poinformowano Naczelnego 
Inżyniera kopalni, który nakazał skontrolować stan trzeźwości ratowników. 
Informacja okazała się bezzasadna, o czym poinformowano Urząd załączając 
notatkę służbową wraz z wydrukiem wyników pomiarów z alkomatu. 

[Dowód: akta kontroli str. 91, 119-122] 

                                                      
18 Informacja została przekazana o godz. 22.50. 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym 
zakresie.  

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 Kontroli19 
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 
 

Aleksander Górniak 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
  

  

 

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

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


