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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 

Kontrolerzy 1. Janina Balas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/98/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., 

2. Joanna Paliga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LKA/124/2017 i LKA/125/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., 

3. Witold Wilk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/96/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach1, ul. Powstańców 30,      
40–039 Katowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Rogala, Prezes Zarządu Spółki 
(dowód: akta kontroli str. 148 – 156) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014 – 2017 (I półrocze), prawidłowo 
zorganizowano służby ratownictwa górniczego działające w Ruchu „Bielszowice 
i Ruchu „Śląsk”. Stan liczbowy członków drużyny ratowniczej spełniał wymagania 
określone w stosownym planie ratownictwa oraz w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego3. Liczba 
dyżurujących zastępów ratowniczych była zgodna z postanowieniami planu 
ratownictwa. Kopalniane stacje ratownictwa górniczego w Ruchu „Bielszowice” 
i Ruchu „Śląsk” posiadały odpowiednie wyposażenie do prowadzenia praktycznych 
i teoretycznych ćwiczeń ratowniczych, a poddany oględzinom sprzęt ratownictwa 
górniczego odpowiadał zapisom stosownego planu ratownictwa. Członkowie 
drużyny ratowniczej posiadali odpowiednie przygotowanie do pełnienia służby 
ratowniczej spełniając wymogi dotyczące stażu i stanu zdrowia, a także w zakresie 
uczestnictwa w szkoleniach i kursach, określone w rozporządzeniu w sprawie 
ratownictwa górniczego. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły wypłacania miesięcznego stałego  
dodatku ratowniczego w pełnej wysokości członkom drużyny ratowniczej4  
Ruchu „Bielszowice”, zawieszonym na okres kilku lub kilkunastu dni, oraz 
nieuczestniczenia jednego ratownika górniczego (z 32 sprawdzonych) KWK „Wujek” 

                                                      
1 Zwana dalej „Spółką”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
3 Dz. U. Nr 94, poz. 838 ze zm., zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie ratownictwa górniczego”. Rozporządzenie 
obowiązywało do 30 czerwca 2017 r. 
4 W latach 2016 – 2017 (I półrocze) stwierdzono 37 takich przypadków, na łączną kwotę 11,1 tys. zł. 
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Ruch „Śląsk” w jednym ćwiczeniu w 2014 r., spośród sześciu wymaganych w pkt. 
2.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Kontrolę przeprowadzono w dwóch Oddziałach Spółki, tj.: KWK „Ruda” Ruch 
„Bielszowice” w Rudzie Śląskiej5 oraz KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” w Rudzie 
Śląskiej6. 

(dowód: akta kontroli str. 9 – 147)  

 

1. Organizacja służb ratownictwa górniczego 
1.1. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” 

W Ruchu „Bielszowice” funkcjonowała Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego7. 
Zapewniono stałą możliwość udziału w akcji ratowniczej zawodowych zastępów 
ratowniczych poprzez zawarcie umów z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego 
S.A. w Bytomiu8, których przedmiotem było świadczenie na rzecz kopalń Spółki 
usług prewencyjnych związanych z gotowością do udziału w akcjach ratowniczych 
oraz usług interwencyjnych polegających na udziale w akacjach ratowniczych 
CSRG. 

(dowód: akta kontroli str. 161 – 216) 

Zakład górniczy posiadał zatwierdzony9 przez Dyrektora Oddziału KWK „Ruda”, 
tj. Kierownika ruchu zakładu górniczego, Plan ratownictwa, który spełniał wymogi 
określone w  § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego i był  
na bieżąco aktualizowany. Plan określał liczbę osób wchodzących w skład drużyny 
ratowniczej i jej skład oraz niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy, organizację 
pomocy medycznej podczas akcji ratowniczej i plan wzajemnej pomocy zakładów 
górniczych. 
Przyjęta w Planie ratownictwa minimalna liczba ratowników górniczych odpowiadała 
wymogom określonym w § 41 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ratownictwa 
górniczego. Zgodnie z zarządzeniem nr 114/2016 Dyrektora Oddziału KWK „Ruda” 
z 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład 
drużyny ratowniczej i jej składu w Oddziale KWK „Ruda”, w drużynie ratowniczej 
było co najmniej 80 ratowników (16 zastępów ratowniczych) dla każdego ruchu, 
a w skład drużyny ratowniczej wchodzili: kierownik i minimum dwóch zastępców 
kierownika, minimum czterech stałych mechaników sprzętu ratowniczego i ośmiu 
rezerwowych, minimum 24 zastępowych oraz minimum dwóch specjalistów. 

(dowód: akta kontroli str. 217 – 246) 

Stan liczbowy członków drużyny ratowniczej KSRG-B odpowiadał zapisom Planu 
ratownictwa. Na dzień 30 czerwca 2017 r. drużynę ratowniczą stanowiło 131 
członków, w tym: 113 ratowników górniczych, Kierownik KSRG-B i czterech  
jego zastępców, 23 mechaników sprzętu ratowniczego, 28 zastępowych i pięciu 
specjalistów. W okresie objętym kontrolą liczba członków drużyny ratowniczej 

                                                      
5 W dniu 29 kwietnia 2016 r. Spółka kupiła KWK „Bielszowice” jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa od Kompani 
Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach. 
6 W dniu 1 kwietnia 2017 r. Spółka kupiła KWK „Wujek” jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa od Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach. 
7 Zwana dalej „KSRG-B” 
8 Zwaną dalej „CSRG”. 
9 W dniu 2 stycznia 2017 r. 
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zmalała, na koniec 2014 r. i 2015 r. odnotowano 192 członków10, a na koniec 2016 r. 
152 członków drużyny ratowniczej11. 

 
Stosownie do § 2 i 3 zarządzenia nr 114/2016 Dyrektora Oddziału KWK „Ruda”, 
w każdym dniu roboczym w wyrobiskach kopalni powinny być zatrudnione dwa 
zastępy dyżurujące na każdej z czterech zmian w ciągu doby, a w dniach wolnych 
od pracy na zmianach nie wydobywczych trzy zastępy dyżurujące po jednym  
na każdej z trzech zmian w ciągu doby i dodatkowo jeden zastęp pełniący dyżur 
domowy. Natomiast w dniach wolnych od pracy, w których prowadzono wydobycie 
zatrudnione były dwa zastępy dyżurujące na każdej z trzech zmian (nie pełniono 
dyżuru telefonicznego)12. 
Liczba dyżurujących zastępów – w losowo wybrane cztery tygodnie13 – była zgodna 
z zapisami Planu ratownictwa. I tak, w dniach roboczych dyżur pełniły dwa zastępy 
na każdej z czterech zmian, a w dniach wolnych jeden lub dwa zastępy – 
w zależności czy prowadzono wydobycie – na każdej z trzech zmian.  

Zastępy ratownicze miały bezpośrednią łączność z centralą telefoniczną zakładu 
górniczego14. Zastępowy zastępu dyżurującego powiadamiał KSRG-B i dyspozytora 
ruchu zakładu górniczego o miejscu pracy zastępu, zakresie wykonywanych  
prac i numerze telefonu. Mechanik sprzętu ratowniczego dyżurujący w KSRG-B 
sprawdzał łączność z zastępem dyżurującym dwa razy podczas zmiany. Informacje 
te zapisywano w Dzienniku KSRG15. Powyższe spełniało wymogi określone w § 50 
ust. 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 253, 255 – 273) 

Ewidencja członków drużyny ratowniczej prowadzona była rzetelnie. Zapisy ujęte 
w ewidencji odpowiadały danym wynikającym z dokumentów źródłowych, tj.: kart 
ratownika górniczego, zaświadczeń o ukończeniu podstawowego/okresowego kursu 
dla ratowników górniczych, zaświadczeń lekarskich i psychologicznych o zdolności 
do służby w ratownictwie górniczym, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z zakresu 
udzielania pomocy przedmedycznej dla zastępowych. Przedstawione w ewidencji 
dane dotyczące odbytych przez ratowników górniczych ćwiczeń ratowniczych były 
zgodne z danymi zawartymi w dzienniku ćwiczeń KSRG-B. 

(dowód: akta kontroli str. 255 – 266) 

Kierownik KSRG-B realizował swoje zadania określone w § 17 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. W Ruchu „Bielszowice” nie  
było ratowników górniczych posiadających stałe oddelegowania do zakładowych 
organizacji związkowych, jak również zatrudnionych w administracji.  

(dowód: akta kontroli str. 255 – 266, 274 – 290) 

                                                      
10 Na koniec 2014 r. było 192 członków drużyny ratowniczej, w tym: 177 ratowników górniczych, Kierownik KSRG-B i 5 jego 
zastępców, 26 mechaników sprzętu ratowniczego, 46 zastępowych i 8 specjalistów. Na koniec 2015 r. było 192 członków 
drużyny ratowniczej, w tym: 181 ratowników górniczych, Kierownik KSRG-B i 5 jego zastępców, 28 mechaników sprzętu 
ratowniczego, 43 zastępowych i 5 specjalistów. 
11 W tym: 130 ratowników górniczych, Kierownik KSRG-B i 5 jego zastępców, 25 mechaników sprzętu ratowniczego, 
34 zastępowych i 4 specjalistów. 
12 Zgodnie z § 3 ust. 5 zarządzenia nr 114/2016, Kierownik Działu Wentylacji, w zależności od potrzeb ruchowych zakładu 
górniczego, mógł zwiększyć liczbę zastępów dyżurujących i zmian w ciągu doby. 
13 Od 16 do 22 stycznia, od 13 do 19 lutego, od 20 do 26 marca i od 3 do 9 kwietnia 2017 r. 
14 Ustaleń kontroli w tym zakresie dokonano podczas oględzin przeprowadzonych 4 maja 2017 r.  
15 Czynności kontrolne w tym zakresie dotyczyły okresu wskazanego w przypisie nr 8. 
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W latach 2014 – 2017 (I połowa) koszty przypisane przez przedsiębiorcę jako 
związane z funkcjonowaniem ratownictwa górniczego w Ruchu „Bielszowice” 
(wcześniej KWK „Bielszowice”) kształtowały się na poziomie 53.283,4 tys. zł, z tego: 
w 2014 r. 16.437,1 tys. zł, w 2015 r. 16.857,2 tys. zł, w 2016 r. 14.549,6 tys. zł, 
a w I połowie 2017 r. 5.439,5 tys. zł. W 2016 r. zaobserwowano zmniejszenie 
poniesionych kosztów na ratownictwo górnicze. Największą część kosztów 
stanowiły wynagrodzenia i dodatki ratownicze wraz z pochodnymi16 w kwocie 
46.489,9 tys. zł (87,3% kosztów ratownictwa ogółem)17. 

Pozostałe koszty ratownictwa górniczego to m.in.: usługi prewencyjne związane 
z gotowością do udziału w akcjach ratowniczych świadczone przez zastępy CSRG 
w kwocie 3.146,2 tys. zł (5,9% kosztów ratownictwa ogółem)18, usługi remontowe 
w kwocie 1.118,9 tys. zł (2,1% kosztów ratownictwa ogółem)19, zakup materiałów 
w kwocie 737,8 tys. zł (1,4% kosztów ratownictwa ogółem)20, szkolenia prowadzone 
dla ratowników górniczych przez CSRG w kwocie 380,8 tys. zł (0,7% kosztów 
ratownictwa ogółem)21 oraz świadczenia w zakresie ochrony zdrowia (np. badania 
profilaktyczne dla ratowników górniczych) w kwocie 307,4 tys. zł (0,6% kosztów 
ratownictwa ogółem)22. 
W analizowanym okresie na koszty z tytułu wypłaconych dodatków ratowniczych 
wraz z pochodnymi, w kwocie 3.984,7 tys. zł23, składały się: stałe dodatki ratownicze 
w kwocie 2.527,0 tys. zł24, dodatki za prace profilaktyczne w kwocie 918,2 tys. zł25, 
dodatki za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 527,7 tys. zł26, dodatki za pracę 
w aparacie tlenowym w kwocie 9,2 tys. zł27 i dodatki za ćwiczenia w aparacie 
tlenowym w kwocie 2,6 tys. zł28. 

(dowód: akta kontroli str. 291 – 354) 

W całym okresie objętym kontrolą pięciu pracowników dozoru będących ratownikami 
górniczymi w KSRG-B nie uczestniczyło w czynnościach ratowniczych, pracach 
profilaktycznych i nie pełniło dyżurów w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 391) 

 

1.2. Oddział KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” 

W Ruchu „Śląsk” funkcjonowała Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego29. 
Zapewniono stałą możliwość udziału w akcji ratowniczej zawodowych zastępów 

                                                      
16 Na potrzeby niniejszej kontroli NIK, do obliczenia kosztów wynagrodzeń i dodatków ratowniczych przyjęto następującą 
metodologię: w przypadku ratowników górniczych zatrudnionych w Dziale Wentylacji zaliczono całkowitą kwotę wypłaconych 
wynagrodzeń wraz z dodatkami ratowniczymi, natomiast w odniesieniu do ratowników górniczych zatrudnionych poza Działem 
Wentylacji zaliczono jedynie dodatki ratownicze. 
17 Z tego: w 2014 r. 14 618,6 tys. zł (88,9% wydatków ogółem), w 2015 r. 14 549,6 tys. zł (86,3% wydatków ogółem), w 2016 r. 
12 580,4 tys. zł (86,4% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 4 741,3 tys. zł (87,2% wydatków ogółem). 
18 Z tego: w 2014 r. 989,4 tys. zł (6,0% wydatków ogółem), w 2015 r. 908,9 tys. zł (5,4% wydatków ogółem), w 2016 r. 
815,2 tys. zł (5,6% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 432,7 tys. zł (7,9% wydatków ogółem). 
19 Z tego: w 2014 r. 306,7 tys. zł (1,9% wydatków ogółem), w 2015 r. 362,6 tys. zł (2,2% wydatków ogółem), w 2016 r. 
346,5 tys. zł (2,4% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 103,1 tys. zł (1,9% wydatków ogółem). 
20 Z tego: w 2014 r. 12,8 tys. zł (0,1% wydatków ogółem), w 2015 r. 292,5 tys. zł (1,7% wydatków ogółem), w 2016 r. 
432,4 tys. zł (3,0% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 0,1 tys. zł (0,002% wydatków ogółem). 
21 Z tego: w 2014 r. 107,8 tys. zł (0,7% wydatków ogółem), w 2015 r. 127,7 tys. zł (0,8% wydatków ogółem), w 2016 r. 
83,4 tys. zł (0,6% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 61,9 tys. zł (1,1% wydatków ogółem). 
22 Z tego: w 2014 r. 96,3 tys. zł (0,6% wydatków ogółem), w 2015 r. 93,6 tys. zł (0,6% wydatków ogółem), w 2016 r. 85,0 tys. zł 
(0,6% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 32,5 tys. zł (0,6% wydatków ogółem). 
23 Z tego: w 2014 r. 1 094,7 tys. zł, w 2015 r. 1 439,9 tys. zł, w 2016 r. 954,3 tys. zł i w I połowie 2017 r. 495,8 tys. zł. 
24 Z tego: w 2014 r. 796,1 tys. zł, w 2015 r. 775,6 tys. zł, w 2016 r. 672,2 tys. zł i w I połowie 2017 r. 283,1 tys. zł. 
25 Z tego: w 2014 r. 241,8 tys. zł, w 2015 r. 439,4 tys. zł, w 2016 r. 173,5 tys. zł i w I połowie 2017 r. 63,5 tys. zł. 
26 Z tego: w 2014 r. 56,2 tys. zł, w 2015 r. 218,2 tys. zł, w 2016 r. 105,4 tys. zł i w I połowie 2017 r. 147,9 tys. zł. 
27 Z tego: w 2014 r. 0,6 tys. zł, w 2015 r. 6,6 tys. zł, w 2016 r. 1,7 tys. zł i w I połowie 2017 r. 0,3 tys. zł. 
28 Z tego: w 2016 r. 1,6 tys. zł i w I połowie 2017 r. 1,0 tys. zł. 
29 Zwana dalej „KSRG -Ś” 
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ratowniczych poprzez zawarcie umów30 z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego 
S.A. w Bytomiu31, których przedmiotem było świadczenie na rzecz kopalń Spółki32 
usług prewencyjnych związanych z gotowością do udziału w akcjach ratowniczych 
oraz usług interwencyjnych polegających na udziale w akacjach ratowniczych 
CSRG.  

(dowód: akta kontroli str. 529 – 570, 614 – 631) 

Zakład górniczy posiadał zatwierdzony 21 listopada 2016 r. przez Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego33 KWK „Wujek” Plan ratownictwa, który określał sposób 
prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 
ruchu zakładu górniczego spowodowanego m.in.: pożarem, tąpnięciem, wybuchem 
gazów lub pyłu węglowego, wyrzutem gazów i skał, zawałem wyrobiska, wdarciem 
się wody do wyrobisk górniczych. Plan spełniał wymogi określone w § 5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego i był na bieżąco aktualizowany. 
Plan określał liczbę osób wchodzących w skład drużyny ratowniczej i jej skład  
oraz niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy, organizację pomocy medycznej 
podczas akcji ratowniczej, plan wzajemnej pomocy zakładów górniczych oraz 
dokumentację prowadzenia akcji ratowniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 450 – 528, 668 – 769, 817) 

Przyjęta w Planie ratownictwa liczba ratowników górniczych odpowiadała wymogom 
określonym w § 41 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. 
Ustaleniem nr 120/2015 KRZG KHW S.A. KWK „Wujek” z 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie stanu osobowego drużyn ratowniczych w Kopalnianych Stacjach 
Ratownictwa Górniczego KHW S.A. KWK „Wujek”, określono stan osobowy drużyny 
ratowniczej dla Ruchu „Wujek” i Ruchu „Śląsk” podając, że w przypadku Ruchu 
„Śląsk” nie przekroczy 160 osób. W skład drużyny ratowniczej wchodzili: kierownik 
KSRG, zastępcy kierownika, ratownicy górniczy i mechanicy sprzętu ratowniczego. 
Stan liczbowy członków drużyny ratowniczej KSRG-Ś odpowiadał zapisom  
Planu ratownictwa. Na dzień 30 czerwca 2017 r. drużynę ratowniczą stanowiło:  
111 ratowników (w tym 22 mechaników sprzętu ratowniczego), kierownik  
KSRG-Ś i czterech jego zastępców oraz 35 zastępowych. Do pełnienia funkcji 
mechanika sprzętu ratowniczego w Ruch „Śląsk” wyznaczono ośmiu mechaników 
stałych i 14 mechaników rezerwowych34, a do pełnienia funkcji zastępowego 
wyznaczono 35 osób35. Nie powołano specjalistów. 

(dowód: akta kontroli str. 450 – 528, 668 – 769, 817) 

Liczba członków drużyny ratowniczej KSRG-Ś w okresie objętym kontrolą 
utrzymywała się na stałym poziomie. Według stanu na 15 stycznia danego roku 
wynosiła:  
- w 2014 roku - 159 osób, w tym 150 ratowników, cztery osoby kierownictwa, jeden 
mechanik niebędący ratownikiem i czterech specjalistów, 
- w 2015 roku - 149 osób, w tym 146 ratowników i trzy osoby kierownictwa 
niebędące ratownikami, 
- w 2016 roku - 158 osób, w tym 157 ratowników i jedna osoba kierownictwa 
niebędąca ratownikiem, 

                                                      
30 Umowy zostały zawarte odpowiednio na 2014, 2015, 2016 i 2017 rok 
31 Zwaną dalej „CSRG”. 
32 Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w skład którego wchodzą: KWK „Mysłowice-Wesoła”, KWK „Wieczorek”,  
KWK „Wujek”, KWK „Murcki -Staszic” 
33 Zwanego dalej „KRZG” 
34 Ustalenie nr 37/2017 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KHW S.A KWK „Wujek” z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia mechaników sprzętu ratowniczego w Ruchu „Śląsk” 
35 Ustalenie nr 11/2017 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KHW S.A. KWK „Wujek” z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia zastępowych w Ruchu „Śląsk” 
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- w 2017 roku – 153 osoby, w tym 152 ratowników i jedna osoba kierownictwa 
niebędąca ratownikiem. 

(dowód: akta kontroli str. 575 – 612, 774 – 816, 818 – 824) 

Zgodnie z zapis § 1 ustalenia nr 100/2013 KRZG KHW S.A KWK „Wujek” 
z 5 listopada 2013 r., w każdym dniu roboczym w wyrobiskach podziemnych KWK 
„Wujek” Ruch „Śląsk” zatrudnione powinny być co najmniej dwa dyżurujące zastępy 
ratownicze na każdej z czterech zmian w ciągu doby, a w dniach wolnych od pracy 
co najmniej  jeden dyżurujący zastęp ratowniczy na każdej z trzech zmian36. 

Liczba dyżurujących zastępów - w losowo wybrane cztery tygodnie37 - była zgodna 
z zapisami Planu ratownictwa. I tak, w dniach roboczych dyżur pełniły dwa zastępy 
na każdej z czterech zmian, a w dniach wolnych jeden zastęp na każdej z trzech 
zmian. 

(dowód: akta kontroli str. 450 – 528, 668 – 769, 817) 

Zastępy ratownicze miały bezpośrednią łączność z centralą telefoniczną zakładu 
górniczego38. Zastępowy zastępu dyżurującego powiadamiał KSRG-Ś i dyspozytora 
ruchu zakładu górniczego o miejscu pracy zastępu, zakresie wykonywanych  
prac i numerze telefonu. Mechanik sprzętu ratowniczego dyżurujący w KSRG-Ś 
sprawdzał łączność z zastępem dyżurującym trzy razy podczas każdej zmiany. 
Informacje te zapisywano w Dzienniku KSRG-Ś39. Powyższe spełniało wymogi 
określone w § 50 ust. 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. 
Funkcjonujący na Ruchu „Śląsk” system telekomunikacyjny typu HETMAN/A 
stosowany do realizacji łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej  
oraz DGT Millenium przeznaczony do realizacji systemu łączności telefonicznej 
ogólnokopalnianej, systemu łączności dyspozytorskiej i systemu łączności do 
kierowania akcją ratowniczą posiadały decyzje Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych zakładach górniczych40. 

(dowód: akta kontroli str. 636 – 667, 668 – 773) 

Ewidencja członków drużyny ratowniczej prowadzona była rzetelnie. Zapisy ujęte  
w ewidencji odpowiadały danym wynikającym z dokumentów źródłowych, tj.: kart 
ratownika górniczego, zaświadczeń o ukończeniu podstawowego/okresowego kursu 
dla ratowników górniczych, zaświadczeń lekarskich i psychologicznych o zdolności 
do służby w ratownictwie górniczym, zaświadczeń u ukończeniu szkolenia z zakresu 
udzielania pomocy przedmedycznej dla zastępowych. Przedstawione w ewidencji 
dane dotyczące odbytych przez ratowników górniczych ćwiczeń ratowniczych były 
zgodne z danymi zawartymi w dzienniku ćwiczeń KSRG-Ś. 

(dowód: akta kontroli str. 774 – 816, 817 – 829, 847 – 887, 1015 – 1017, 1042 – 
1051, 1057 – 1071, 1072 – 1076, 1093 – 1099) 

Kierownik KSRG-Ś realizował  zadania określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie ratownictwa górniczego poprzez m.in.: zapewnienie wymaganego 
wyposażenia i wyszkolenia drużyny ratowniczej oraz wyposażenia KSRG, 
prowadzenie ćwiczeń ratowniczych zgodnie z harmonogramem, terminowe 
kierowanie ratowników na badania lekarskie i wymagane szkolenia. 

                                                      
36 Zgodnie z § 1 ust. 3 ustalenia nr 100/2013, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego KHW S.A. KWK „Wujek” ilość zastępów 
ratowniczych i ratowników pod ziemia kopalni może być zwiększona w zależności od bieżących potrzeb 
37 Od 23 do 29 stycznia, od 13 do 19 lutego, od 17 do 23 kwietnia i od 1 do 7 maja 2017 r. 
38 Ustaleń kontroli w tym zakresie dokonano podczas oględzin przeprowadzonych 12 maja i 6 czerwca 2017 r. 
39 Czynności kontrolne w tym zakresie dotyczyły okresu wskazanego w przypisie nr 8. 
40 Decyzja znak: GEM/4814/0008/02/05783/AR z dnia 18 czerwca 2002 r. oraz GEM/4814/0004/05/17750/AR z dnia 
20 grudnia 2005 r. 
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W okresie objętym kontrolą w KWK „Wujek” Ruchu „Śląsk” czterech ratowników 
górniczych było czasowo oddelegowanych do zakładowych organizacji 
związkowych. Łączna liczba dni oddelegowania ww. ratowników do zakładowych 
organizacji związkowych wyniosła 59. W Ruch „Śląsk” nie było ratowników 
zatrudnionych w administracji.  

 (dowód: akta kontroli str. 613, 614 – 631, 999 – 1004,1057 – 1071) 

W latach 2014 – 2017 (I połowa) koszty przypisane przez przedsiębiorcę jako 
związane z funkcjonowaniem ratownictwa górniczego w KWK „Wujek” wyniosły: 
222.794,3 tys. zł, z tego:  79.650,2 tys. zł w roku 2014, 61.059,6 tys. zł w roku 2015, 
59.251,4 tys. zł w roku 2016 i 22.833,1 tys. zł w I połowie 2017 roku. Największą 
pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia i dodatki ratownicze wraz z pochodnymi 
w kwocie 127.769,3 tys. zł i wynosiły 57,3% kosztów ratownictwa ogółem. 
 
Pozostałe koszty ratownictwa górniczego to m.in.: zakup materiałów w kwocie 
22.221,4 tys. zł (9,97% kosztów ratownictwa ogółem), usługi prewencyjne związane 
z gotowością do udziału w akcjach ratowniczych świadczone przez zastępy CSRG 
w kwocie 2.877,5 tys. zł (1,3% kosztów ratownictwa ogółem), usługi remontowe 
w kwocie 2.871,6 tys. zł (1,3% kosztów ratownictwa ogółem), szkolenia prowadzone 
dla ratowników górniczych przez CSRG w kwocie 951,4 tys. zł (0,4% kosztów 
ratownictwa ogółem) oraz świadczenia w zakresie ochrony zdrowia (np. badania 
profilaktyczne dla ratowników górniczych) w kwocie 828,7 tys. zł (0,37% kosztów 
ratownictwa ogółem). 
 
W analizowanym okresie na koszty z tytułu wypłaconych dodatków ratowniczych 
wraz z pochodnymi, w kwocie 20.763,7 tys. zł, składały się: stałe dodatki  
ratownicze w kwocie 5.370,8 tys. zł41, dodatki za prace profilaktyczne w kwocie 
11.518,1 tys. zł42, dodatki za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 
3.739,4 tys. zł43, dodatki za pracę i ćwiczenia w aparacie tlenowym w kwocie  
135,4 tys. zł44. 

(dowód: akta kontroli str. 1033 – 1041, 1101 – 1102, 1175) 

W latach 2014-2016 czterech ratowników - pracowników dozoru wyższego nie 
uczestniczyło w żadnej akcji ratunkowej, pracach profilaktycznych i dyżurach 
w okręgowej stacji ratownictwa górniczego.  

(dowód: akta kontroli str. 575 – 612)    

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację służb ratowniczych KSRG-B 
i KSRG-Ś.  

 

2. Wyposażenie kopalnianej stacji ratownictwa górniczego 
i zastępów ratowniczych 

2.1. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” 

KSRG-B posiadała trzykondygnacyjną komorę ćwiczeń ratowniczych przeznaczoną  
do odbywania praktycznych ćwiczeń ratowniczych i szkolenia pracowników zakładu 
górniczego w posługiwaniu się sprzętem ochrony układu oddechowego, a także 
pomieszczenia do przechowywania, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, 

                                                      
41 Z tego: w 2014 r. 1.583,1 tys. zł, w 2015 r. 1.449,4 tys. zł, w 2016 r. 1.565,1 tys. zł i w I połowie 2017 r. 773,3 tys. zł. 
42 Z tego: w 2014 r. 3 306,6 tys. zł, w 2015 r. 3 202,7 tys. zł, w 2016 r. 3 363,3 tys. zł i w I połowie 2017 r. 1.645,5 tys. zł. 
43 Z tego: w 2014 r. 328, 2 tys. zł, w 2015 r. 2 273,1 tys. zł, w 2016 r. 121,8 tys. zł i w I połowie 2017 r. 16,3 tys. zł. 
44 Z tego: w 2014 r. 85,5 tys. zł, w 2015 r. 22,7 tys. zł, w 2016 r. 18,3 tys. zł i w I połowie 2017 r. 8,9 tys. zł. 
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prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz grupowania ratowników 
zmobilizowanych do akcji ratowniczej. Powyższe spełniało wymogi określone  
w § 37 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego.  
Wyposażenie KSRG-B i zastępów ratowniczych odpowiadało zapisom Planu 
ratownictwa45. 

(dowód: akta kontroli str. 217 – 244, 267 – 273) 

W okresie objętym kontrolą zakupy sprzętu ratownictwa górniczego odbywały się 
w cyklu rocznym, zgodnie z planem zakupów inwestycyjnych, z jednym wyjątkiem 
w 2016 r. I tak, w 2014 r. planowano zakupić: 10 aparatów ewakuacyjnych, 
przenośne urządzenie testujące i 12 aparatów izolujących roboczych typu BG-4 
Plus. Zakupy te zostały zrealizowane. W 2015 r. zakupiono, zgodnie z planem, 
6 aparatów izolujących roboczych typu BG-4 Plus. W 2016 r. planowano zakupić: 
6 aparatów izolujących roboczych typu PSS-7000 i stacjonarne urządzenie testujące 
do aparatów izolujących roboczych typu BG4 Plus i PSS 7000. Zakupiono 
6 aparatów typu PSS-7000, natomiast realizację zakupu urządzenia testującego 
przeniesiono na 2017 r. Ponadto, w 2017 r. zaplanowano zakupić 10 aparatów 
izolujących roboczych typu BG-4 Plus. 
W sprawie niezrealizowania w 2016 r. postępowania dotyczącego zakupu 
stacjonarnego urządzenia testującego Dyrektor ds. Ekonomicznych w Oddziale 
KWK „Ruda” wyjaśnił, że z uwagi na ograniczenie wydatków bieżącej działalności 
postępowanie to nie zostało zrealizowane. Wskazał, że 1 lipca 2016 r. powstał 
Oddział KWK „Ruda” z połączenia trzech kopalń: „Bielszowice”, „Pokój” i „Halemba”, 
a była Kopalnia „Halemba” (obecnie Ruch „Halemba” w KWK „Ruda”) dysponuje 
podobnymi urządzeniami, co daje możliwość pozyskania zastępczego urządzenia 
w przypadkach awaryjnych. Mając możliwość awaryjnego wykorzystania urządzenia 
z Ruchu „Halemba” przyjęto, że przedmiotowy zakup może być zrealizowany 
w terminie późniejszym. 

(dowód: akta kontroli str. 356 – 364) 

 

2.2. Oddział KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” 

KSRG-Ś posiadała komorę ćwiczeń ratowniczych przeznaczoną do odbywania 
praktycznych ćwiczeń ratowniczych i szkolenia pracowników zakładu górniczego 
w posługiwaniu się sprzętem ochrony układu oddechowego, a także pomieszczenia 
do przechowywania, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, prowadzenia 
szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz grupowania ratowników zmobilizowanych 
do akcji ratowniczej. Powyższe spełniało wymogi określone w § 37 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego.  
Wyposażenie KSRG-Ś i zastępów ratowniczych odpowiadało zapisom Planu 
ratownictwa46. 

(dowód: akta kontroli str. 614 – 635) 

                                                      
45 Oględzinom poddano – wybrany w sposób losowy – następujący sprzęt ratownictwa górniczego: tlenowe aparaty 
regeneracyjne PSS BG4 Plus, aparaty powietrzno-butlowe PSS-7000, maski do tlenowego aparatu regeneracyjnego W-70, 
maski do tlenowego aparatu regeneracyjnego PSS BG4 Plus, maski do tlenowego aparatu regeneracyjnego PSS-7000, butle 
tlenowe PSS BG4 Plus, butle powietrzne PSS-7000, urządzenia do podawania tlenu pod maską UPT, sprzęt ochrony układu 
oddechowego – ewakuacyjny, rotamierze, przyrząd do kontroli szczelności masek, przyrząd uniwersalny do kontroli aparatów 
tlenowych, sprzęt do sztucznego oddychania, nosze uniwersalne, komplety ubrań roboczych przeciwpłomiennych wraz 
z butami skórzanymi i hełmem ratowniczym, ubrania robocze, ubrania szybowe (wodoodporne).  
46 Oględzinom poddano – wybrany w sposób losowy – następujący sprzęt ratownictwa górniczego: tlenowe aparaty 
regeneracyjne, aparaty regeneracyjne W-70, maski twarzowe MT 313/4, maski do tlenowego aparatu regeneracyjnego W-70, 
MT313/3, MT313/14, pochłaniacze do aparatu regeneracyjnego W-70, butle stalowe 2 l na tlen do aparatu regeneracyjnego, 
urządzenia SAT-2M do schładzania powietrza w aparacie W-70, aparaty ewakuacyjne, łączność ratowniczą PTR-1, przyrządy 
wielogazowe do ciągłego wykrywania stężeń CO, CO2,, O2, przyrządy do pomiary wilgotności i temperatury, czujniki bezruchu, 
kamerę termowizyjna, odzież płomienioodporną, kamizelki schładzające oraz wkłady żelowe do kamizelek schładzających 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

  

3. Spełnianie wymogów rozporządzenia w sprawie 
ratownictwa przez członków drużyny ratowniczej 

3.1. Oddział KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dwóch zastępców Kierownika KSRG-B było 
ratownikami górniczymi. W okresie objętym kontrolą Kierownikiem KSRG-B  
była osoba, która posiadała co najmniej pięcioletni staż ratownika górniczego, 
ukończyła kurs dla kandydatów na kierowników kopalnianych stacji ratowniczych 
oraz odbywała raz na pięć lat kurs okresowy dla kierowników kopalnianych  
stacji ratownictwa górniczego, co spełniało wymogi określone w § 15 ust. 3 i § 42 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. 
Kierownik KSRG-B opracował roczny harmonogram (na 2017 r.) odbywania  
kursów i ćwiczeń ratowniczych, który został zatwierdzony przez Kierownika ruchu 
zakładu górniczego. Przedmiotowy harmonogram zamieszczono na tablicy ogłoszeń  
KSRG-B. Harmonogram ten był przestrzegany.  

(dowód: akta kontroli str. 255 – 266, 365) 

Osoby, które zostały ratownikami górniczymi w latach 2014 – 2016 (22 ratowników) 
spełniały warunki, o których mowa w § 28 pkt 1 – 4 rozporządzenia w sprawie 
ratownictwa. Osoby te ukończyły 21 lat, przepracowały co najmniej 12 miesięcy 
w zakładzie górniczym, posiadały odpowiedni stan zdrowia i predyspozycje 
psychologiczne, potwierdzone specjalistycznymi badaniami, a także ukończyły kurs 
podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych i zdały egzamin z wynikiem 
pozytywnym.  

(dowód: akta kontroli str. 255 – 266) 

Na podstawie kontroli 26 ratowników górniczych47 ustalono, że w 2016 r. brali oni 
udział co najmniej w sześciu ćwiczeniach ratowniczych w ciągu roku48 oraz 
uczestniczyli w kursach dla ratowników górniczych raz na pięć lat. Kierownik KSRG-
B terminowo kierował tych ratowników na badania lekarskie i psychologiczne. 
W przypadku niespełnienia przez ratowników ww. warunków, zawieszano ich 
w czynnościach ratowniczych do czasu ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej 
wykonywanie służby w ratownictwie górniczym, tj. odbycia zaległych ćwiczeń lub 
kursu dla ratowników górniczych bądź poprawy stanu zdrowia pozwalającej na 
wykonywanie służby ratowniczej49. W okresie zawieszenia ratownicy nie brali 
udziału w ćwiczeniach, akcjach ratowniczych i w dyżurach w Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Zabrzu.  

(dowód: akta kontroli str. 255 – 266) 

Wszystkie osoby wyznaczone jako mechanicy sprzętu ratowniczego50 spełniały 
wymogi dotyczące stażu ratowniczego (co najmniej pięć lat) i ukończenia kursu 
podstawowego dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego z wynikiem 

                                                      
47 Doboru próby dokonano w sposób losowy. Wielkość próby stanowiła 20% populacji.  
48 W trzech ćwiczeniach ratowniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu, w dwóch ćwiczeniach „na dole” 
w kopalni i w jednym ćwiczeniu w KSRG-B. 
49 Spośród 26 ratowników górniczych objętych kontrolą w 2016 r., 5 ratowników zostało zawieszonych w związku 
z nieodpowiednim stanem zdrowia, 1 ratownik z powodu nieodbycia jednego ćwiczenia ratowniczego i 1 ratownik z powodu 
nieodbycia kursu okresowego dla ratowników górniczych. Okres zawieszenia ww. ratowników wynosił od 4 do 19 dni. 
50 Na dzień 5 maja 2017 r. w Ruchu „Bielszowice” było 23 mechaników sprzętu ratowniczego.  
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pozytywnym. Osoby te uczestniczyły w kursach okresowych dla mechaników 
sprzętu ratowniczego raz na pięć lat.  
Również wszystkie osoby wyznaczone jako zastępowi kopalnianych drużyn 
ratowniczych spełniały wymogi dotyczące stażu ratowniczego (co najmniej  
pięć lat)51. Zastępowi brali udział w szkoleniach z zakresu udzielania  
pomocy przedmedycznej oraz w seminariach dla zastępowych, z wyjątkiem  
jednego zastępowego, który nie uczestniczył w 2016 r. w szkoleniu z zakresu 
udzielania pomocy przedmedycznej, czym naruszono postanowienia § 32 ust. 13 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego, zgodnie z którym „zastępowi 
kopalnianych drużyn ratowniczych powinni uczestniczyć w seminariach dla 
zastępowych oraz ukończyć szkolenia z zakresu udzielania pomocy 
przedmedycznej; szkolenia powinny być powtarzane co 2 lata.” Jak wyjaśnił 
Zastępowy, w dniach 28 – 30 listopada 2016 r. został oddelegowany do CSRG 
w celu odbycia szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, jednak 
szkolenie to nie odbyło się z przyczyn niezależnych od kopalni. Dodał, 
że przedmiotowe szkolenie odbył w najkrótszym możliwym terminie, tj. 3 marca 
2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 255 – 266, 381 – 382) 

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

Wypłacanie miesięcznego stałego dodatku ratowniczego w pełnej wysokości 
zawieszonym na okres kilku lub kilkunastu dni członkom drużyny ratowniczej.  
Stosownie do postanowień § 2 załącznika nr 8 do „Porozumienia zawartego w dniu 
20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a organizacjami 
związków zawodowych”, stanowiącego „Zasady wynagradzania członków drużyn 
ratowniczych”, członkom drużyny ratowniczej przysługiwał stały miesięczny dodatek 
ratowniczy w wysokości 300,00 zł. Dodatek ten nie przysługiwał za miesiąc, 
w którym członek drużyny ratowniczej opuścił bez usprawiedliwienia wyznaczony 
dzień pracy lub nie spełnił wymagań członka drużyny ratowniczej. 

Tymczasem w toku kontroli ustalono, że ratownikom górniczym zawieszonym na 
okres kilku lub kilkunastu dni z powodu niespełniania wymagań ratownika 
górniczego, wypłacono stały dodatek ratowniczy w pełnej wysokości, tj. w kwocie 
300,00 zł. W latach 2016 – 2017 (I półrocze) stwierdzono 37 takich przypadków, 
na łączną kwotę 11,1 tys. zł, gdzie okres zawieszenia w czynnościach ratownika 
mieścił się w przedziale od dwóch do 20 dni. Jak wyjaśnił Dyrektor Oddziału  
KWK „Ruda”, wypłacanie stałego dodatku ratowniczego w pełnej wysokości 
pracownikom, którzy byli zawieszeni w wykonywaniu czynności ratownika było 
błędem popełnionym przez osoby nadzorujące funkcjonowanie kopalnianej stacji 
ratowniczej. Wskazał, że pojawiają się jednak wątpliwości w jakiej wysokości należy 
wypłacać stały dodatek ratowniczy w przypadku zawieszenia członka drużyny 
ratowniczej, dlatego zwrócił się do Dyrektora Biura Wynagrodzeń Spółki 
o dokonanie wykładni ww. § 2 załącznika nr 8 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 
2004 r. Do dnia 26 lipca 2017 r. Dyrektor Biura Wynagrodzeń nie udzielił wyjaśnień 
w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 366 – 380) 
 
3.2. Oddział KWK „Wujek” Ruch ”Śląsk” 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Kierownik KSRG-Ś oraz 3 jego zastępców było 
ratownikami górniczymi. W okresie objętym kontrolą Kierownik KSRG-Ś posiadał  
                                                      
51 Na dzień 1 czerwca 2017 r. w Ruchu „Bielszowice” było 29 zastępowych. 
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co najmniej pięcioletni staż ratownika górniczego, ukończył kurs dla kandydatów  
na kierowników kopalnianych stacji ratowniczych oraz odbywał raz na pięć lat kurs 
okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, co spełniało 
wymogi określone w § 15 ust. 3 i § 42 rozporządzenia w sprawie ratownictwa 
górniczego. 

Kierownik KSRG-Ś w okresie objętym kontrolą opracowywał roczne harmonogramy 
odbywania kursów i ćwiczeń ratowniczych. Harmonogramy zostały zatwierdzone 
przez KRZG. Informacje i harmonogramy ćwiczeń ratowniczych, seminariów dla 
zastępowych zamieszczano na tablicy ogłoszeń KSRG-Ś, a pracownicy o ich 
terminach dodatkowo informowani byli telefonicznie przez mechanika KSRG-Ś. 
Harmonogramy był przestrzegane.  

(dowód: akta kontroli str. 493, 842, 974 – 1004, 1005 – 1010, 1053 – 1056) 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 marca 2017 r. 43 osoby wstąpiły do drużyny 
ratowniczej KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”. Kontroli poddano dokumentację 20 osób, 
które w ww. okresie zostały ratownikami górniczymi. Analiza dokumentów52 oraz 
informacji zawartych w „Kartach ratowników” wykazała, że wszyscy spełniali 
warunki, o których mowa w § 28 pkt 1 – 4 rozporządzenia w sprawie ratownictwa. 
Osoby te ukończyły 21 lat, przepracowały co najmniej 12 miesięcy w zakładzie 
górniczym, posiadały odpowiedni stan zdrowia i predyspozycje psychologiczne, 
potwierdzone specjalistycznymi badaniami, a także ukończyły kurs podstawowy dla 
kandydatów na ratowników górniczych i zdały egzamin z wynikiem pozytywnym.  

(dowód: akta kontroli str. 1011 – 1014, 1015 – 1017) 

Szczegółowym badaniem objęto akta osobowe 32 ratowników górniczych53. 
Wszyscy ratownicy objęci badaniem uczestniczyli w kursach dla ratowników 
górniczych raz na pięć lat. W latach 2015-2016 wszyscy objęci badaniem ratownicy, 
wzięli udział w co najmniej sześciu ćwiczeniach ratowniczych (w ciągu każdego roku 
objętego kontrolą)54. W 2014 r. 27 z 32 ratowników uczestniczyło w co najmniej 
sześciu ćwiczeniach ratowniczych, przy czym w przypadku czterech z pozostałych 
pięciu ratowników, brak uczestnictwa w 2014 r. w co najmniej sześciu ćwiczeniach 
wymaganych w pkt. 2.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ratownictwa 
górniczego, spowodowany był wstąpieniem do drużyny ratowniczej w II i IV kwartale 
2014 r., w związku z powyższym, jak wyjaśnił Kierownik KSRG-Ś, ilość ćwiczeń 
została pomniejszona proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 
Kierownik KSRG-Ś terminowo kierował ratowników na badania lekarskie 
i psychologiczne. W przypadku dwóch ratowników, którzy ukończyli 45 rok życia 
badania lekarskie przeprowadzane były co pół roku. W przypadku niespełnienia 
przez ratowników ww. warunków, zawieszano ich w czynnościach ratowniczych do 
czasu ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie służby w ratownictwie 
górniczym, tj. poprawy stanu zdrowia pozwalającej na wykonywanie służby 
ratowniczej55. W okresie zawieszenia ratownicy nie brali udziału w ćwiczeniach, 
akcjach ratowniczych i w dyżurach w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego 
w Bytomiu, za wyjątkiem jednej osoby tj. Z-cy Kierownika KSRG-Ś, który będąc 
zawieszony w pełnieniu funkcji ratownika brał udział w dyżurze w Okręgowej Stacji, 
jako Z-ca Kierownika KSRG-Ś, a nie ratownik. 

                                                      
52 Zaświadczenia o ukończonym kursie podstawowym dla ratowników górniczych, zaświadczeń o odbytych badaniach 
lekarskich, wniosków o wyrażenie chęci wstąpienia do drużyny ratowniczej składanych do Kierownik KSRG,  
53 Doboru próby dokonano w sposób losowy. Wielkość próby stanowiła 20% populacji.  
54 W trzech ćwiczeniach ratowniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, w dwóch ćwiczeniach „na dole” 
w kopalni i w jednym ćwiczeniu w KSRG. 
55 Spośród 32 ratowników górniczych objętych kontrolą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 20 czerwca 2017 r., 5 ratowników 
zostało zawieszonych w związku z brakiem aktualnych badań lekarskich. Okres zawieszenia ww. ratowników wynosił  
od 1 do 33 dni. 
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Za okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków ratownika, zawieszeni ratownicy nie 
otrzymywali stałego dodatku ratowniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 825 – 841, 1057 – 1071, 1042 – 1052, 1053 – 1056) 

Do pełnienia funkcji mechanika sprzętu ratowniczego na Ruchu „Śląsk” wyznaczono 
ośmiu mechaników stałych i 14 mechaników rezerwowych56. Analizą objęto akta 
osobowe 15 osób, które w okresie objętym kontrolą pełniło funkcję stałych 
mechaników sprzętu ratowniczego, w tym dziewięć osób, które w ww. okresie po raz 
pierwszy zostało wyznaczonych do pełnienia ww. funkcji. Stwierdzono, że wszystkie 
dziewięć osób spełniało wymogi dotyczące stażu ratowniczego (co najmniej pięć  
lat) i ukończenia kursu podstawowego dla kandydatów na mechaników sprzętu 
ratowniczego z wynikiem pozytywnym. Pozostałe sześć osób, pełniące w ww. 
okresie funkcję stałych mechaników sprzętu ratowniczego uczestniczyły w kursach 
okresowych dla mechaników sprzętu ratowniczego raz na pięć lat.  
Z dniem 1 lutego 2017 r. do pełnienia funkcji zastępowego w KWK „Wujek” Ruch 
„Śląsk” wyznaczonych zostało 35 osób57. Na podstawie analizy akt osobowych 
20 osób pełniących tę funkcję w okresie objętym kontrolą stwierdzono, że spełniali 
wymogi dotyczące stażu ratowniczego (co najmniej pięć lat), brali również udział 
w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz w seminariach dla 
zastępowych.  

(dowód: akta kontroli str. 497 – 507, 508 – 518, 1072 – 1092, 1093 – 1099) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

W 2014 r. jeden z ratowników nie uczestniczył w jednym ćwiczeniu, wymaganym 
w pkt. 2.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. 
Kierownik KSRG-Ś wyjaśnił, że przyczyną nieodbycia przez ratownika wymaganego 
ww. rozporządzeniem ćwiczenia była jego absencja chorobowa.  

(dowód: akta kontroli str. 1042 – 1052,1053,1055 – 1056) 

 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
spełnianie wymogów rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego przez 
członków drużyny ratowniczej. 

 

IV. 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 Kontroli58, wnosi o: 

Wypłacanie stałych dodatków ratowniczych zgodnie z zasadami 
wynagradzania członków drużyn ratowniczych, określonymi w Porozumieniu 
zawartym w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej 
S.A. a organizacjami związków zawodowych. 

 

                                                      
56 Ustalenie nr 37/2017 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KHW S.A KWK „Wujek” z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia mechaników sprzętu ratowniczego w Ruchu „Śląsk” 
57 Ustalenie nr 11/2017 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KHW S.A. KWK „Wujek” z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia zastępowych w Ruchu „Śląsk” 
58 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwanej dalej „ustawą o NIK”.  
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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 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i 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 

Kontrolerzy:  

Janina Balas 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

Witold Wilk 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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