
 
 

 
 

 
 
LKA.410.004.07.2017 
P/17/069 

 
 

 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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. Joanna Paliga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli  
nr LKA/211/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

2. Stanisław Tarnowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/181/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Jastrzębska Spółka Węglowa SA  z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju1, ul. Jana Pawła II 4, 
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk w Ornontowicach2,  
ul. Zamkowa 10, 44-176 Ornontowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Daniel Ozon, p.o. Prezesa Spółki  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 
 
W JSW SA KWK Budryk prawidłowo zorganizowano służby ratownictwa górniczego. 
Liczba członków drużyny ratowniczej w latach 2014-2017 (I połowa)4 spełniała 
wymagania określone w Planie ratownictwa Kopalni Węgla Kamiennego Budryk  
w Ornontowicach oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 
2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego5. Liczba dyżurujących zastępów 
ratowniczych była zgodna z postanowieniami Planu ratownictwa. Kopalniana  
Stacja Ratownictwa Górniczego posiadała odpowiednią infrastrukturę techniczną  
i wyposażenie do prowadzenia praktycznych i teoretycznych ćwiczeń ratowniczych, 
a poddany oględzinom sprzęt ratownictwa górniczego odpowiadał zapisom Planu 
ratownictwa. Członkowie drużyny spełniali warunki do pełnienia służby ratowniczej  
w zakresie stażu pracy i stanu zdrowia, a także w zakresie uczestnictwa  
w ćwiczeniach, szkoleniach i kursach, określonych w rozporządzeniu w sprawie 
ratownictwa górniczego. 
 
Jednocześnie NIK zauważa, że istnieje potrzeba systematycznej kontroli osób 
pełniących funkcję dyspozytorów ruchu w zakresie przygotowania do prowadzenia 
akcji ratowniczej i znajomości sieci wentylacyjnej kopalni, gdyż pomimo 

                                                      
1 Zwaną dalej JSW SA lub Spółką.. 
2 Zwaną dalej JSW SA KWK Budryk. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Zwanym też okresem objętym kontrolą. 
5 Dz. U. Nr 94, poz. 838 ze zm., zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie ratownictwa górniczego” – obowiązywało  
do 30 czerwca 2017 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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obowiązywania przepisów zarządzenia6 ustalającego dla dyspozytorów ruchu 
minimalną liczbę dwóch zjazdów do podziemnych wyrobisk kopalni w miesiącu7, 
kontrola Okręgowego Urzędy Górniczego w Gliwicach, przeprowadzona  
w 2016 roku, wykazała nieprzygotowanie dyspozytora do prowadzenia akcji 
ratowniczej oraz nieznajomość schematu przestrzennego przewietrzania Kopalni,  
co mogłoby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia załogi przebywającej w rejonie 
wymagającym przeprowadzenia akcji ratowniczej – gdyby zaszła taka konieczność.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Kontrolę przeprowadzono w będącej oddziałem Spółki,  Kopalni Węgla Kamiennego 
Budryk w Ornontowicach8, ul. Zamkowa 10, 44-176 Ornontowice.  

1. Organizacja służb ratownictwa górniczego 

W JSW SA KWK Budryk funkcjonowała Kopalniana Stacja Ratownictwa 
Górniczego9. Zapewniono stałą możliwość udziału w akcji ratowniczej zawodowych 
zastępów ratowniczych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu10, 
poprzez zawarcie umowy na świadczenie usług ratownictwa górniczego dla kopalń 
JSW SA. Zakres umowy obejmował świadczenie na rzecz kopalń Spółki usług 
prewencyjnych związanych z gotowością do udziału w akcjach ratowniczych, usług 
interwencyjnych polegających na udziale w akacjach ratowniczych CSRG oraz usług 
szkoleniowych z zakresu ratownictwa górniczego11.  

(dowód: akta kontroli str. 121-123, 359-387) 

JSW SA KWK Budryk posiadała zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego JSW SA KWK Budryk12 Plan Ratownictwa Kopalni Węgla Kamiennego 
Budryk w Ornontowicach13. Aktualna wersja Planu ratownictwa, która została 
zatwierdzona 1 czerwca 2016 r. spełniała wymogi określone w  § 5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. Plan ratownictwa był na bieżąco 
aktualizowany. Przyjęta w Planie ratownictwa minimalna liczba ratowników 
górniczych odpowiadała wymogom określonym w § 41 ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie ratownictwa górniczego14. Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2017 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego z 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia 
liczby osób wchodzących w skład drużyny ratowniczej i jej składu w JSW SA KWK 
Budryk, liczebność ratowników górniczych w drużynie ratowniczej określono  
na co najmniej 135 ratowników (25 zastępów ratowniczych). W skład drużyny 
ratowniczej mieli wchodzić: kierownik i co najmniej: 2 zastępców kierownika,  
15 mechaników sprzętu ratowniczego i 30 zastępowych. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 41-90) 

Stan liczbowy członków drużyny ratowniczej KSRG w latach 2014-2017 (I połowa) 
odpowiadał zapisom Planu ratownictwa. Na dzień 15 czerwca 2017 r. drużynę 

                                                      
6 Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora KWK Budryk – KRZG z 4 czerwca 2014 r. 
7 Zgodnie z informacją uzyskaną od osób pełniących obowiązki dyspozytorów ruchu uzyskaną w trakcie oględzin dyspozytorni 
w dniu 6 września 2017 r., dyspozytorzy wykorzystują dwa zjazdy do wyrobisk podziemnych w miesiącu na zaznajomienie się 
z aktualnym stanem wyrobisk podziemnych Kopalni. 
8 Zwaną dalej JSW SA KWK Budryk. 
9 Zwana dalej „KSRG” 
10 Zwaną dalej „CSRG”. 
11 Umowa 071400602 z 31 grudnia 2014 r., podpisana przez Zarząd JSW SA z Zarządem CSRG, z terminem realizacji  
do 31 grudnia 2017 r. 
12 Zwanego dalej KRZG. 
13 Zwanego dalej Planem ratownictwa. 
14 Dla przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej 2000 pracowników. 

Opis stanu 
faktycznego 
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ratowniczą stanowiło: łącznie 180 osób, w tym kierownik i sześciu zastępców 
kierownika, 21 mechaników sprzętu ratowniczego, 37 zastępowych i siedmiu 
specjalistów. Stan ten obejmował 168 ratowników górniczych (93% drużyny 
ratowniczej). Pozostali członkowie drużyny ratowniczej, będącym pracownikami 
etatowymi i nieetatowymi (pracownikami fizycznymi), zatrudnieni byli w innych 
oddziałach lub działach JSW SA KWK Budryk i wzywani byli do pełnienia 
obowiązków wynikających z członkostwa w drużynie ratowniczej (prace 
profilaktyczne, szkolenia, ćwiczenia) w przypadku wystąpienia potrzeby. 
Na dzień 15 czerwca 2014 r. stan drużyny ratowniczej wynosił 186 osób (w tym  
171 ratowników – 92%), na dzień 15 czerwca 2015 r. 158 osób (w tym 147 
ratowników – 93%) i na dzień 15 czerwca 2016 r. 165 osób (w tym 152 ratowników – 
92%). Po spadku liczby członków drużyny ratowniczej w 2015 r., w kolejnych latach 
nastąpił jej wzrost. Także w poszczególnych miesiącach kolejnych lat okresu 
objętego kontrolą zmieniał się stan drużyny ratowniczej nawet o 29 osób. Na wzrost 
tej liczby w 2017 r. wpływ miało przyjęcie do drużyny ratowniczej JSW SA KWK 
Budryk 27 ratowników z kopalń przekazanych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń15.  

 (dowód: akta kontroli str. 120, 309, 388-415) 

 

Stosownie do punku 1.2 Planu ratownictwa, 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. Natomiast w dniach wolnych od pracy, w których prowadzono wydobycie, 
zatrudnione powinny być dwa zastępy dyżurujące na każdej z trzech zmian. 

Liczba dyżurujących zastępów – w losowo wybrane cztery tygodnie16 – 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. 

 (dowód: akta kontroli str. 61, 389) 

Ewidencja członków drużyny ratowniczej prowadzona była rzetelnie17. 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. 

(dowód: akta kontroli str. 388-415) 

Zastępy ratownicze miały bezpośrednią łączność z centralą telefoniczną zakładu 
górniczego18. Zastępowy zastępu dyżurującego powiadamiał KSRG i dyspozytora 
ruchu zakładu górniczego o miejscu pracy zastępu, zakresie wykonywanych prac  
i numerze telefonu. Mechanik sprzętu ratowniczego dyżurujący w KSRG sprawdzał 
łączność z zastępem dyżurującym dwa lub trzy razy podczas zmiany. Informacje te 

                                                      
15 W tym 26 z KWK Krupiński i jeden ratownik z KWK Makoszowy. 
16 Od 13 do 19 stycznia 2014, od 16 do 22 lutego 2015 r,, od 14 do 20 marca 2016 r.  i od 17 do 23 kwietnia 2017 r. 
17 Ustalono na podstawie badania dokumentacji losowo wybranych 36 ratowników, tj. 20% stanu drużyny ratowniczej  
z 15 czerwca 2017 r., w tym 25 pracowników fizycznych i 11 osób dozoru. 
18 Ustaleń kontroli w tym zakresie dokonano podczas oględzin przeprowadzonych 6 września  2017 r.  
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zapisywano w Dzienniku KSRG19. Powyższe spełniało wymogi określone w § 50  
ust. 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 124-125, 389) 

Kierownik KSRG realizował swoje zadania określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie ratownictwa górniczego. W JSW SA KWK Budryk nie było ratowników 
górniczych posiadających stałe oddelegowania do zakładowych organizacji 
związkowych, jak również zatrudnionych w administracji. W latach 2014-2017 
(I połowa) 17 ratowników posiadało czasowe oddelegowania do związków 
zawodowych od 1 do 188 dni w ciągu roku. Łącznie w okresie objętym kontrolą 
suma dni oddelegowania wyniosła w JSW SA KWK Budryk 1360 dni. 

 (dowód: akta kontroli str. 388-417) 

W latach 2014 – 2017 (I połowa) koszty związane z funkcjonowaniem  
ratownictwa górniczego20 w JSW SA KWK Budryk kształtowały się na poziomie 
56.298,3 tys. zł21, z tego: w 2014 r. 17.595,3 tys. zł, w 2015 r. 15.875,5 tys. zł,  
w 2016 r. 14.901,8 tys. zł, a w I połowie 2017 r. 7.925,8 tys. zł. Od  2014 r. 
zaobserwowano zmniejszanie poniesionych kosztów na ratownictwo górnicze. 
Największą część kosztów stanowiły wynagrodzenia i dodatki ratownicze wraz  
z pochodnymi w kwocie 47.114,6 tys. zł (83,7% wydatków ogółem)22. 
Pozostałe koszty ratownictwa górniczego to m.in.: usługi prewencyjne i szkoleniowe 
związane z gotowością do udziału w akcjach ratowniczych świadczone przez CSRG 
w kwocie 2.633,6 tys. zł (4,7% wydatków ogółem)23, zakup materiałów w kwocie 
379,0 tys. zł (0,7% wydatków ogółem)24, oraz świadczenia w zakresie ochrony 
zdrowia (w tym m.in. badania profilaktyczne dla ratowników górniczych) w kwocie 
421,1 tys. zł (0,7% wydatków ogółem)25. 

W analizowanym okresie na koszty z tytułu wypłaconych dodatków ratowniczych 
wraz z pochodnymi, w kwocie 3.470,0 tys. zł26, składały się: stałe dodatki ratownicze 
w kwocie 2 583,2 tys. zł27, dodatki za prace profilaktyczne w kwocie 284,7 tys. zł28, 
dodatki za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 66,6 tys. zł29, dodatki za pracę  
w aparacie tlenowym w kwocie 2,5 tys. zł30 i dodatki za ćwiczenia w aparacie 

                                                      
19 Czynności kontrolne w tym zakresie dotyczyły okresu wskazanego w przypisie nr 14. 
20 Na potrzeby kontroli do kosztów zadeklarowanych przez jednostkę kontrolowaną jako koszty ratownictwa doliczono 
wynagrodzenia ratowników i kierownika KSRG zatrudnionych w W1 oraz dodatki pozostałych członków drużyny ratowniczej 
niebędących pracownikami W1. Koszy w zakresie dodatku ratowniczego dla KSRG za rok 2014 zostały oszacowane na  
72,5 tys. (Kopalnia dysponowała danymi w tym zakresie jedynie za XI i XII 2014 r. – dane za ww. 2 miesiące pomnożono 
 przez 6). 
21 W JSW SA KWK Budryk prowadzono w ramach oddziałowego ewidencjowania kosztów stanowisko kosztów 6391 KSRG, 
obejmujące koszty (m.in. wynagrodzenia, materiałów, energii, amortyzacji, remontów i usług obcych) związane z pracami, 
szkoleniami lub utrzymaniem obiektów i sprzętu KSRG. Na potrzeby niniejszej kontroli NIK, do obliczenia kosztów 
wynagrodzeń i dodatków ratowniczych przyjęto następującą metodologię: w przypadku ratowników górniczych zatrudnionych 
w oddziale W-1 zaliczono całkowitą kwotę wypłaconych wynagrodzeń wraz z dodatkami ratowniczymi, natomiast w odniesieniu 
do ratowników górniczych zatrudnionych poza oddziałem W-1 zaliczono jedynie dodatki ratownicze i koszty szkoleń. Powyższe 
koszty nie obejmują zapobiegania i likwidacji zagrożeń, ponieważ koszty te obciążają poszczególne oddziały, w których 
likwidowane jest dane zagrożenie. 
22 Z tego: w 2014 r. 14.868,8tys. zł (84,5% wydatków ogółem), w 2015 r. 13.136,4 tys. zł (82,7% wydatków ogółem), w 2016 r. 
12.487,5 tys. zł (83,5% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 6 621,9 tys. zł (83,5% wydatków ogółem). 
23 Z tego: w 2014 r. 732,5 tys. zł (4,2% wydatków ogółem), w 2015 r. 780,7 tys. zł (4,9% wydatków ogółem), w 2016 r. 
716,9 tys. zł (4,8% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 403,5 tys. zł (5,1% wydatków ogółem). 
24 Z tego: w 2014 r. 150,6 tys. zł (0,9% wydatków ogółem), w 2015 r. 90,1 tys. zł (0,6% wydatków ogółem), w 2016 r. 
75,8 tys. zł (0,5% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 62,5 tys. zł (0,8% wydatków ogółem). 
25 Z tego: w 2014 r. 174,9 tys. zł (1% wydatków ogółem), w 2015 r. 135,7  tys. zł (0,9% wydatków ogółem), w 2016 r. 
78,9 tys. zł (0,5% wydatków ogółem) i w I połowie 2017 r. 31,6 tys. zł (0,4% wydatków ogółem). 
26 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. 
27 Z tego: w 2014 r. 795,5 tys. zł, w 2015 r. 715,7 tys. zł, w 2016 r. 695,0 tys. zł i w I połowie 2017 r. 377,0 tys. zł. 
28 Z tego: w 2014 r. 11,4 tys. zł, w 2015 r. 117,8 tys. zł, w 2016 r. 113,9 tys. zł i w I połowie 2017 r. 41,6 tys. zł. 
29 Z tego: w 2014 r. 0,0 tys. zł, w 2015 r. 15,1 tys. zł, w 2016 r. 37,1 tys. zł i w I połowie 2017 r. 14,5 tys. zł. 
30 Z tego: w 2014 r. 0,0 tys. zł, w 2015 r. 0,6 tys. zł, w 2016 r. 1,9 tys. zł i w I połowie 2017 r. 0,1 tys. zł. 
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tlenowym w kwocie 6,6 tys. zł31 oraz dodatki za ćwiczenia w Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w kwocie 526,4 tys. zł32. 

(dowód: akta kontroli str. 126-143) 

W trakcie badań kontrolnych stwierdzono, że jedenastu ratowników górniczych 
zatrudnionych w kopalnianej drużynie ratowniczej JSW SA KWK Budryk jest 
zatrudnionych na podstawie tzw. „nowych umów o pracę”, których wzór określony 
został przez uchwałę nr 113/VII/12 Zarządu JSW SA33. W umowach tych  
brakuje zapisów dotyczących zasad wynagradzania członków drużyn ratowników 
górniczych oraz odniesienia do stosowanych Zakładowych Układów Zbiorowych 
Pracy34. Skutkiem tego35 jest znaczne zróżnicowanie wynagrodzeń ratowników 
wykonujących jednakową pracę. Ratownicy zatrudnieni na podstawie tych umów nie 
pobierają m.in. stałego dodatku ratowniczego, dodatkowej płacy za udział  
w górniczym pogotowiu ratowniczym odbywanym w Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego, dodatku za pracę w tlenowym aparacie roboczym i za udział w akcji 
ratowniczej, tj. dodatków wynikających z załącznika I/20 do ZUZP. Obowiązujące 
aktualnie w spółce regulacje zróżnicowały wynagrodzenia ratowników górniczych 
zatrudnionych na podstawie „nowych umów o pracę” w stosunku do pozostałych 
ratowników. Prowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy36 wykazała,  
że naruszone zostały zasady równego traktowania i Zarząd JSW SA zobowiązany 
został do podjęcia działań mających na celu ujednolicenie zasad wynagradzania 
członków drużyn ratowniczych w formie układu zbiorowego pracy lub regulaminu 
wynagradzania. Zgodnie z informacją Wiceprezesa Zarządu JSW SA ds. Pracy  
i Polityki Społecznej z 8 sierpnia 2017 r., prowadzone są działania mające na celu 
ujednolicenie wynagrodzenia w całej Spółce w formie ZUZP, jednak napotykają one 
na trudności wynikające m.in. z dużej liczby zakładowych organizacji związkowych 
działających w JSW SA.  

(dowód: akta kontroli str. 172-279, 310, 444-547) 

Dziewięciu członków drużyny ratowniczej w latach 2014-2016 nie brało udziału  
w pracach profilaktycznych, nie dyżurowali w pogotowiu ratowniczym oraz nie 
uczestniczyli w akcjach ratowniczych. Głównym powodem tego stanu był fakt,  
że były to głównie osoby dozoru wyższego i kierownictwa kopalni i nie było 
zapotrzebowania na ich udział w w/w czynnościach.  

(dowód: akta kontroli str. 169-171) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

                                                      
31 Z tego: w 2014 r. 0,0 tys. zł, w 2015 r. 0,0 tys. zł, w 2016 r. 1,3 tys. zł i w I połowie 2017 r. 5,3 tys. zł. 
32 Z tego w 2014 r. 307,6 tys. zł, w 2015 r. 90,8 tys. zł, w 2016 r. 78,6 tys. zł i w I połowie 2017 r. 49,8 tys. zł. 
33 Zmodyfikowanych uchwałami Zarządu JSW SA nr 736/VII/12 i 7/VII/13 
34 Zwanego dalej ZUZP – zasady wynagradzania ratowników zostały określone w załączniku nr I/20 do ZUZP dla KWK Budryk 
SA z 27 lipca 1994 r. Zarząd JSW SA skutecznie wypowiedział w 2009 r. zakładowe układy zbiorowe pracy obowiązujące 
kopalniach wchodzących w skład JSW SA. W dniu 5 maja 2011 r. Zarząd JSW SA zawarł porozumienie zbiorowe dotyczące 
zasad obowiązywania przepisów ZUZP od czasu ich wypowiedzenia do czasu podpisania nowego ZUZP, zgodnie z którym 
warunki umów nie powinny ulec zmianie, do czasu wdrożenia nowego układu zbiorowego. Kolejne porozumienie kończące 
spór zbiorowy strona związkowa zawarła z Zarządem JSW SA 8 listopada 2012 r., w którym wprowadzono zmiany do „nowych 
umów pracy”. Do dnia zakończenia kontroli NIK tj. do 15 września 2017 r. nie podpisano w JSW SA nowego ZUZP. 
35 Jak wynika z pisma Państwowej Inspekcji Pracy nr NSK-A/040481/Sz4601/3852/Sa02/17 z 5 września 2017 r. 
36 Przeprowadzona w JSW SA KWK Budryk w dniach 19 i 20 lipca 2017 r. oraz 3, 18, 23 i 24 sierpnia 2017 r. 
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2. Wyposażenie kopalnianej stacji ratownictwa górniczego 
i zastępów ratowniczych 

KSRG 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 i zastępów ratowniczych odpowiadało zapisom Planu 
ratownictwa37. 

(dowód: akta kontroli str. 69-75, 121-123) 

W okresie objętym kontrolą, KRZG potwierdzał raz na kwartał w formie protokołu 
zapoznanie się z 18 książkami kontroli sprzętu ratowniczego, w tym aparatów 
regeneracyjnych będących na stanie KSRG. W książkach kontroli zapisywano stan 
sprzętu jako dobry. 

 (dowód: akta kontroli str. 271-284, 421) 

W latach 2014- 2017 (I połowa) zrealizowano dla KSRG w JSW SA KWK Budryk 
cztery postępowania na zakup sprzętu ratowniczego. Wszystkie postępowania miały 
formę aukcji elektronicznej. Zakupiono w ten sposób: system do suszenia części  
w aparatach tlenowych STA 6, 2 sztuki iniekcyjnych pomp pneumatycznych  
HA-1p ¼ wraz z osprzętem, 4 sztuki przenośnych mierników do ciągłego pomiaru 
gazów CO, CO2, O2 i CH4 a także 2 sztuki pomp dozujących pneumatycznych wraz 
z osprzętem. Wszystkie postępowania zaczynały się od złożenia wniosku przez 
kierownika KSRG. Następnie Kopalnia składała do Spółki wniosek inwestycyjny  
w sprawie wszczęcia postepowania. Wszystkie wnioski zostały załatwione 
pozytywnie. 
Wartości poszczególnych zamówień wynosiły od 29.239,00 zł do 62.022,40 zł – 
łącznie w latach 2014-2017 (I połowa) wartość tych zamówień wyniosła  
175.861,40 zł. Dokumentacje wszystkich postępowań na zakup w latach 2014-2017 
(I półrocze) zawierały: protokół z posiedzenia Zespołu ds. Oceny Ekonomicznej 
Efektywności Inwestycji wraz z uzasadnieniem realizacji projektu, wycenę 
szacunkową projektu, zgodę Zarządu JSW SA na realizację zamówienia, formularz 
do zlecenia aukcji elektronicznej oraz ogłoszenie o aukcji. Czas jaki upłynął  
od zgłoszenia przez kierownika KSRG wniosku o zakup, do podpisania umowy  
na dostawę sprzętu na potrzeby ratownictwa wynosił od 112 do 165 dni. 

 (dowód: akta kontroli str. 418-419) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

                                                      
37 Oględzinom poddano – wybrany w sposób losowy – następujący sprzęt ratownictwa górniczego: .Aparat regeneracyjny typ 
W-70, Maska twarzowa do aparatu regeneracyjnego, Butla stalowa na tlen do aparatu regeneracyjnego, Pochłaniacz CO2  
do aparatu regeneracyjnego, Urządzenie do podawania tlenu pod maskę, Aparat ewakuacyjny typ AU-9E1, Kompletne ubrania 
przeciwpłomienne wraz z butami skórzanymi i hełmem ratowniczym, Kompletne ubrania robocze, Ubrania szybowe, Kamizelki 
chłodzące CVP 52220 firmy Dreger, Przenośny telefon ratowniczy, Przyrząd do kontroli aparatów regeneracyjnych, 
Termometr górniczy, Pulsometr i Torba sanitarna z wyposażeniem. 
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3. Spełnianie wymogów rozporządzenia w sprawie 
ratownictwa przez członków drużyny ratowniczej 

Czterech z zastępców Kierownika KSRG było ratownikami górniczymi. Kierownikiem 
KSRG była osoba, która posiadała co najmniej pięcioletni staż ratownika 
górniczego38, ukończyła kurs dla kandydatów na kierowników kopalnianych stacji 
ratowniczych39 oraz odbywała raz na pięć lat kurs okresowy dla kierowników 
kopalnianych stacji ratownictwa górniczego40, co spełniało wymogi określone w § 15 
ust. 3 i § 42 rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego. 
 
Kierownik KSRG opracował w latach 2014-2017 roczne harmonogramy odbywania 
kursów i ćwiczeń ratowniczych, które były zatwierdzone przez KRGZ. Przedmiotowy 
harmonogram na 2017 r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń KSRG. Harmonogram 
ten był przestrzegany.  

(dowód: akta kontroli str. 208-270, 310, 389) 

Osoby, które zostały ratownikami górniczymi w latach 2014 – 2016 (28 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. 307-308, 389) 

Na podstawie kontroli dokumentacji 36 ratowników górniczych41 ustalono, że  
w 2016 r. brali oni udział w sześciu ćwiczeniach ratowniczych w ciągu roku42 oraz 
uczestniczyli w kursach dla ratowników górniczych raz na pięć lat. Kierownik KSRG 
terminowo kierował ich na badania lekarskie i psychologiczne. W przypadku nie 
spełnienia 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 poprawa stanu zdrowia pozwalająca na wykonywanie służby 
ratowniczej43. W okresie zawieszenia ratownicy nie brali udziału w ćwiczeniach, 
akcjach ratowniczych i w dyżurach w okręgowej stacji ratownictwa górniczego.  
Za okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków ratownika, zawieszeni ratownicy  
nie otrzymywali stałego dodatku ratowniczego44. 

(dowód: akta kontroli str. 97-119, 389, 169-179) 

Do pełnienia funkcji mechanika sprzętu ratowniczego w JSW SA KWK Budryk 
wyznaczono w dniu 28 czerwca 10 mechaników stałych i 15 mechaników 

                                                      
38 Kierownik KSRG był ratownikiem górniczym od 29 września 1995 r. 
39 Kurs dla kandydatów na kierowników KSRG odbył w okresie 19-28 marca 2007 r. 
40 Kursy okresowe kierowników KSRG odbył w okresach 13-17 lutego 2012 r. i 6-10 lutego 2017 r. 
41 Doboru próby dokonano w sposób losowy. Wielkość próby stanowiła 20% populacji, w tym 25 pracowników fizycznych  
i 11 osób dozoru.  
42 W trzech ćwiczeniach ratowniczych w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu, w dwóch ćwiczeniach „na dole” 
w kopalni i w jednym ćwiczeniu w KSRG na powierzchni. 
43 W latach 2014 – 2017 I połowa członkowie drużyny ratowniczej byli zawieszani lub skreślani 204 razy. Głównym powodem 
zawieszenia był nie zaliczenie z wynikiem pozytywnym badań lekarskich. 
44 Zmniejszenia dodatku dokonywał Dział wynagrodzeń JSW SA KWK Budryk, zgodnie z zapisami Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy w KWK Budryk SA z 27 lipca 1994 r., w którym w § 2 ust. 2 zapisano, że dodatek ten nie przysługuje  
w okresie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków członka drużyny ratowniczej z jego winy w wysokości 1/30 wysokości 
dodatku za każdy dzień zawieszenia lub choroby (zwolnienia L-4) oraz za cały miesiąc, gdy członek drużyny ratowniczej 
opuścił bez usprawiedliwienia wyznaczony dzień pracy. Badania wypłacanych dodatków pracownikom zawieszonych  
w pierwszej połowie 2017 r. nie wykazało nieprawidłowości w tym zakresie. 
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rezerwowych. Na podstawie analizy akt osobowych 21 osób pełniących tę funkcję 
dnia 15 czerwca 2017 r. tj. w okresie objętym kontrolą ustalono, że wszystkie osoby 
wyznaczone jako mechanicy sprzętu ratowniczego spełniały wymogi dotyczące 
stażu ratowniczego (co najmniej pięć lat) i ukończenia kursu podstawowego  
dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego z wynikiem pozytywnym. 
Osoby będące wcześniej mechanikami uczestniczyły w kursach okresowych dla 
mechaników sprzętu ratowniczego raz na pięć lat. 
  
Do pełnienia funkcji zastępowego kopalnianej drużyny ratowniczej w JSW SA KWK 
Budryk wyznaczono w dniu 28 czerwca 2017 roku 36 osób. 
Na podstawie analizy akt osobowych 37 osób pełniących tę funkcję na dzień  
15 czerwca 2017 r. tj. w okresie objętym kontrolą ustalono, że wszystkie osoby 
wyznaczone jako zastępowi spełniały wymogi dotyczące stażu ratowniczego  
(co najmniej pięć lat)45 oraz przeszkolenia: brali oni udział w okresach dwuletnich  
w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz w corocznych 
seminariach dla zastępowych. 

(dowód: akta kontroli str. 204-207, 389-390) 

Podczas kontroli przeprowadzonej przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach  
24 marca 2016 r. stwierdzono nieprzygotowanie dyspozytora do prowadzenia akcji 
ratowniczej oraz nieznajomość schematu przestrzennego przewietrzania Kopalni. 
Dyrektor JSW SA KWK Budryk w dniu 25 marca 2017 r. zarządził wykreślenie  
tej osoby z wykazu dyspozytorów ujętego w Planie Ratownictwa. Po dwóch 
negatywnych sprawdzeniach w/w dyspozytor w dniu 30 września 2016 r. pomyślnie 
przeszedł sprawdzenie przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczej  
z zastrzeżeniem dodatkowego testu znajomości schematu przestrzennego 
przewietrzania do dnia 7 października 2016 r. W dniu 7 października 2016 r.  
po sprawdzeniu znajomości schematu przestrzennego przewietrzania Kopalni,  
ww. dyspozytor został ujęty w wykazie w planie ratownictwa i przywrócony  
na stanowisko dyspozytora ruchu. NIK ocenia jako prawidłowe działania 
kierownictwa JSW SA KWK Budryk po stwierdzeniu nieprzygotowania dyspozytora 
ruchu do prowadzenia akcji ratowniczej. Zwraca jednak uwagę, że ze względu na 
wagę problemu właściwego przygotowania dyspozytorów ruchu do pełnienia istotnej 
funkcji w prowadzeniu akcji ratowniczej, istnieje potrzeba systematycznej kontroli 
osób pełniących funkcję dyspozytorów ruchu w zakresie przygotowania do 
prowadzenia akcji ratowniczej i znajomości sieci wentylacyjnej Kopalni (pomimo 
obowiązującego w JSW SA KWK Budryk zarządzenia46 ustalającego dla 
dyspozytorów ruchu minimalną liczbę dwóch zjazdów do podziemnych wyrobisk 
Kopalni w miesiącu47). 

(dowód: akta kontroli str. 124-125, 335-344) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

                                                      
45 Na dzień 15 sierpnia 2017 r. w KSRG” było 36 zastępowych, wyznaczonych przez KRZG dnia 28 czerwca 2017 r. 
46 Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora KWK Budryk – KRZG z 4 czerwca 2014 r. 
47 Zgodnie z informacją uzyskaną od osób pełniących obowiązki dyspozytorów ruchu uzyskaną w trakcie oględzin dyspozytorni 
w dniu 6 września 2017 r., dyspozytorzy wykorzystują dwa zjazdy do wyrobisk podziemnych w miesiącu na zaznajomienie się 
z aktualnym stanem wyrobisk podziemnych Kopalni. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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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 Kontroli48, 
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 29 września 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Stanisław Tarnowski 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

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

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


