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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 kp., upoważnienie do kontroli  
nr LKA/115/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]  

Jednostka 
kontrolowana 

Tauron Wydobycie S.A.1 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, REGON: 2400336342 

Zakład Górniczy Janina, 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 233 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Spółkę reprezentował: 

Zdzisław Filip – Prezes Zarządu 

Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego Janina od dnia 23 kwietnia 2015 r. był 
Witold Kasperkiewicz4  

[Dowód: akta kontroli str. 3-8]  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia5 pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działania podejmowane przez Spółkę i Kierownika Ruchu  
Zakładu Górniczego, celem spełnienia wymaganych prawem standardów w zakresie 
funkcjonowania służb ratownictwa górniczego w Zakładzie Górniczym Janina. 

Spółka podjęła działania w celu zapewnienia funkcjonowania w ZG Janina służb 
ratownictwa górniczego zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia  
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze6. ZG posiadał własne służby 
ratownictwa, w tym Kopalnianą Stację Ratownictwa Górniczego7, której 
wyposażenie było zgodne z zapisami zatwierdzonego przez Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego8 i aktualnego planu ratownictwa, który określał sposób 
prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  
lub ruchu zakładu górniczego. Dodatkowo, Spółka za zgodą Dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Katowicach, powierzyła w części czynności w zakresie 
ratownictwa górniczego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. 

 
 

                                                      
1 Do 24 lutego 2014 r. Spółka występowała pod nazwą Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, w skład której 

wchodziły Zakład Wydobywczy Janina w Libiążu i Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie. Od dnia 1 grudnia 2016 r. w skład 
Spółki wchodzi dodatkowo Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach. 

2 Zwany dalej „Spółką”. 
3 Zwany dalej „Zakładem Górniczym” lub „ZG”. 
4 Poprzednio funkcję tą pełnił Leszek Gąsiorek (od 2 stycznia 2014 roku) 
5 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm, zwana dalej ustawą „Pgg”, 
7 Zwaną dalej „KSRG”. 
8 Dalej „KRZG” 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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W wyniku kontroli akt osobowych 28 ratowników (23% stanu osobowego drużyny 
ratowniczej ZG) stwierdzono, że spełniali oni wymogi określone w § 28 
obowiązującego w okresie objętym kontrolą9 rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego10, tj. m.in. ukończyli  
21 lat, przepracowali co najmniej 12 miesięcy w zakładzie górniczym w danej 
specjalności, posiadali odpowiedni stan zdrowia oraz odpowiednie predyspozycje 
psychologiczne, potwierdzone specjalistycznymi badaniami oraz ukończyli kurs 
podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych. 
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na: 

1. Wyznaczeniu przez KRZG na Zastępcę Kierownika KSRG osoby nie 
będącej osobą wchodzącą w skład kierownictwa lub wyższego dozoru 
ruchu tego zakładu. 

2. Nieegzekwowaniu przez KRZG i Kierownika KSRG od członków drużyny 
ratowniczej obowiązku uczestniczenia w wymaganej przez rozporządzenie 
w sprawie ratownictwa liczbie ćwiczeń ratowniczych. 

3. Niewymaganiu przez KRZG i Kierownika KSRG od ratowników 
wyznaczonych na zastępowych drużyn ratowniczych spełnienia 
obowiązków określonych w rozporządzeniu w sprawie ratownictwa,  
tj. uczestniczenia co najmniej raz w roku w seminariach dla zastępowych 
oraz ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja służb ratownictwa górniczego ZG Janina 

1.1. Spółka wypełniła obowiązek wynikający z art. 122 ust. 6 pkt 1 Pgg, zgodnie  
z którym przedsiębiorca górniczy był obowiązany  posiadać własne służby 
ratownictwa górniczego albo powierzyć realizację tego obowiązku w całości lub  
w części podmiotom zawodowo trudniącym się ratownictwem górniczym. W okresie 
objętym kontrolą ZG posiadał własne służby ratownictwa górniczego oraz 
dodatkowo Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, decyzją z dnia 
3 czerwca 2014 r. wyraził zgodę na powierzenie w części czynności w zakresie 
ratownictwa górniczego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu11.  

 [Dowód: akta kontroli str. 9-10, 19] 

1.2. W okresie objętym kontrolą obowiązywały cztery umowy zawarte pomiędzy 
Spółką a CSRG12, przedmiotem których było m.in.: 

− utrzymywanie w ciągłej gotowości środków osobowych, technicznych 
i materiałowych związanych z udziałem w akcji ratowniczej specjalistycznych 
służb CSRG, 

− organizowanie i przeprowadzanie dla potrzeb ZG kursów i seminariów z zakresu 
ratownictwa górniczego, 

− udział CSRG w akcjach ratowniczych, 

− najem specjalistycznego sprzętu ratowniczego, świadczenie usług 
i prowadzenia prac profilaktycznych. 

Ponadto, powyższe umowy określały zakres obowiązków i harmonogram 
delegowania przez przedsiębiorcę ratowników do zastępów dyżurujących  

                                                      
9 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.  
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 Zwanej dalej „CSRG”. 
12 Umowa z dnia 30 grudnia 2016 r., umowa z 1 stycznia 2016 r., umowa z 13 stycznia 2015 r. i umowa z 29 marca 2013 r. 

(zawarta z Południowym Koncernem Węglowym S.A.).  

Opis stanu 
faktycznego 
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w jednostce ratownictwa lub sposób zapewnienia gotowości zastępów ratowniczych 
w jednostce utrzymującej tylko zawodowe pogotowie specjalistyczne. 
 

[Dowód: akta kontroli str. 20-43, 66-75, 90-108, 132-154] 

1.3. ZG posiadał zatwierdzony przez KRZG i aktualny plan ratownictwa, który 
określał sposób prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi lub ruchu zakładu górniczego spowodowanego: pożarem, 
tąpnięciem, wybuchem gazów lub pyłu węglowego, zawałem wyrobiska, wdarciem 
się wody do wyrobisk górniczych, otwarciem wyrobisk izolowanych, penetracją 
nieczynnych wyrobisk i awarią energomechaniczną.  

[Dowód: akta kontroli str. 9-10, 294-345] 

Integralną częścią planu były zarządzenia i ustalenia KRZG wydane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych13 oraz 
w oparciu o  rozporządzenie w sprawie ratownictwa, które regulowały m.in.: 

− zagadnienia związane z ustaleniem składu osobowego drużyny ratowniczej  
i jej liczebności,  

− sposób postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu 
zakładu górniczego spowodowanego: pożarem, tąpnięciem, wybuchem gazów 
lub pyłu węglowego, zawałem wyrobiska, wdarciem się wody do wyrobisk 
górniczych - ustalenia KRZG nr 67/09/2012 z dnia 24 września 2012 r. 

Sposób postępowania w przypadku otwierania wyrobisk izolowanych, penetracji 
nieczynnych wyrobisk oraz w przypadku awarii energomechanicznych regulowały 
ustalenia KRZG, odpowiednio nr 68/09/2012 i 69/09/2012 z dnia 24 września 
2012 r., wydane w oparciu o przepisy § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ratownictwa. 

[Dowód: akta kontroli str. 294-345] 

Plan ratownictwa określał również sposób wykonania obowiązków w zakresie 
ratownictwa górniczego, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
ratownictwa, tj. m.in. niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy, organizację 
pomocy medycznej podczas akcji ratowniczej, plan wzajemnej pomocy  
zakładów górniczych oraz dokumentację prowadzenia akcji ratowniczej. Zasady 
przechowywania, aktualizacji planu ratownictwa oraz zapoznawania kierownictwa  
i dozoru ruchu z postanowieniami i zmianami tego planu regulowało zarządzenie 
KRZG nr 34/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 9-10] 

1.4. KRZG zarządzeniami nr 26/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. oraz nr 16/2016 z dnia 
7 lipca 2016 r., realizując dyspozycję § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie 
ratownictwa, określił obsadę KSRG, działającej w strukturze Działu Wentylacji ZG, 
tj.: 

− minimalną liczbę ratowników – 80 ratowników górniczych tj. 16 zastępów 
ratowniczych, 

− kierowników akcji ratowniczej na dole – 6 osób, 

− kierowników bazy ratowniczej – 6 osób, 

− kierownika KSRG oraz czterech jego zastępców, 

− ilość specjalistów wchodzących w skład drużyny ratowniczej ZG – 12 osób, 

− minimalną liczbę zastępowych – 25 osób, 

                                                      
13 Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 ze zm., zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie BHP”, Rozporządzenie obowiązywało 

do 30 czerwca 2017 r. 
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− minimalną liczbę mechaników sprzętu ratowniczego – 16 osób. 
[Dowód: akta kontroli str. 348, 350-351] 

Uwzględniając ruchy kadrowe związane z przechodzeniem pracowników na 
emeryturę oraz powoływaniem w skład drużyny nowych członków, skład osobowy 
KSRG przedstawiał się następująco: 

− wg stanu na 1 stycznia 2014 roku drużyna ratownicza liczyła 167 osób, w tym 
156 ratowników, dwóch Kierowników KSRG niebędących ratownikami oraz  
10 specjalistów, 

− wg stanu na 1 stycznia 2015 roku - 176 osób, w tym 163 ratowników,  
jeden Kierownik KSRG niebędący ratownikiem oraz 12 specjalistów, 

− wg stanu na 1 stycznia 2016 roku – 142 osoby, w tym 131 ratowników,  
jeden kierownik KSRG niebędący ratownikiem oraz 10 specjalistów, 

− wg stanu na 1 stycznia 2017 roku – 137 osób, w tym 124 ratowników,  
jeden Kierownik KSRG niebędący ratownikiem oraz 12 specjalistów. 

W okresie objętym kontrolą obsada KSRG, określona w zarządzeniach KRZG, 
w zakresie minimalnej liczby ratowników, nie ulegała zmianie. Obowiązujące w tym 
czasie zarządzenia KRZG, w powyższym zakresie regulowały jedynie imienny 
i liczbowy skład osobowy drużyny ratowniczej w części dotyczącej kierownictwa 
KSRG oraz specjalistów. 

[Dowód: akta kontroli str. 10, 191-218 ] 

W grudniu 2016 r., zgodnie z danymi zawartymi w Rejestrze Czasu Pracy (RCP) 
ZG, odnotowano 84.557 zjazdów pracowników pod ziemię, co wskazywało, 
że średnio 2.727 pracowników pracowało w ciągu doby pod ziemią – dotyczyło to 
zarówno pracowników ZG14 jak i pracowników firm obcych wykonujących pracę 
w ZG. Zgodnie z § 41 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ratownictwa, przy 
liczbie pracowników przekraczającej 2.000 osób pracujących w ciągu doby pod 
ziemią, liczba ratowników w drużynie ratowniczej powinna wynosić co najmniej  
80 osób. W świetle powyższego, obsada KSRG była zgodna z zarządzeniami KRZG 
oraz wymogami określonymi w ww. przepisie oraz w § 13 ust. 4 rozporządzenia  
w sprawie ratownictwa, tj. m.in. zapewniono odpowiednią liczbę ratowników, w tym 
zastępowych, mechaników oraz zastępców kierownika KSRG. 

[Dowód: akta kontroli str. 10, 179, 363] 

1.5. Kierownik KSRG, zgodnie z wymogiem określonym w § 17 ust. 1 pkt 6 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa, w poszczególnych latach objętych  
kontrolą, prowadził książki ewidencji członków drużyny ratowniczej, w których 
udokumentowane były badania lekarskie, ćwiczenia, dyżury, szkolenia oraz udział 
w akcjach ratowniczych poszczególnych jej członków. Dane zawarte w książce były 
zgodne z kartami ratowników i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi odbycie 
poszczególnych szkoleń oraz badań lekarskich. 

[Dowód: akta kontroli str. 14-18] 

1.6. ZG posiadał dopuszczony decyzją Prezesa WUG15 do stosowania w zakładach 
górniczych kopalniany system telekomunikacyjny typu KST-C, który był stosowany 
jako system telefonicznej łączności ogólnozakładowej, dyspozytorskiej i alarmowo 
rozgłoszeniowej. Jedną z jego funkcji była możliwość bezpośredniego połączenia 
się z podziemnych wyrobisk zakładu z centralą telefoniczną ZG, tym samym 
spełniony był wymóg określony w § 50 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ratownictwa, 

                                                      
14 w okresie objętym kontrolą średnioroczne zatrudnienie pracowników dołowych w ZG wynosiło 1.754,33 pracowników 

fizycznych i 294,67 pracowników etatowych. 
15 Decyzja Prezesa WUG nr L.dz. GEM/4741/0001/07/01899/AR z dnia 1 lutego 2007 r. 
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tj. możliwość bezpośredniego połączenia się dyżurującego zastępu ratowniczego  
z centralą telefoniczną ZG. 

[Dowód: akta kontroli str. 391-397] 

1.7. Na podstawie analizy składu osobowego obsady KSRG, w losowo wybranych 
czterech nienastępujących po sobie tygodniach ustalono, że w tych okresach, 
stosownie do postanowień § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ratownictwa oraz 
postanowień planu ratownictwa ZG, w dni robocze w podziemnych wyrobiskach były 
utrzymywane dwa zastępy ratownicze. W dniach wolnych od pracy w wyrobiskach 
utrzymywany był jeden zastęp, a drugi pełnił dyżur domowy. Wypełniając 
dyspozycję § 50 ust. 2 i 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zastępowi zastępów 
dyżurujących powiadamiali dyspozytora ruchu zakładu górniczego i KSRG o miejscu 
prac zastępów, podając jednocześnie numer telefonu do kontaktu. Powyższe  
było udokumentowane, zarówno przez dyspozytora w książce raportowej, jak 
i w dzienniku KSRG. Zapisy zawarte w książce raportowej dyspozytora, w części 
dotyczącej nr tel., pod którymi dyżurują zastępy ratowników, były tożsame z wpisami 
do dziennika KSRG. Dyżurujący w KSRG mechanik sprzętu ratowniczego, zgodnie 
z wymogiem § 50 ust. 5 ww. rozporządzenia, co najmniej dwa razy w ciągu zmiany 
sprawdzał łączność z dyżurującymi zastępami ratowniczymi, dokumentując to 
w dzienniku KSRG. Z dniem 13 kwietnia 2017 r. Kierownik KSRG wprowadził 
obowiązek informowania dodatkowo dyspozytora ruchu ZG i centrali telefonicznej 
ZG przez dyżurującego mechanika o miejscu pracy zastępów i numerach 
kontaktowych, co było dodatkowo udokumentowane w dzienniku KSRG.  

[Dowód: akta kontroli str. 10-11, 364-390] 

1.8. Ustalenia kontroli NIK, opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, 
wskazują, że Kierownik KSRG nie wywiązywał się ze wszystkich nałożonych na 
niego zadań wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. rozporządzenia, a mianowicie 
z zapewnienia wymaganego wyszkolenia drużyny ratowniczej oraz prowadzenia, 
zgodnie z harmonogramem ćwiczeń ratowniczych a także terminowego kierowania 
zastępowych na wymagane seminaria. Nieprawidłowości w powyższym zakresie 
zostały opisane w pkt. 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
 
1.9. Koszty ratownictwa16 w latach objętych kontrolą wyniosły łącznie  
48.612,5 tys. zł, w tym: 14.909,1 tys. zł w roku 2014, 14.613,7 tys. zł w roku 2015, 
12.975,5 tys. zł w roku 2016 i 6.114,2 tys. zł w I połowie 2017 roku. 
Wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły największą część kosztów ratownictwa – 
wynosiły 86,7% kosztów poniesionych w okresie objętym kontrolą. 
Wynagrodzenia ratowników (przypisanych do Działu Wentylacji ZG) w okresie 
objętym kontrolą wyniosły łącznie 33.602,9 tys. zł i kształtowały się następująco: 
w 2014 r. -10.580,1 tys. zł, w 2015 r. – 10.036,8 tys. zł, w 2016 r. - 9.223,3 tys. zł 
i w I półroczu 2017 r. – 3.762,7 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 167] 
Część członków drużyny ratowniczej na stałe pracowała w innych oddziałach ZG  
niż Dział Wentylacji.  
Z dniem 2 stycznia 2017 r. KRZG wprowadził obowiązek przepracowania przez 
ratowników zatrudnionych w innych Działach ZG niż w Dziale Wentylacji czterech 
tygodni w roku w KSRG. Z dniem 7 lipca 2017 r. okres ten uległ zwiększeniu  
do sześciu tygodni w roku. 

[Dowód: akta kontroli str. 182-186] 

                                                      
16 Na potrzeby kontroli przyjęto, że na koszty ratownictwa składają się: wynagrodzenia członków drużyny ratowniczej, usługi 

CSRG, badania ratownicze, legalizacje sprzętu, zużycie materiałów, energii i amortyzacja. Koszty w części dotyczącej 
wynagrodzeń członków drużyny ratowniczej nie zatrudnionych w Dziale Wentylacji i pochodnych od wynagrodzeń mają 
charakter szacunkowy. 
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W okresie objętym kontrolą ratownicy zatrudnieni w innych Działach ZG niż w Dziale 
Wentylacji przepracowali w KSRG łącznie 3.375 dniówek, z czego w 2014 r. –  
1.094 w 2015 r. - 601, w 2016 r. – 1.315 i 365 w I półroczu 2017 r. W okresie  
tym ich szacunkowe wynagrodzenie17 wyniosło łącznie 1.133,5 tys. zł i kształtowało 
się następująco: w 2014 r. - 361,8 tys. zł, w 2015 r. – 198,9 tys. zł, w 2016 r. –  
449,0 tys. zł i w I półroczu 2017 r. – 123,8 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 178, 166-166/2] 
 
Kwoty dodatków dla ratowników, obowiązujących w okresie objętym kontrolą 
i obciążających koszty funkcjonowania KSRG, przedstawiały się następująco: 

− stały miesięczny dodatek dla członków drużyn ratowniczych – 322,80 zł/m-c  
(do lipca 2014 r. – 319,60 zł/m-c), 

− za ćwiczenia w aparacie oddechowym - 4,04 zł/godz. (4,00 zł/godz.), 

− za udział w akcji ratowniczej – 26,23 zł/godz. (25,97 zł/godz.), 

− za pracę w tlenowym aparacie roboczym – 13,11 zł/godz. (12,98 zł/godz.), 

− za udział w pracach profilaktycznych – 13,11 zł/godz. (12,98 zł/godz.). 
W okresie objętym kontrolą łączne koszty ww. dodatków wyniosły 3.193,4 tys. zł, 
z czego w 2014 r. 1.083,6 tys. zł, w 2015 r. – 1.002,4 tys. zł, w 2016 r. – 772,4 tys. zł 
i w I półroczu 2017 r. – 335,0 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 11-12, 175, 429] 
 

Pozapłacowe koszty funkcjonowania KSRG w latach objętych kontrolą wyniosły 
łącznie 6.46581 tys. zł i kształtowały się następująco: 

− w 2014 r. – 1.602,9 tys. zł, w tym m.in.: zakup materiałów – 201,3 tys. zł, usługi 
CSRG – 533,7 tys. zł, kursy z zakresu ratownictwa górniczego – 142,7 tys. zł, 
koszt akcji ratowniczej CSRG – 3,6 tys. zł. 

− w 2015 r. – 2.204,7 tys. zł, w tym m.in.: zakup materiałów – 119,7 tys. zł, usługi 
CSRG – 541,7 tys. zł, kursy z zakresu ratownictwa górniczego – 105,0 tys. zł, 
zakup 561 szt. aparatów regeneracyjno–ucieczkowych – 502,9 tys. zł, 

− w 2016 r. – 1.258,5 tys. zł, w tym m.in.: zakup materiałów – 69,2 tys. zł, usługi 
CSRG – 541,7 tys. zł, kursy z zakresu ratownictwa górniczego – 147,7 tys. zł, 
zakup aparatu do ewakuacji – 14,0 tys. zł, 

− w 2017 r. (I półrocze) – 1.399,6 tys. zł netto, w tym m.in.: zakup materiałów – 
51,0 tys. zł, usługi CSRG – 275,4 tys. zł, kursy z zakresu ratownictwa 
górniczego – 74,6 tys. zł, zakup 431 sztuk aparatów regeneracyjno– 
ucieczkowych – 390,3 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 12, 219-221, 283-291] 

 
1.10. W kontrolowanym okresie w 32 przypadkach ratownicy pobierali wyłącznie 
dodatek ratowniczy, co oznacza, że nie brali w danym roku udziału w pracach 
profilaktycznych, w dyżurach w OSRG oraz w akcjach ratunkowych: 

− w 2014 r. czterech ratowników  zatrudnionych w innych działach ZG niż Dział 
Wentylacji, 

− w 2015 r. dziesięciu ratowników, z czego: trzech było zatrudnionych w innych 
działach ZG niż Dział Wentylacji, siedmiu było mechanikami, z których pięciu 
przeszło w tym roku na emeryturę, 

                                                      
17 Wysokość szacunkowego wynagrodzenia obliczono przyjmując następujące założenia: 1). Wysokość przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia ratowników w okresie objętym kontrolą wynosiła w 2014 r. – 7.937,12 zł, w 2015 r. –  
7.942,40 zł., w 2016 r. – 8.769,78 zł i 8.141,42 zł (z uwzględnieniem 14 i 15 pensji). 2). Przyjmując, że w miesiącu ratownik 
przepracował średnio 24 dni w miesiącu, w tym 3 soboto – niedziele, to szacunkowa średnia wysokość roboczodniówki 
w okresie objętym kontrolą kształtowała się następująco: w 2014 r. - 330,71 zł, w 2015 r. – 330,93 zł, w 2016 r. – 341,41 zł  
i w I półroczu 2017 r. – 339,26 zł. 
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− w 2016 r. pięciu ratowników z czego trzy osoby był pracownikami dozoru ruch 
ZG, a dwóch było zatrudnionych w innych działach ZG niż Dział Wentylacji, 

− w I półroczu 2017 r. 13 ratowników, z czego osiem osób było pracownikami 
dozoru ruch ZG, dwóch pracowników przeszło na emeryturę, trzech było 
zatrudnionych w innych działach ZG niż Dział Wentylacji. 

Spośród ww. wystąpiły trzy przypadki gdy jeden ratownik dwa lata z rzędu nie brał 
udziału w pracach profilaktycznych, w dyżurach w OSRG oraz w akcjach 
ratunkowych.  

 [Dowód: akta kontroli str. 12, 168-170] 

W badanym okresie 105 pracowników, będących ratownikami górniczymi było 
zawieszonych w wykonywaniu obowiązków członka drużyny ratowniczej. W okresie 
tym, w przypadku 51 osób był im naliczony i wypłacony dodatek ratowniczy za 
miesiąc, w którym przepracowali co najmniej jeden dzień. W przypadku gdy okres 
zawieszenia obejmował pełny miesiąc, dodatek nie był wypłacany. Wypłata dodatku 
następowała na podstawie przedkładanej przez Kierownika KSRG do Zespołu 
Polityki Personalnej, Rozwoju i Szkoleń ZG Janina imiennej listy ratowników, którym 
za dany miesiąc należny był dodatek ratowniczy. Zgodnie z postanowieniami 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników TAURON Wydobycie 
S.A.18 – załącznik nr 7 - Zasady wynagradzania członków drużyn ratowniczych -  
§ 2 ust. 1 i 2 dodatek ratowniczy nie przysługuje w okresie zawieszenia  
w wykonywaniu obowiązków członka drużyny ratowniczej z jego winy. 
Kierownik KSRG fakt naliczania dodatku ww. osobom za okres zawieszenia 
trwający krócej niż jeden miesiąc tłumaczył tym, że zawieszenie ww. osób 
w wykonywaniu obowiązków członka drużyny ratowniczej nie nastąpiło z winy 
pracowników, lecz z przyczyn od nich niezależnych, tj. m.in. z konieczności 
przeprowadzenia uzupełniających badań lekarskich, wystąpienia nagłego  
zdarzenia losowego uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków członka  
drużyny ratowniczej oraz konieczności uzupełnienia niezbędnej wiedzy z zakresu 
obowiązujących przepisów. 
   

[Dowód: akta kontroli str. 402-410, 414, 426] 

1.11. W okresie objętym kontrolą wszyscy członkowie drużyny ratowniczej byli 
pracownikami dopuszczonymi do wykonywania prac pod ziemią. W okresie tym 
w drużynie ratowniczej był zatrudniony jeden pracownik oddelegowany do prac 
w zakładowej organizacji związkowej.  

 [Dowód: akta kontroli str. 476] 

KRZG ZG w latach 2005 – 2014 wyznaczali na Zastępcę Kierownika KSRG osobę 
spoza kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu ZG Janina. 
Zgodnie z danymi zawartymi w Książce Ewidencji Członków Drużyny Ratowniczej 
ZG Janina, w latach 2005 do 31 stycznia 2014 r., Zastępcą Kierownika KSRG ZG 
Janina była osoba, która wg danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym 
w okresie od 23 maja 2005 r. do 24 kwietnia 2015 r. była Członkiem Zarządu Tauron 
Wydobycie S.A. (wcześniej Południowego Koncernu Węglowego S.A.).  
W ocenie NIK, osoba ta nie mogła pełnić w tym czasie funkcji Zastępcy Kierownika 
KSRG, pomimo iż uczestniczyła w kursach dla kierowników KSRG.  
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ratownictwa, Zastępców Kierownika 
KSRG wyznacza KRZG spośród osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu 
tego zakładu. Zgodnie z obowiązującym do końca 2011 r. rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób 
kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 

                                                      
18 Zwany dalej „ZUZP”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają 
szczególnych kwalifikacji19 przez osobę kierownictwa ruchu zakładu górniczego - 
rozumie się kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierowników działów  
ruchu, zaś przez osobę wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego - rozumie się 
pracowników szczebla wyższego sprawujących w zakładzie górniczym dozór ruchu 
w odpowiedniej specjalności technicznej.  
Dodatkowo, jak wynika  z § 1 ust. 5 ZUZP, Kierownikiem KSRG lub jego zastępcą 
jest osoba dozoru ruchu zakładu górniczego, wyznaczona przez KRZG do 
sprawowania bezpośredniego kierownictwa drużyną ratowniczą i KSRG oraz 
posiadającą aktualne zaświadczenie kursu szkoleniowego z wynikiem pozytywnym. 

[Dowód: akta kontroli str. 426] 
Ww. Członek Zarządu Spółki, który był ewidencjonowany w Książce Ewidencji 
Członków Drużyny Ratowniczej ZG Janina jako Zastępca Kierownika KSRG ZG, 
w okresie od stycznia 2005 r. do czerwca 2012 r., pobierał dodatek ratowniczy 
w łącznej wysokości 23.540,10 zł. 

[Dowód: akta kontroli str.497-500] 

Dyrektor Techniczny ZG - KRZG na temat powyższego wyjaśnił: 
„W 2001 roku Pan (…) pełniąc funkcję Naczelnego Inżyniera – Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego Janina, a następnie Dyrektora Kopalni, mając wieloletnie 
doświadczenie w ratownictwie z kopalń, w których wcześniej był zatrudniony, został 
powołany w skład drużyny ratowniczej na stanowisko Z-cy Kierownika KSRG. 
W latach 2004 – 2012, zgodnie z obowiązującym wówczas schematem 
organizacyjnym, został powoływany jako Z-ca Kierownika KSRG, najpierw przez 
Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych – Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego Zakładu Górniczo – Energetycznego Janina Sp. z o.o., a następnie 
Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych – Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
W związku ze zmianą schematu organizacyjnego Spółki w roku 2012 jako Dyrektor 
Techniczny – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Janina  kontynuowałem jego 
powołanie do drużyny ratowniczej.” 

[Dowód: akta kontroli str. 163] 

Dodatkowo Dyrektor Techniczny wyjaśnił, że w KSRG są przechowywane dzienniki 
KSRG od dnia 11 sierpnia 2011 r., w których brak było wpisów potwierdzających 
fakt fizycznego kierowania KSRG przez ww. osobę. 

 [Dowód: akta kontroli str. 518-519] 

NIK odnosząc się do powyższych wyjaśnień, wskazuje na fakt, iż powołanie  
ww. osoby w struktury drużyny ratowniczej przez osoby do tego uprawnione nie 
oznacza automatycznie prawidłowego, tj. zgodnego z rozporządzeniem w sprawie 
ratownictwa, wyznaczenia właściwej osoby do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika 
KSRG.  
Ww. Członek Zarządu Tauron Wydobycie S.A. (Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.), pełniący tę funkcję w oparciu o przepisy ustawy z dnia  
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych20 nie pełnił w ZG Janina funkcji 
kierownika ruchu lub kierownika działu ruchu i nie był osobą dozoru ruchu tego 
zakładu, tym samym nie mógł być wyznaczony przez KRZG ZG na zastępcę 
Kierownika KSRG. Ponadto, pełniąc funkcję Członka Zarządu Spółki nie sprawował 
jednocześnie bezpośredniego kierownictwa nad drużyną ratowniczą i KSRG. 

                                                      
19 Dz. U. z 2002 r. Nr. 84, poz. 755 ze zm. Rozporządzenie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2011 r. 
20 Dz. U z 2016 r., poz. 1578 ze zm. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Spółki w skontrolowanym zakresie.  

2. Wyposażenie KSRG i zastępów ratowniczych 

2.1. Stosownie do wymogów § 37 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ratownictwa 
KSRG posiadała komorę ćwiczeń ratowniczych do prowadzenia praktycznych 
ćwiczeń ratowniczych oraz pomieszczenia przeznaczone do przechowywania, 
konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, przeprowadzania szkolenia 
teoretycznego i praktycznego ratowników oraz grupowania ratowników 
zmobilizowanych do akcji ratowniczej. Wyposażenie KSRG oraz zastępów 
ratowniczych, wg stanu na dzień 29 czerwca 2017 r., odpowiadało zapisom Planu 
Ratownictwa ZG w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 501-505] 

2.2. W KSRG prowadzone były, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie ratownictwa, księgi ewidencji i kontroli wyposażenia stacji, w tym m.in.: 
księga kontroli aparatów regeneracyjnych, księga kontroli aparatów regeneracyjnych 
ucieczkowych i sprzętu ochrony układu oddechowego przystosowanego do 
ewakuacji poszkodowanego, księga kontroli masek twarzowych do aparatów 
regeneracyjnych, księga kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem 
chemicznie związanym, księga ewidencji i kontroli aparatów regeneracyjnych 
ucieczkowych, księga kontroli sprzętu ratowniczego, księga pracy przetłaczarki 
tlenu, ewidencja butli na gazy sprężone. W ww. księgach Kierownik KSRG 
potwierdzał przeprowadzenie comiesięcznych kontroli stanu sprzętu oraz stosownie 
do wymogów § 17 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ratownictwa Kierownik 
KSRG  raz na kwartał przedstawiał je do akceptacji KRZG, który nie wnosił do nich 
uwag. 

[Dowód: akta kontroli str. 11, 506-509] 

2.3. W okresie objętym kontrolą zakup wyposażenia KSRG, w tym materiałów 
eksploatacyjnych służących do konserwacji sprzętu ratowniczego, następował na 
podstawie sporządzanych przez Kierownika KSRG miesięcznych zapotrzebowań, 
w ramach przyznanych dla niej miesięcznych limitów kwotowych. 
W latach 2015 i 2017 ZG nabył 1.009 aparatów regeneracyjnych – ucieczkowych 
z tlenem chemicznie związanym, w tym 32 treningowych, tj.: 

− w maju 2015 r. dostarczono do ZG 561 aparatów, w tym 15 treningowych 
o wartości 497,5 tys. zł netto. Dostawa nastąpiła w oparciu o złożone przez 
Kierownika KSRG zapotrzebowanie z lutego 2015 r. 

− w styczniu 2017 r. dostarczono do ZG 448 aparatów, w tym 17 treningowych 
o wartości 397,1 tys. zł netto. Dostawa nastąpiła w oparciu o złożone przez 
Kierownika KSRG zapotrzebowanie z grudnia 2016 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 221-233, 236, 237-282] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w skontrolowanym 
zakresie.  

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

3.1. W latach 2014 – 2017 (I półrocze) obsada kadrowa KSRG, w części dotyczącej 
kierownictwa stacji, spełniała wymogi określone w § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
w sprawie ratownictwa, tj. kierownik KSRG posiadał co najmniej dwóch zastępców, 
z których co najmniej jeden był czynnym ratownikiem górniczym. 

Ocena cząstkowa 

Ocena cząstkowa 
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W okresie objętym kontrolą Kierownikiem KSRG była osoba, która była czynnym 
ratownikiem górniczym w okresie od 1990 r. do 16 lipca 2014 r. Kurs dla 
kandydatów na KSRG odbyła w dniu 21 marca 1997 r., a okresowe kursy dla 
kierowników KSRG, które uprawniały ją do zajmowania tego stanowiska w okresie 
objętym kontrolą ukończyła w dniach 9 września 2011 r. i 19 lutego 2016 r.  
W świetle powyższego spełnione były wymagania określone w § 42 rozporządzenia 
w sprawie ratownictwa, dotyczące kwalifikacji kierownika KSRG. 

 [Dowód: akta kontroli str. 14-14/1, 494-497] 

3.2. Stosownie do wymogów § 32 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ratownictwa 
Kierownik KSRG corocznie opracowywał plan pracy KSRG na następny rok 
i przedkładał go do zatwierdzenia KRZG. Plan pracy zawierał m.in.: 

− harmonogram kursów organizowanych w OSRG, 

− harmonogram kursów ratowniczych w CSRG, 

− harmonogram kursów nie ratowniczych w CSRG, 

− harmonogram kursów okresowych dla ratowników i mechaników w KSRG, 

− harmonogram ćwiczeń ratowniczych OSRG, powierzchniowych, dołowych  
oraz pogotowia ratowniczego w OSRG, 

− harmonogram seminariów dla zastępowych, 

− harmonogram seminariów dla dyspozytorów ruchu w CSRG, 

− harmonogram szkolenia załogi w ZG z zakresu prawidłowego użytkowania 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, 

− harmonogram badań lekarskich ratowniczych. 
Kierownik KSRG umieszczał w miejscu ogólnie dostępnym imienne listy osób, które 
powinny w danym terminie uczestniczyć w ćwiczeniach ratowniczych i seminariach 
dla zastępowych. Terminy kursów i ćwiczeń ujęte w harmonogramach za lata 2016 
i 2017 (I półrocze) były przestrzegane. Dodatkowo harmonogramy ćwiczeń 
ratowniczych, w części dotyczącej ilości poszczególnych ćwiczeń w danym roku, 
zapewniały możliwość uczestniczenia w nich wszystkim członkom drużyny 
ratowniczej, z uwzględnieniem wymogów wynikających z § 33 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie ratownictwa (zgodnie z którym liczba ratowników biorących udział 
w ćwiczeniach  wynosi od 10 do 20 osób). 

[Dowód: akta kontroli str. 477-493, 14/1] 

3.3. Szczegółowym badaniem objęto akta osobowe 28 losowo wybranych 
ratowników. Ratownicy objęci badaniem spełniali wymogi określone w § 28 ust. 1- 4 
rozporządzenia w sprawie ratownictwa, tj. ukończyli 21 lat, przepracowali co 
najmniej 12 miesięcy w zakładzie górniczym w danej specjalności, posiadali 
odpowiedni stan zdrowia oraz odpowiednie predyspozycje psychologiczne, 
potwierdzone specjalistycznymi badaniami oraz ukończyli kurs podstawowy dla 
kandydatów na ratowników górniczych i zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.  
Wszyscy ratownicy, pełniący jednocześnie funkcję zastępowego, stosownie do 
wymogów § 44 wyżej cytowanego rozporządzenia, w momencie wyznaczenia ich na 
tę funkcję posiadali pięcioletni staż pracy w ratownictwie górniczym. Wszystkie 
osoby z badanej próby, wyznaczone przez KRZG w okresie objętym kontrolą na 
mechaników, posiadały pięcioletni staż pracy w ratownictwie górniczym oraz 
ukończyły w CSRG kurs podstawowy na kandydatów na mechaników sprzętu 
ratowniczego oraz zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Wszyscy ratownicy 
z próby objętej kontrolą, stosownie do wymogów §19 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie ratownictwa, raz na pięć lat odbywali kursy okresowe dla ratowników 
górniczych oraz byli terminowo kierowani na badania dla ratowników. W przypadku 
trzech ratowników, którzy ukończyli 45 rok życia badania lekarskie przeprowadzane 
były co pół roku. 
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Nie stwierdzono przypadku, aby zawieszony ratownik brał udział w ćwiczeniach, 
akcji ratowniczej lub dyżurze w osrg. 

[Dowód: akta kontroli str. 14-18] 

1. Jeden ratownik z badanej próby 28 osób, wyznaczony przez KRZG na 
zastępowego, przez okres jednego roku (2016 r.) nie posiadał zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, o którym 
mowa w § 32 ust. 13 rozporządzenia w sprawie ratownictwa.  

[Dowód: akta kontroli str. 14-18, 398] 

2. Czterech ratowników wyznaczonych przez KRZG na zastępowych nie brało  
co najmniej raz w roku udziału w seminariach dla zastępowych, pomimo 
obowiązku wynikającego z postanowień § 32 ust. 12 rozporządzenia w sprawie 
ratownictwa. 

[Dowód: akta kontroli str. 14-18, 398] 

3. W okresie objętym kontrolą tylko dwóch ratowników z badanej próby (jeden 
w 2014 i jeden w 2015 r.) uczestniczyli we wszystkich ćwiczeniach, o których 
mowa w punkcie 2.7. załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ratownictwa. 
Zgodnie z wymogiem zawartym w ww. rozporządzeniu ratownik, członek 
kopalnianej drużyny ratowniczej, powinien brać udział w sześciu ćwiczeniach 
w ciągu roku w około dwumiesięcznych odstępach czasu, z czego w trzech 
ćwiczeniach sprawdzających w jednostce ratownictwa. Pozostałe trzy ćwiczenia 
powinny odbywać się w zakładzie górniczym, z tego dwa ćwiczenia na dole  
(pod ziemią), a jedno w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. 

[Dowód: akta kontroli str. 14-18, 399] 

NIK wskazuje, że ww. obowiązki ustawodawca przewidział również w aktualnie 
obowiązującym rozporządzeniu  Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
ratownictwa górniczego21, stanowiąc m.in.: 

− w § 62 ust. 4: Zastępowy kopalnianej drużyny ratowniczej uczestniczy co dwa 
lata w zorganizowanym i przeprowadzanym przez właściwą jednostkę 
ratownictwa szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  

− w § 62 ust. 2: Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego dla zakładów 
(…) organizuje seminaria dla zastępowych zastępów ratowniczych. Seminaria te 
odbywają się w jednostce ratownictwa co najmniej raz w roku w wymiarze  
nie mniejszym niż 6 godzin, 

− w § 64 ust 3:  Ratownik górniczy będący członkiem drużyny ratowniczej zakładu 
górniczego: (…) bierze udział w sześciu ćwiczeniach okresowych w trakcie roku, 
nie rzadziej niż co 2 miesiące, w tym w: 
a) dwóch ćwiczeniach okresowych sprawdzających we właściwej jednostce 

ratownictwa,  
b) czterech ćwiczeniach okresowych w zakładzie górniczym, w tym w dwóch 

ćwiczeniach pod ziemią lub w obiekcie oraz w dwóch ćwiczeniach  
w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego; 

 

Dyrektor Techniczny ZG na temat przyczyn powstania ww. nieprawidłowości 
wyjaśnił m.in., że: 
„(…) obowiązek określonych ćwiczeń i szkoleń członków ratownictwa górniczego ma 
charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. 
Rozporządzenie pozwala w uzasadnionych przypadkach na odstąpienie od 
zawartych w nim zaleceniach oraz pozwala kierować się dobrem wyższym tzn. 
zapewnieniem bezpieczeństwa załodze i zabezpieczeniem mienia zakładu 

                                                      
21 Dz. U. z 2017 r., poz. 1052, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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górniczego. Nieprawidłowości te nie wpłynęły również na posiadane umiejętności 
przez ratowników. Ustawodawca pragnąc doprecyzować obowiązujące przepisy 
w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 roku nałożył obowiązek 
uczestniczenia, bądź brania udziału (zamiast powinien) w określonej liczbie ćwiczeń, 
seminariów i kursów oraz określił ich częstotliwość. 
Pragnę nadmienić, że powstałe nieprawidłowości nie są następstwem celowego 
działania ratowników, co skutkuje brakiem podstaw do pozbawienia ich możliwości 
wykonywania czynności ratownika górniczego. Nieprawidłowości powstały 
z przyczyn obiektywnych takich jak: - konieczność zatrudnienia w zastępach 
ratowniczych, udział w niezbędnych pracach profilaktycznych, udział w pogotowiach 
ratowniczych, udział w pracach zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość ruchu 
zakładu, udział w kursach i szkoleniach, urlop, choroby i zdarzenia losowe.  
Chciałbym też zaznaczyć, że pracownicy wymienieni w  ppkt. 1) i 2) sporadycznie 
zatrudniani byli w charakterze zastępowych, pełniąc zazwyczaj inne obowiązki 
w drużynie ratowniczej – ratowników bądź mechaników sprzętu ratowniczego.” 

[Dowód: akta kontroli str. 162-163] 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, mając na uwadze wykładnię językową  
oraz znaczenie słowa „powinno”, które wg słownika języka polskiego PWN  oznacza 
m.in.: „jest pożądane, konieczne, żeby ktoś coś zrobił, trzeba żeby ktoś coś zrobił, 
wykonał” oraz biorąc pod uwagę sformułowania zawarte w aktualnie obowiązującym 
rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa 
górniczego, wprost wskazującego na obowiązek uczestnictwa w danym rodzaju 
szkoleń, zdaniem NIK, obowiązek uczestniczenia ratowników w ww. ćwiczeniach  
i szkoleniach miał charakter obligatoryjny, a nie jak wyjaśnił Dyrektor Techniczny ZG 
fakultatywny. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność Spółki w skontrolowanym zakresie  

IV. Uwagi i 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 Kontroli22, wnosi o podjęcie działań mających na celu:  

1. Zapewnienie możliwości uczestniczenia członkom drużyny ratowniczej 
w ćwiczeniach okresowych, o których mowa w § 64 ust. 3 pkt. 1 
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
ratownictwa górniczego oraz wyegzekwowania od ratowników obowiązku 
w ich uczestniczeniu.  

2. Zapewnienie możliwości oraz egzekwowanie od członków drużyny 
ratowniczej, wyznaczonych przez KRZG na zastępowych, obowiązku 
uczestniczenia w seminariach dla zastępowych oraz ukończenia szkolenia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w § 62 ust. 2  
i ust. 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.  

3. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie zwrotu od Członka Zarządu 
Spółki, który w okresie od 23 maja 2005 r. do 31 stycznia 2014 r. był 
ujmowany w Książce Ewidencji Członków Drużyny Ratowniczej jako 
Zastępca Kierownika KSRG ZG Janina, nienależnie wypłaconego dodatku 
ratowniczego. 

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 o 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 wykonania 
wniosków pokontrolnych 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 

Kontroler 
 

Aleksander Górniak 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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