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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/104 – Eksploatacja kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Piotr Kręt, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 89487 z dnia 9 maja 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

2. Maciej Kowalski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
90977 z dnia 4 lipca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

3. Renata Robińska, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 89488 z dnia 
9 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań (dalej: OUG) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Lepiarz, Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 9) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
realizację zadań nadzoru górniczego w zakresie wydobywania kopalin objętych 
prawem własności nieruchomości gruntowej w województwie wielkopolskim.  

 

Ocenę powyższą uzasadnia podejmowanie działań organizacyjnych w celu 
zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowników umożliwiającej realizację 
ustawowych zadań, prowadzenie kontroli zapewniających monitorowanie zakładów 
górniczych oraz sposób realizacji zadań podejmowanych po otrzymaniu informacji 
o nielegalnym wydobyciu kopalin stanowiących własność gruntową.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą niezgodności danych w elektronicznej 
ewidencji zakładów górniczych ze stanem faktycznym oraz niezakończenia trzech 
postępowań administracyjnych, pomimo upływu dwóch lat od ich wszczęcia.  

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru górniczego 

Właściwość miejscowa Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu obejmuje teren 
pięciu województw tj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (ok. 1/3 powierzchni Polski) oraz obszar 
morski Rzeczpospolitej Polskiej. 

Według stanu na dzień 29 listopada 2013 r. liczba nadzorowanych zakładów 
górniczych wynosiła 2136, w tym 28 zakładów górniczych wydobywających kopaliny 
stanowiące własność górniczą i 2113 zakładów górniczych wydobywających 
kopaliny stanowiące własność gruntową. W województwie wielkopolskim było 860 
zakładów górniczych. OUG pełnił także nadzór i kontrolę nad zakładami 
wykonującymi roboty geologiczne w zakresie poszukiwania i dokumentowania 
kopalin (płynnych i stałych) oraz nadzorował zakłady wykonujące roboty 
hydrogeologiczne. Nadzór i kontrolę prowadzono również nad zakładami 
zajmującymi się eksploatacją i poszukiwaniem złóż położonych na obszarach 
morskich Rzeczpospolitej Polskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 435-449) 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zarządzeniem nr 24 z dnia 6 listopada 
2013 r. ustalił regulamin pracy okręgowych urzędów górniczych oraz 
Specjalistycznego Urzędu Górniczego2. W dokumencie określono obowiązki i prawa 
pracodawcy i pracowników, porządek pracy i rozkład czasu pracy, wzory 
dokumentów oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w dniu 13 lutego 2012 r. wydał zarządzenie 
nr 21 w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz 
Specjalistycznego Urzędu Górniczego (dalej: SUG)3. W regulaminie organizacyjnym 
określono organizację wewnętrzną oraz tryb pracy okręgowych urzędów górniczych 
oraz SUG. W regulaminie uwzględniono współdziałanie z terenowymi organami 
administracji rządowej, w szczególności dyrektorem SUG oraz organami jednostek 
samorządu terytorialnego, a także innymi jednostkami kontroli (Państwową 
Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Inspekcją Ochrony Środowiska, 
Państwową Inspekcją Sanitarną, Policją, Państwową Strażą Pożarną, organami 
administracji miar oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego). Pracownicy OUG realizowali zadania określone w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze4 (dalej: Pgg), w oparciu 
o ustalony plan pracy OUG, schemat organizacyjny OUG, opisy stanowisk pracy 
oraz zakres czynności, według ustalonych zasad. 
Zarządzeniem nr 11 z dnia 3 lutego 2012 r.5 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
określił tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników 
okręgowych urzędów górniczych oraz SUG. Zarządzenie obejmowało sposób 
prowadzenia oraz dokumentowania przeprowadzanych kontroli zakładów 
górniczych. W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu (wg stanu na dzień 
30 listopada 2013 r.) zatrudnionych było 31 pracowników w tym 22 inspektorów 
zakładów górniczych. Kontrolami zakładów górniczych wydobywających kopaliny 
objęte prawem własności nieruchomości gruntowych (kopaliny pospolite) zajmowało 
się 13 inspektorów. Wszyscy inspektorzy sprawujący nadzór i kontrole nad 

                                                      
2 Dz. Urz. WUG. z 2013 r. poz. 39 
3 Dz. Urz. WUG. z 2012 r. poz. 49 ze zm. 
4 Dz. U. z 2011 r. Nr. 163, poz.981 ze zm.  
5 Zmienione Zarządzeniem nr 33 z dnia 20 grudnia 2013 r.  
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zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny objęte prawem własności 
nieruchomości gruntowej posiadali stosowne kwalifikacje wymagane ustawą Pgg. 

(dowód: akta kontroli str. 301-339) 

Na dzień 29 listopada 2013 r.6 były trzy wakaty na stanowiska inspektorów (ds. 
górnictwa odkrywkowego, ds. geologii oraz ds. górnictwa otworowego). 

(dowód: akta kontroli str. 443) 

W 2012 r. przeprowadzono dziewięciokrotnie nabory na stanowiska inspektorów 
(ds. górnictwa odkrywkowego pięciokrotnie, ds. geologii trzykrotnie oraz 
ds. górnictwa otworowego). W 2013 r. przeprowadzono dziesięciokrotnie nabory na 
stanowiska inspektorów (ds. górnictwa odkrywkowego pięciokrotnie, ds. górnictwa 
otworowego czterokrotnie oraz ds. geologii). W 2014 r. pozytywnie został 
rozstrzygnięty nabór na stanowisko inspektora ds. geologii oraz nabór na 
stanowisko inspektora ds. górnictwa odkrywkowego.  

(dowód: akta kontroli str. 348-370, 394-398, 618) 

Dyrektor OUG Jarosław Lepiarz wyjaśnił, że pomimo wakatów przez lata nie było 
chętnych do pracy lub osoby składające podania o pracę nie spełniały wymagań 
określonych w przyjętych opisach stanowiskowych. W ocenie Dyrektora, częstym 
problemem pomimo spełnienia wymagań były zbyt niskie płace w stosunku do 
oferowanych zarobków w branży górniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 301-307) 

W zakresach obowiązków 13 pracowników wykonujących czynności inspekcyjno-
techniczne umieszczono obowiązek przeprowadzania kontroli podmiotów 
gospodarczych, które wykonują czynności w ruchu zakładu górniczego. Zgodnie 
z zakresem czynności zadania inspektorów obejmowały kontrolę i analizę 
dokumentacji zakładów górniczych, stanu prowadzonych robót, a także sprawdzanie 
wykonania decyzji wydanych przez Dyrektora OUG.  

Pracownicy na stanowiskach nadinspektora i starszego inspektora zakładów 
górniczych ds. górnictwa odkrywkowego kopalin pospolitych oraz nadinspektora 
zakładów górniczych ds. geologii posiadali uprawnienia do kontroli wykonywania 
obowiązków przez przedsiębiorcę w zakresie ratownictwa górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 308-330) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Uwzględniając podejmowane w okresie objętym kontrolą działania w celu pełnej 
obsady stanowisk inspekcyjno-technicznych, Najwyższa Izba Kontroli ocenia 
pozytywnie działalność OUG w wyżej opisanym zakresie.  

 

2. Ewidencja zakładów górniczych 

W OUG była prowadzona ewidencja zakładów górniczych wydobywających kopaliny 
objęte prawem własności nieruchomości gruntowej. Zarówno przepisy ustawy Pgg, 
akty wykonawcze jak i uregulowania wewnętrzne nie nakładały obowiązku 
ewidencjonowania zakładów górniczych przez okręgowe urzędy górnicze. Tym 
samym, nie określono sposobu, ani formy prowadzenia takiej ewidencji.  

                                                      
6 Według stanu na 29 listopada 2013 r. sporządzono plan pracy OUG w Poznaniu na 2014 r.  W schemacie organizacyjnym 
wykazano dane m.in. dotyczące nieobsadzonych stanowisk.  
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Ewidencja prowadzona przez OUG zawierała między innymi dane takie jak: nazwa 
zakładu górniczego, dane przedsiębiorcy, któremu wydano koncesję, rodzaj 
wydobywanej kapaliny, oznaczenie organu koncesyjnego oraz aktualne dane 
o pracy zakładu. 

Na potrzeby OUG ewidencja została zaprowadzona przez byłego pracownika 
Urzędu w programie MS ACCES. W ocenie Zastępcy Dyrektora OUG, słabością 
ewidencji jest brak możliwości całkowitej automatycznej weryfikacji wprowadzonych 
danych i wykrywania błędów lub niezgodności. 

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora wynika ponadto, że ewidencja powstała w 2002 r. 
w związku z przejęciem obowiązku nadzoru i kontroli kopalin pospolitych przez 
OUG. Składający wyjaśnienia stwierdził, że „nie jest to program profesjonalny do 
prowadzenia takiej ewidencji tylko narzędzie wspierające zarządzanie”. W jego 
ocenie, niedoskonałości bazy ewidencyjnej nie mają wpływu na prowadzenie 
nadzoru i kontroli zakładów górniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 10-68, 217-221) 

W OUG brak było wewnętrznych uregulowań dotyczących pozyskiwania danych 
o nielegalnej eksploatacji kopalin. Informacje (dane) o nielegalnej eksploatacji 
otrzymywane były od starostów, marszałków, osób prywatnych, stowarzyszeń 
ekologicznych oraz w trakcie kontroli prowadzonych przez inspektorów na terenie 
legalnie działających zakładów górniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 382-390) 

Ewidencja spraw związanych ze zgłoszoną nielegalną eksploatacją kopalin w OUG 
prowadzona była przez Zastępcę Dyrektora w formie elektronicznej. Wpisy do bazy 
wprowadzane były po otrzymaniu informacji (pismo, e-mail lub notatka służbowa 
z rozmowy telefonicznej). Każdej zgłoszonej informacji o nielegalnym wydobyciu, po 
zarejestrowaniu w bazie, nadawano numer identyfikacyjny. Dane w ewidencji 
pozwalały na weryfikację zarejestrowanych przypadków nielegalnej eksploatacji 
oraz zawierały informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy.  
Analizy sprawozdawcze dla Prezesa WUG dotyczące działań nielegalnego 
wydobycia prowadzone były raz w roku przez Zastępcę Dyrektora.  

(dowód: akta kontroli str. 143-147, 385-386) 

W OUG nie gromadzono danych o zasobie kopalin ze złóż usytuowanych na 
obszarze jego właściwości miejscowej. Państwową służbę geologiczną pełni 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (art. 163 ust. 1 
Pgg).  

 (dowód: akta kontroli str. 124-136) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Ewidencja zakładów górniczych wydobywających kopaliny objęte prawem własności 
nieruchomości gruntowej zawierała nieaktualne dane. Podkreślić jednak należy, że 
nie stwierdzono, aby nie miało to negatywny wpływ na planowanie kontroli zakładów 
górniczych. W elektronicznej ewidencji nie odnotowano trzech decyzji7 
o zlikwidowaniu zakładu górniczego, natomiast w dokumentacji papierowej 
brakowało 11 decyzji, które były ujęte w elektronicznym wykazie. 

(dowód: akta kontroli str. 143-147, 217-277) 

                                                      
7 NR GN 7222/16/97-00/03/11/12 z dnia 9 maja 2012 r., GN. 6018/26/02/12 z 28 grudnia 2012 r., GN.6018/27/04/12 z dnia 7 
stycznia 2013 r. 
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Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora wynika, że wskazane rozbieżności wynikają 
z bardzo dużej ilości nadzorowanych zakładów górniczych wydobywających 
kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej (ponad 2000 zakładów 
górniczych). Stwierdzone przez kontrolera braki w ewidencji zakładów 
zlikwidowanych spowodowane były przeoczeniem, natomiast różnice pomiędzy 
elektroniczną ewidencją a liczbą koncesji w zbiorze dokumentów wynikały 
z nieaktualnego statusu zakładu górniczego w elektronicznej ewidencji.  

(dowód: akta kontroli str. 221) 

Zdaniem NIK, aby ewidencja zakładów górniczych spełniała należycie swoją funkcję 
(kompletna baza danych) dane w niej zawarte powinny być aktualizowane na 
bieżąco. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

 

3. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji złóż 

Dyrektor OUG w Poznaniu każdorazowo zawiadamiał organ koncesyjny, 
przekazując decyzję nakazującą wstrzymanie działalności lub umarzającą 
postępowanie w sprawie. W latach objętych kontrolą zarejestrowano 171 spraw 
dotyczących nielegalnej eksploatacji, z czego w województwie wielkopolskim 84. 
Sprawy związane z nielegalną eksploatacją zostały zgłoszone przez starostów w 49 
przypadkach, przez osoby fizyczne w trzech przypadkach, anonimowych 
informatorów w 14 przypadkach, w dziewięciu przypadkach przez urząd 
marszałkowski lub wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz w dziewięciu 
przypadkach przez inspektorów OUG w Poznaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 124-142) 

W odniesieniu do 84 spraw nielegalnej eksploatacji kopalin pospolitych na terenie 
województw wielkopolskiego w okresie objętym kontrolą, Dyrektor OUG w Poznaniu 
wydał 42 decyzje wstrzymujące nielegalne wydobycie (2 decyzje zostały wydane na 
podstawie art. 4 ust. 3 pkt 1, natomiast 40 decyzji na podstawie art. 173 ust. 1 
ustawy Pgg), w 21 przypadkach umorzył postępowania ze względu na nieujawnienie 
osoby sprawcy, w jednym przypadku nie wszczęto postępowania ze względu na 
wydobycie kruszywa naturalnego na podstawie innego aktu administracyjnego 
(pozwolenia na budowę) oraz 20 spraw było w toku (stan na dzień zakończenia 
czynności kontrolnych NIK tj. 18 lipca 2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 131) 

Zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących nielegalnej eksploatacji 
kopalin zostały powierzone pracownikowi nadzoru górniczego ds. ochrony 
środowiska oraz Zastępcy Dyrektora OUG.  

(dowód: akta kontroli str. 312-315) 

Z wyjaśnień Dyrektora OUG wynika, że w związku z nieobecnością (urlop 
macierzyński i wychowawczy) inspektora ds. ochrony środowiska, w okresie objętym 
kontrolą, sprawami nielegalnej eksploatacji zajmowali się inspektorzy ds. górnictwa 
odkrywkowego, geologii i miernictwa. Inspektorzy wykonywali prace związane 
z nielegalną eksploatacją na podstawie czynności zleconych przez Dyrektora OUG, 
natomiast nie posiadali w swoich zakresach obowiązków wyodrębnionego zadania 
prowadzenia spraw związanych z nielegalną eksploatacją. 

(dowód: akta kontroli str. 387-388) 
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W 2012 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał zespół do opracowania 
metody prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wykonywania 
działalności z naruszeniem niektórych wymagań Pgg. W dniu 20 marca 2014 r. 
odbyło się spotkanie Zespołu z kierownictwem oraz pracownikami OUG, na którym 
omówiono zagadnienia związane z tematyką nielegalnej eksploatacji. 

(dowód: akta kontroli str. 278-280, 384-385) 

Wobec braku uregulowań wewnętrznych, w OUG w Poznaniu została wypracowana 
następująca praktyka. Po otrzymaniu informacji o nielegalnym wydobywaniu 
kopaliny rejestrowano sprawę, po czym pismo, e-mail lub notatka służbowa 
z rozmowy telefonicznej była kierowana do inspektora, który nadzorował zakłady 
górnicze w danym rejonie. Każdą zarejestrowaną sprawę analizował inspektor 
i w uzgodnieniu z kierownictwem planowano wizję lokalną, z której inspektor 
sporządzał notatkę służbową z opisem zastanej sytuacji i dokumentacją 
fotograficzną. Po ustaleniu osoby, która nielegalne wydobywała kopaliny Dyrektor 
OUG w Poznaniu wzywał ją do złożenia wyjaśnień, a następnie wydawał decyzję 
w sprawie wstrzymania nielegalnego wydobycia. W przypadku wydobywania kopalin 
na podstawie innego dokumentu np. pozwolenia na budowę lub wodnoprawnego, 
Dyrektor OUG w Poznaniu umarzał przedmiotowe postępowanie. Jeżeli w trakcie 
prowadzonego postępowania nie można było ustalić sprawcy nielegalnej 
eksploatacji, wysyłane było pismo do Policji lub do Prokuratury. 

(dowód: akta kontroli str. 385-386) 

W latach 2012-2013 skierowano 21 zawiadomień do organów ścigania (właściwość 
miejscowa województwa wielkopolskiego). Wszystkie te postępowania zostały 
umorzone z powodu niewykrycia sprawcy czynu. 

(dowód: akta kontroli str.130, 450-465) 

W okresie objętym kontrolą, Dyrektor OUG w Poznaniu nałożył cztery mandaty 
karne w wysokości 300 zł (na podstawie art.188 pkt 3 ustawy Pgg), za prowadzenie 
wydobycia, mimo wydania decyzji wstrzymującej nielegalne wydobycie, z czego 
jeden mandat karny został nałożony w województwie wielkopolskim w gminie 
Krzykosy.  

(dowód: akta kontroli str. 433-434) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.  

 

4. Nadzór nad gospodarką złożami kopalin 

W latach 2012-2013 kontrole zakładów górniczych prowadzone były w oparciu 
o zarządzenia ws. trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych wydane 
przez Prezesa WUG8. W zarządzeniach tych określono m.in. sposoby 
przeprowadzania kontroli (limitowana, doraźna, powtórna), pełnienia dyżurów 
pogotowia technicznego, ustalania stanu faktycznego i przyczyn: wypadków, 
zgonów naturalnych oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów 
górniczych. 

 

                                                      
8 nr 12 z dnia 29 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 40 ze zm.) i nr 11 z dnia 3 lutego 2012 r. (Dz. Urz. WUG, poz. 38 
ze zm.) 
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W rocznych planach pracy sporządzonych przez Dyrektora OUG przedstawione 
zostały m.in. wymienione poniżej cele: zmniejszenie liczby wypadków 
i niebezpiecznych zdarzeń, ujednolicenie standardów dotyczących gospodarowania 
złożami kopalin, podniesienie skuteczności działalności kontrolnej nadzoru 
górniczego w zakresie bezpieczeństwa pracy, zapewnienie lepszych warunków 
pracy nadzoru górniczego. W ramach poszczególnych celów wyznaczono zadania 
i podzadania oraz wskazano osoby odpowiedzialne za ich realizację. Planując 
działalność kontrolną oraz częstotliwość kontroli w zakładach odkrywkowych brano 
pod uwagę: wielkość zakładu, rodzaj i natężenie zagrożeń, wyposażenie techniczne, 
organizację ruchu, wyniki dotychczasowych kontroli oraz stan osobowy 
pracowników OUG. Kontrole w odkrywkowych zakładach górniczych, w których 
prowadzone było wydobycie, zaplanowano z częstotliwością raz na dwa lata.  

 (dowód: akta kontroli str. 515, 598-602) 

W wyniku analizy 20 spraw, w których do OUG wpłynęły informacje o podejrzeniu 
naruszenia przepisów Pgg, ustalono, że OUG każdorazowo niezwłocznie 
podejmował działania polegające na przeprowadzeniu kontroli doraźnych/wizji 
lokalnych. W ośmiu z tych spraw OUG potwierdził naruszenie przepisów Pgg i wydał 
odpowiednie decyzje, których jeden egzemplarz był wysyłany do wiadomości organu 
koncesyjnego. W jednej z tych spraw skierowano zawiadomienie do prokuratury, 
a w jednej do policji. W pozostałych sześciu przypadkach nie wystąpiły przesłanki do 
kierowania zawiadomień do organów ścigania. 

(dowód: akta kontroli str. 488-491,496-499) 

Kontrole zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG prowadzone były 
w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Prezesa WUG. Podstawą podjęcia 
kontroli były art. 154 ust. 1 i 168 ust. 1 ustawy Pgg oraz art. 79a ust. 1 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej9, a także ww. zarządzenia 
Prezesa WUG ws. trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych. 
Kontrole doraźne przeprowadzane były w związku z otrzymywanymi informacjami 
w sprawach możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia dotyczącego 
zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, a także na wnioski składane 
przez przedsiębiorców.  

 (dowód: akta kontroli str. 515) 

W latach 2012-2013 OUG przeprowadził w województwie wielkopolskim 
odpowiednio 225 i 183 kontroli, z tego odpowiednio: 201 i 179 limitowanych, 19 i 1 
doraźnych oraz 5 i 3 powtórnych. Ponadto, w ramach rozpoznawania i zwalczania 
nielegalnej eksploatacji przeprowadzono odpowiednio 47 i 37 kontroli. W wyniku 
tych kontroli, na podstawie art. 171 ust. 1 i 2 Pgg wydanych zostało odpowiednio 49 
i 21 decyzji. Ponadto, nałożono 39 mandatów karnych na łączną kwotę 12.100 zł 
i skierowano 21 wniosków do sądów o nałożenie kar finansowych na łączną kwotę 
52.300 zł. Zasądzona przez sądy kwota kar wyniosła łącznie 35.900 zł.  

OUG przeprowadzał kontrole powtórne w przypadkach pozyskania informacji 
o prowadzeniu nielegalnej eksploatacji złoża kopaliny, pomimo wydania decyzji 
wstrzymującej jej wydobycie. W latach 2012 – 2013 przeprowadzono odpowiednio 
5 i 3 takie kontrole10.  

(dowód: akta kontroli str. 132-134, 396, 399) 

                                                      
9 Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm.; od 17.06.2013 r. j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm. 
10 dokumentacja kontroli powtórnych nie była poddana analizie w trakcie niniejszej kontroli NIK. Kontrole powtórne miały być 
przeprowadzane w każdym przypadku pozyskania powtórnej informacji o nielegalnym wydobyciu 
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W wyniku analizy 21 losowo wybranych dokumentacji dotyczących kontroli 
przeprowadzonych przez OUG11 stwierdzono, że w każdym przypadku 
weryfikowano ewidencję zasobów złoża na podstawie dokumentacji geologicznej 
i projektu zagospodarowania złoża. W jednej z tych spraw, z uwagi na nieaktualną 
dokumentację mierniczo-geologiczną, Dyrektor OUG wydał decyzję nakazującą jej 
zaktualizowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 492-495) 

OUG wykorzystywał następujący sprzęt pomiarowy wspomagający realizację zadań 
kontrolnych: dwa dalmierze laserowe, wykrywacz gazów, echosondę i dwa 
odbiorniki GPS.  

(dowód: akta kontroli str. 395-396) 

Działania mające na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców, kierowników 
ruchu i geologów zakładów górniczych w zakresie przepisów i dobrych praktyk 
w górnictwie, polegały na organizowaniu raz w roku12 spotkań w siedzibie Urzędu, 
osobno dla zakładów objętych własnością górniczą i zakładów objętych prawem 
własności nieruchomości gruntowej, na których omawiano m.in. regulacje prawne, 
sposób prowadzenia dokumentacji i stan wypadkowości oraz bezpieczeństwa pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 389-390,340-347) 

W latach 2012-2013 do OUG wpłynęło odpowiednio siedem i pięć skarg 
dotyczących zakładów górniczych eksploatujących kopaliny w województwie 
wielkopolskim. Przedmiotem skarg było: prowadzenie eksploatacji ze złoża kopalin 
niezgodnie z warunkami koncesji lub nielegalnie, składowanie odpadów w kopalni, 
zniszczenie urządzeń melioracyjnych i naruszenie przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. We wszystkich tych sprawach w ciągu miesiąca od otrzymania 
skargi zostały przeprowadzone kontrole. W pięciu sprawach zarzuty się potwierdziły, 
a Dyrektor OUG poinformował organy koncesyjne o wynikach kontroli. Po wydaniu 
decyzji Dyrektor OUG nie zwracał się o udzielenie informacji o podjętych przez 
organ koncesyjny działaniach.  

(dowód: akta kontroli str. 575-583) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W trzech13 spośród 20 poddanych analizie losowo wybranych spraw, w których 
OUG otrzymał informacje o podejrzeniu naruszenia przepisów Pgg, 
przeprowadzono wizje w terenie (w maju i czerwcu 2012 r.), ale pomimo upływu 
dwóch lat, do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK (tj. 18 lipca 2014 r.), 
Dyrektor OUG nie wydał decyzji administracyjnych.  
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w trakcie prowadzonego postępowania sprawy 
zostały zakwalifikowane do umorzenia, jednakże w związku z dużą ilością spraw 
oraz niedopełnieniem obowiązków przez pracowników (odłożyli akta spraw do 
teczek bez zakończenia postępowań) nie wydano postanowień umarzających. 
Z pracownikami tymi przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą oraz ukarano przez 
pozbawienie premii kwartalnej. Jednocześnie Dyrektor zobowiązał się do 
przeprowadzenia dokładnej analizy tych spraw i ich zakończenia.  
 

                                                      
11 po trzy z każdego z siedmiu kontrolowanych przez NIK w ramach kontroli P/14/102 powiatów (czarnkowsko-trzcianecki, 
koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, turecki i wolsztyński) 
12 16 i 23 października 2012 r. oraz 24 października i 5 listopada 2013 r.  
13 wszystkie ze Starostwa Powiatowego w Turku 
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W ocenie NIK nieprawidłowość ta stanowi sygnał wskazujący na niedostateczną 
skuteczność sprawowania kontroli zarządczej w OUG.  

(dowód: akta kontroli str. 488-491,496-499,603-617) 

W OUG nie analizowano sygnałów pojawiających się w mediach, dotyczących 
nielegalnych zakładów górniczych. Zdaniem NIK, celowe byłoby prowadzenie 
bieżących analiz informacji medialnych na temat nielegalnej eksploatacji kopalin, co 
poprzez podejmowanie odpowiednich działań przez Dyrektora OUG mogłoby się 
przyczynić do zmniejszenia zjawiska nielegalnego wydobycia kopalin. 

(dowód: akta kontroli str.134-135)  

Z pisma Dyrektora OUG kierowanego do Prezesa WUG z dnia 21 listopada 2011 r. 
wynika, że w zakresie zwalczania nielegalnej eksploatacji kopalin niezbędne byłoby 
doposażenie Urzędu jeszcze w dwa odbiorniki GPS. NIK podziela opinię, że 
niedoposażenie w nowoczesny sprzęt pomiarowy stanowi istotne utrudnienie 
w realizacji skutecznych działań kontrolnych OUG. 

(dowód: akta kontroli str. 395-396) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

 

5. Współpraca z organami koncesyjnymi i innymi 
podmiotami 

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu nie posiada uregulowań wewnętrznych 
dotyczących współpracy z innymi organami w zakresie realizowanych zadań 
własnych. Jak wynika z wyjaśnień Z-cy Dyrektora, współpraca z organami 
koncesyjnymi, organami ścigania czy urzędami skarbowymi lub sądami odbywa się 
na podstawie ustawy Pgg oraz innych przepisów prawa regulujących zadania 
poszczególnych organów i instytucji.  

(dowód: akta kontroli str. 135-136) 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem nadzoru górniczego jest Dyrektor 
Urzędu i jest on osobą bezpośrednio odpowiedzialną za kontakty z innymi organami. 
Ponadto, w zakresie obowiązków, żadnemu pracownikowi nie powierzono 
współpracy z innymi organami. 

(dowód: akta kontroli str. 399 

Zastępca Dyrektora podał, że współpraca OUG w Poznaniu z innymi organami 
polegała m.in. na współdziałaniu w trakcie badania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, wspieraniu inicjatyw poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy, popularyzacji bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz wymiany 
informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 135-136) 

W związku z katastrofą budowlaną w Jankowie Przygodzkim, Dyrektor OUG podjął 
inicjatywę współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w Poznaniu w zakresie 
oceny stanu technicznego eksploatowanych instalacji rurowych i rurociągów 
zasilających w kopalniach gazu ziemnego należących do PGNIG Oddział Zielona 
Góra. W efekcie powyższej współpracy w dniu 26 lutego 2013 r. zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego i Prezesem 
Wyższego Urzędu Górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 587-590) 
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Również w dniu 26 lutego 2013 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy 
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego i Głównym Inspektorem Pracy. Głównym 
celem powyższego porozumienia było zapewnienie przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, zakładach 
wykonujących roboty geologiczne oraz zakładach wykonujących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 Pgg. 

(dowód: akta kontroli str. 584-586) 

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego podpisał 
porozumienie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, które miało na celu 
współdziałanie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz 
wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 591-596) 

Zdaniem NIK, zawarcie porozumień z ww. organami i instytucjami, obejmujących 
procedury postępowania w określonych przypadkach, zarówno na szczeblu 
centralnym (WUG) oraz terenowym (oug) należy ocenić pozytywnie, jako działania 
prewencyjne.  

W ramach współpracy z organami koncesyjnymi OUG w Poznaniu informował Urząd 
Marszałkowski oraz starostwa o nieprawidłowościach wykazanych podczas kontroli, 
a także przesyłał decyzje wstrzymujące nielegalne wydobycie kopalin pospolitych.  

 (dowód: akta kontroli str. 124-137) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli14, wnosi o: 

1) zapewnienie bieżącego aktualizowania danych zawartych w ewidencji zakładów 
górniczych, 

2) zakończenie trzech postępowań administracyjnych, w toku których, pomimo 
upływu dwóch lat od daty dokonania wizji w terenie, nie podjęto decyzji 
w sprawie ich załatwienia. 

 

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 Poznaniu. 

                                                      
14 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

Poznań, dnia 25 lipca 2014 r. 
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