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Część I – Wstęp 

W Polsce działa 8 spółek z udziałem Skarbu Państwa1, których podziemne 
zakłady górnicze prowadzą eksploatację złóż kopalin, w tym 5 zajmujących się 
wydobyciem węgla kamiennego, 2 rud metali oraz 1 soli kamiennej. Podmioty te  
w swojej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia górnicze, które  
w trakcie prowadzonej eksploatacji podlegają zużyciu oraz wymagają 
konserwacji, napraw i remontów. Część z tych prac realizują własne służby 
energomechaniczne ww. podmiotów, a pozostałe zlecane są firmom 
zewnętrznym, wyłanianym zazwyczaj w postępowaniach przetargowych,  
w tym m.in. producentom maszyn i urządzeń.  

Koszty gospodarki remontowej w podziemnych zakładach górniczych 
stanowią około 10 % kosztów ogółem, ponoszonych przez przedsiębiorców 
prowadzących wydobycie kopalin. Ich wartość - zależnie od wielkości spółki - 
sięga od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych rocznie. Prawidłowe 
planowanie, wybór dostawców części zamiennych i firm świadczących usługi 
remontowo-serwisowe, a także podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie 
wymiany zużytego parku maszynowego należy do ważniejszych zadań kadry 
zarządzającej podmiotami górniczymi. 

Wiedza o czynnikach oddziaływujących na poziom, dynamikę i strukturę 
kosztów remontów jest niezbędna do określenia działań, służących racjonalizacji 
wykorzystania przez przedsiębiorców czynników produkcji oraz do 
systematycznego obniżania kosztów własnych. Szczególne znaczenie 
prowadzenia prawidłowej gospodarki remontowej w podziemnych zakładach 
górniczych wiąże się m.in. z tym, że wstrzymanie któregokolwiek z ogniw 
procesu technologicznego eksploatacji kopalin powoduje częstokroć całkowite 
wstrzymanie lub znaczne ograniczenie produkcji, co szybko przekłada się na 
pogorszenie rentowności prowadzonej działalności. 

 
Niemal wszyscy krajowi przedsiębiorcy eksploatujący kopaliny podstawowe, 

funkcjonują w formie spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wysokie kwoty 
wydatkowane na prowadzoną gospodarkę remontową, a także docierające do NIK 
informacje o nieprawidłowościach, w tym wskazujących na możliwość działań  
o charakterze korupcyjnym, uzasadniały zbadanie tej sfery działalności 
przedsiębiorców górniczych, gospodarujących majątkiem Skarbu Państwa. 
Sygnały o nieprawidłowościach dotyczyły głównie nieprzestrzegania procedur 
wyboru usługodawców oraz niewłaściwej realizacji usług, a także ich odbioru.  
W przypadku zakupów materiałów do remontów i napraw, oprócz naruszeń zasad 
udzielania zamówień, wskazywano m.in. na ograniczanie konkurencji, poprzez 
preferowanie wybranych dostawców, oraz na niecelowość i niegospodarność 
podejmowanych decyzji. 

 

                                                      
1 Kompania Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, Południowy Koncern Węglowy SA (akcjonariuszami są spółki 
z udziałem SP: Kompania Węglowa SA i Południowy Koncern Energetyczny SA), Kombinat 
Górniczo-Hutniczy Miedzi „Polska Miedź” SA, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA  
i Kopalnia Soli „Kłodawa” SA. 

Charakterystyka 
kontrolowanego 

obszaru  

Uzasadnienie 
podjęcia kontroli  
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Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania przez podmioty 
górnicze środków finansowych na prowadzenie gospodarki remontowej, w tym 
m.in.: przygotowania i realizacji planów remontowych, przestrzegania procedur 
przetargowych na zakup materiałów i usług oraz celowości i efektywności 
podejmowanych w tym zakresie decyzji. Ponadto celem kontroli było zbadanie 
prawidłowości prowadzonej przez podmioty górnicze ewidencji środków 
trwałych, sposobu monitorowania pracy maszyn i urządzeń przed i po 
wykonanych remontach, a także prawidłowości przebiegu procesu legislacyjnego 
związanego z treścią § 428 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych2, którego pierwotna wersja wpłynęła na udzielanie przez niektórych 
przedsiębiorców zamówień publicznych na zakup materiałów i usług 
remontowych w trybie z wolnej ręki, a tym samym na wysokość ponoszonych 
kosztów gospodarki remontowej. 

 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3, z uwzględnieniem kryteriów 
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności - w urzędach administracji 
państwowej i w państwowych osobach prawnych, natomiast na podstawie art. 2 
ust. 3 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryterium legalności i gospodarności -  
w spółkach z częściowym udziałem Skarbu Państwa oraz w ich jednostkach 
organizacyjnych4.  

Skontrolowano następujące jednostki: 
(1) Ministerstwo Gospodarki (zwane dalej MG), 
(2) Urząd Zamówień Publicznych (zwany dalej UZP), 
(3) Kompanię Węglową SA (zwaną dalej KW SA), 
(4) KW Kopalnię Węgla Kamiennego „Bielszowice” (zwaną dalej KWK Bielszowice), 
(5) KW Kopalnię Węgla Kam. „Rydułtowy-Anna” (zwaną dalej KWK Rydułtowy-Anna), 
(6) Katowicki Holding Węglowy SA (zwany dalej KHW SA), 
(7) KHW Kopalnię Węgla Kamiennego „Staszic” (zwaną dalej KWK Staszic), 
(8) Jastrzębską Spółkę Węglową SA (zwaną dalej JSW SA), 
(9) Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. (zwane dalej JZR Sp. z o.o.), 
(10) JSW Kopalnię Węgla Kamiennego „Krupiński” (zwaną dalej KWK Krupiński), 
(11) Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (zwany dalej LW Bogdanka SA), 
(12) Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA (zwane dalej ZGH Bolesław SA), 
(13) Bolsped Sp. z o.o. (zwana dalej Bolsped), 
(14) KGHM „Polska Miedź” SA (zwany dalej KGHM SA), 
(15) KGHM Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” (zwane dalej ZG Rudna). 

Czynności kontrolne prowadziły następujące jednostki organizacyjne NIK  
(w nawiasach numery kontrolowanych podmiotów): koordynująca kontrolę 
Delegatura w Katowicach (2)-(4) oraz (6)-(10), Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji (1) i (5) oraz Delegatury NIK: w Lublinie (11),  
we Wrocławiu (14) i (15) i w Krakowie (12) i (13). Kontrolę przeprowadzono  
w okresie od 16 kwietnia do 1 grudnia 2008 r.  

Badania kontrolne obejmowały lata 2005-2007, przy czym badaniami procesu 
wprowadzenia treści § 428 rozporządzenia w sprawie BHP, objęto także działania 
organów państwa podejmowane w latach wcześniejszych. 

                                                      
2 Dz. U. Nr 139, poz. 1169 ze zm. - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie BHP.  
3 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
4 Tj. w jednostkach (11), (14) i (15) 

Cel kontroli 

Podmioty oraz 
okres objęty 

kontrolą 
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Problematykę wydobywania kopalin ze złóż reguluje ustawa z dnia 

4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze5. W rozumieniu tej ustawy, zakładem 
górniczym jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków 
służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym: wyrobiska 
górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty  
i urządzenia przeróbcze. Zgodnie z ww. ustawą, w zakładach górniczych stosuje 
się wyroby (w tym maszyny i urządzenia) spełniające wymagania dotyczące 
oceny zgodności, określone w odrębnych przepisach6, oraz dopuszczone do 
stosowania w zakładach górniczych na podstawie decyzji wydanej przez  
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.  

Wykaz wyrobów podlegających procedurze dopuszczenia, stawiane im 
wymagania techniczne, a także wykaz jednostek upoważnionych do 
przeprowadzania ich badań i oceny określone zostały w załącznikach do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia 
wyrobów do stosowania w zakładach górniczych7. Wg ww. rozporządzenia, 
podmiot uprawniony do złożenia wniosku o dopuszczenie zobowiązany jest 
dołączyć do wniosku dokumentację techniczno-ruchową (zwaną dalej DTR), 
zawierającą m.in. warunki stosowania wyrobu, uwzględniające sposób 
przeprowadzania przeglądów, konserwacji, napraw i regulacji. W latach  
2005-2007 w zakładach górniczych eksploatowane były również maszyny  
i urządzenia, których dopuszczenie wydane zostało na podstawie przepisów 
wcześniej obowiązujących, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2.07.2002 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych 
maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego8, 
a także jeszcze wcześniejszego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
24.08.1994 r. o tytule jw.9. Podkreślić należy, że żadne z ww. rozporządzeń nie 
nakazywało, aby przedkładana na potrzeby dopuszczenia DTR zawierała zapisy  
o zasadach i sposobach wykonywania remontów danej maszyny lub urządzenia.  

Ogólne zasady dotyczące stosowania, utrzymania, konserwacji, naprawy oraz 
remontów maszyn i urządzeń określone zostały w rozporządzeniu w sprawie 
BHP. W myśl § 428 tego rozporządzenia - w brzmieniu obowiązującym  
od 2.09.2002 r. do 11.08.2006 r. – „maszyny, urządzenia i instalacje utrzymuje 
się, konserwuje, naprawia i remontuje10 w sposób ustalony w dokumentacji 

                                                      
5 Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm. - zwana dalej ustawą Pgg. 
6 Ustawa z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.). 
7 Dz.U. Nr 99, poz. 1003 ze zm. 
8 Dz.U. Nr 125, poz. 1064, 
9 Dz.U. Nr 92, poz. 434. 
10 W obowiązujących przepisach brak jest jednoznacznej definicji remontu w odniesieniu do 
maszyn i urządzeń. Wg orzecznictwa, pod pojęciem remontu, należy rozumieć działanie 
przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, obejmujące również 
wymianę zużytych elementów. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 
wyd. 4 z 1984 r., pod pojęciem remont należy rozumieć: „przywrócenie wartości użytkowej 
danego obiektu, np. budynku, urządzenia, maszyny, pojazdu”. Bliskim pojęciem jest określenie 
naprawa, wg tego samego źródła to: „doprowadzenie czegoś do stanu używalności, do porządku, 
usunięcie w czymś usterek, uszkodzeń.” O naprawie mówimy z reguły wtedy, gdy działań 
wymagają niezbyt istotne części lub elementy danego środka trwałego (również w wymiarze 
finansowym), natomiast o remoncie - gdy istotność elementów, którym należy przywrócić stan 
pierwotny lub je wymienić, jest wysoka oraz gdy nakłady poniesione na takie działania są duże.  

Ramy prawne 
badanej 

działalności  
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techniczno-ruchowej producenta, a ich ruch prowadzi na warunkach określonych  
w zezwoleniu na oddanie do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji”. Należy 
zauważyć, że wymóg prowadzenia remontów w oparciu o DTR nie znajdywał 
odzwierciedlenia w treści tej dokumentacji, która sporządzana była na podstawie 
przywołanych wcześniej przepisów wykonawczych do ustawy Pgg. W myśl 
zmienionej z dniem 12.08.2006 r. treści § 428 „maszyny, urządzenia i instalacje 
eksploatuje się, konserwuje i naprawia w sposób określony w dokumentacji 
techniczno-ruchowej”. Zmiana ta doprowadziła do wyłączenia spod regulacji 
zagadnień związanych z dokonywaniem remontów maszyn, urządzeń i instalacji 
wykorzystywanych w zakładach górniczych (poza urządzeniami budowy 
przeciwwybuchowej, o których mowa w § 429 rozporządzenia w sprawie BHP). 

W okresie objętym kontrolą zasady udzielania zamówień w celu 
wykonywania działalności, w zakresie m.in. wydobywania węgla kamiennego  
i innych paliw stałych (tzw. zamówienia sektorowe), zostały określone w ustawie 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych11. Do stosowania tych 
przepisów zobowiązane zostały, m.in. podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 4 
Pzp, udzielające zamówień sektorowych, których wartość przekraczała wyrażoną 
w złotych równowartość 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro 
dla robót budowlanych. W związku z nowelizacją ustawy, od dnia 25.05.2006 r. 
kwoty te wzrosły odpowiednio do 422.000 euro i 5.278.000 euro. Przepisów Pzp 
nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych podmiotom powiązanym 
oraz objętych katalogiem wyłączeń przedmiotowych. Przy udzielaniu zamówień, 
mających charakter zamówień sektorowych, których wartość jest niższa od ww. 
progów, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do stosowania Pzp, a zamówienia  
w tym zakresie udzielane są według procedur określonych przez zamawiającego. 
Także udzielanie zamówień przez przedsiębiorców prowadzących działalność  
w zakresie wydobywania innych kopalin, którzy nie zostali objęci zakresem 
podmiotowym, określonym w art. 3 ust. 1 Pzp, dokonywane jest na podstawie 
procedur wewnętrznych, ustalanych przez te podmioty. 

Zamówienia sektorowe mogą być udzielane w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Każdy 
z powyższych trybów ma charakter publiczny, a wszczęcie tych postępowań łączy 
się z koniecznością dokonania stosownych ogłoszeń. W ustawie przewidziano 
również możliwość udzielania zamówień w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz 
określono warunki zastosowania tego trybu. W sytuacjach wskazanych w Pzp, 
dopuszczalne jest udzielanie zamówień sektorowych w trybie z wolnej ręki,  
po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą.  

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp, stanowiący jedną z podstaw udzielenia 
zamówienia sektorowego w trybie z wolnej ręki, zezwala na udzielenie 
zamówienia w tym trybie, gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym 
charakterze m.in. dostawy i usługi mogą być świadczone tylko przez jednego 
wykonawcę. W obowiązującym do dnia 11.08.2006 r. stanie prawnym, sposób 
prowadzenia prac remontowych maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach 
górniczych, wynikający z treści § 428 rozporządzenia w sprawie BHP  
(tj. sposób wg DTR producenta), wykorzystywany był do udzielania z wolnej ręki 
zamówień w tym zakresie. 
                                                                                                                                                 
Z kolei konserwacja to czynności wykonywane podczas normalnego użytkowania obiektu, które 
mają zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie oraz zmniejszenie zużycia jego elementów. 
11 Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. – zwanej dalej Pzp. 
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Do dnia 24.05.2006 r., jeżeli wartość zamówienia przekraczała wyrażoną  
w złotych równowartość kwoty 60.000 euro (co dotyczyło wszystkich zamówień 
sektorowych udzielanych na podstawie Pzp) zastosowanie trybu z wolnej ręki 
wymagało uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych12, 
wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Z dniem 25.05.2006 r. odstąpiono 
od obowiązku uzyskiwania zgody Prezesa UZP, nałożono jednak na 
zamawiającego obowiązek zawiadomienia Prezesa UZP w terminie trzech dni od 
wszczęcia postępowania o fakcie jego rozpoczęcia oraz do przedstawienia 
uzasadnienia faktycznego i prawnego dla zastosowania trybu z wolnej ręki. 

Tryb opracowania aktów normatywnych, w tym aktów normatywnych 
wydawanych przez członków Rady Ministrów, dokonywania oceny skutków 
regulacji (OSR), a także ich opiniowania i uzgadniania, określony został  
w Regulaminie pracy Rady Ministrów13, przyjętym uchwałą Rady Ministrów 
nr 49 z dnia 19.03.2002 r. Do dnia 20.04.2002 r. tryb opracowywania aktów 
prawnych określony był w regulaminie pracy Rady Ministrów, przyjętym uchwałą 
Rady Ministrów nr 13 z dnia 25.02.1997 r.14. Przywołana OSR powinna 
obejmować m.in. podmioty, na które oddziaływuje akt normatywny oraz jego 
wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości15, 
maszyny i urządzenia o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej 
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 
jednostki, stanowią środki trwałe. Na dzień przyjęcia środka trwałego do 
używania16 należy określić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji,  
a rozpoczęcie naliczania amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu 
środka trwałego do używania. 

 

                                                      
12 Zwanego dalej Prezesem UZP. 
13 M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm. - zwany dalej Regulaminem RM. 
 

14 M.P. Nr 15, poz. 144 ze zm. 
15 Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. - zwana dalej ustawą o rachunkowości. 
16 Podstawą wprowadzenia do ewidencji środka trwałego jest dokument OT – przyjęcie środka 

trwałego, który nie powinien być wystawiony wcześniej niż dana maszyna lub urządzenie 
będzie spełniało wymogi określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. b uor. Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku urządzeń górniczych, gdyż do wystawienia dowodu OT oraz rozpoczęcia 
amortyzacji nie wystarczy dokonać zakupu danego urządzenia, ale niezbędne jest jego 
zabudowanie w miejscu pracy oraz dopuszczenie do ruchu. 
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Część II – Ogólna  

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia prowadzenie gospodarki 
remontowej maszyn i urządzeń przez podmioty górnicze wydobywające 
węgiel kamienny, natomiast pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, prowadzenie gospodarki remontowej przez podmioty 
eksploatujące rudy miedzi, cynku i ołowiu.  

Ustalenia przeprowadzonych kontroli wykazały występowanie w tym 
obszarze, w zróżnicowanym zakresie w poszczególnych podmiotach,  
działań nielegalnych, nierzetelnych oraz niegospodarnych, w tym także 
wskazujących na występowanie mechanizmów korupcjogennych. 

NIK negatywnie ocenia sposób wprowadzenia przez Ministra Gospodarki 
rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, a w szczególności 
zawarcia w nim § 428 o treści istotnie oddziaływującej na konkurencyjność  
i funkcjonowanie przedsiębiorstw, czego nie uwzględniono w sporządzonej 
ocenie skutków ww. regulacji. Zdaniem NIK, okoliczności wprowadzenia 
zmian do rozporządzenia wskazują na możliwość działań niezgodnych  
z prawem, w tym o podłożu korupcyjnym.  

NIK negatywnie ocenia, pod względem rzetelności, dokonaną przez Prezesa 
UZP weryfikację wniosków KW SA o wyrażenie zgody na zastosowanie 
trybu z wolnej ręki przy udzielaniu zamówień publicznych na zakupy usług 
remontowych oraz części do maszyn i urządzeń, co skutkowało wydaniem 
zgody na niekonkurencyjny tryb udzielania zamówień o łącznej wartości 
szacowanej na 2 mld złotych. 

 
2.2. Ważniejsze ustalenia kontroli 

1. Treść § 428 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP, odnosząca 
się do sposobu remontów maszyn i urządzeń górniczych, obowiązująca od dnia 
2.09.2002 r. do 11.08.2006 r., wbrew sporządzonej przez Ministerstwo ocenie 
skutków regulacji, wpływała na rynek pracy oraz konkurencyjność wewnętrzną  
i zewnętrzną gospodarki i to w sposób negatywny. Wprowadzenie pomiędzy 15 maja 
a 17 czerwca 2002 r. do treści przepisu § 428 w projekcie rozporządzenia w sprawie 
BHP słów „remontuje” i „producenta” budzi szereg wątpliwości, a autora  
i motywów tych zmian w toku postępowania kontrolnego nie można było ustalić,  
w związku ze stwierdzonymi istotnymi brakami w dokumentacji Ministerstwa 
Gospodarki. W prowadzonym procesie legislacyjnym stwierdzono nieprzestrzeganie 
zarówno przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów, jak i przepisów 
powszechnie obowiązujących, w tym związanych z archiwizacją. Do ww. 
rozporządzenia już po jego podpisaniu przez Ministra Gospodarki wprowadzono 
zmiany (poprawki) zgłoszone przez Wyższy Urząd Górniczy. Stwierdzono także brak 
reakcji kolejnych ministrów właściwych ds. gospodarki na wykorzystywanie § 428 
tego rozporządzenia przez KW SA do zlecania prac remontowych w trybie 
bezprzetargowym (z wolnej ręki).  (str. 13-16  Informacji) 
 

Ocena gospodarki 
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prowadzących 
zakłady górnicze 

Ocena działań 
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Ministra 
Gospodarki dot. 
rozporządzenia  
w sprawie BHP 

Ocena wydawania 
przez Prezesa UZP 
zgód na udzielanie 
zamówień w trybie 

z wolnej ręki  

Zmiany 
rozporządzenia 

Ministra Gospodarki 
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2. W dniu 3.08.2004 r. KW SA, powołując się na § 428 ww. rozporządzenia, 
złożyła do Prezesa UZP 96 wniosków o udzielenie zgody na zastosowanie trybu  
z wolnej ręki przy udzielaniu zamówień publicznych o łącznej wartości blisko  
2 miliardów zł na zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń oraz na 
świadczenie usług remontowych i serwisowych w latach 2005-2007. Znaczna część 
złożonych wniosków była nierzetelna. Sugerowały one spełnienie przesłanek do 
udzielenia zamówień w tym trybie, wskazując na możliwość ich realizacji tylko przez 
jednego wykonawcę. Wskutek nierzetelnej weryfikacji tych wniosków oraz 
dołączonej do nich dokumentacji, jak również zaakceptowania przez UZP błędnej 
interpretacji § 428 rozporządzenia w sprawie BHP - stosowanej przez KW SA, Prezes 
UZP wydał zgody na bezprzetargowy tryb wyłonienia wykonawców zamówień. 
Skutkowało to zawarciem przez KW SA umów na łączną kwotę ok. 1.970 mln zł,  
z czego ostatecznie zrealizowano umowy o wartości 838 mln zł. Działania te  
w istotny sposób zakłóciły w latach 2005-2007 konkurencyjność na rynku części 
zamiennych maszyn i urządzeń górniczych oraz usług remontowych, a w praktyce 
negatywne skutki tych decyzji wykroczyły poza ten okres.  (str. 16-20  Informacji) 

3. Postępowania przeprowadzane przez przedsiębiorców górniczych w celu 
udzielenia zamówień na usługi remontowe i części zamienne jedynie  
w niewielkim stopniu oparte były o tryby konkurencyjne, co dotyczyło zarówno 
podmiotów górnictwa węgla kamiennego - zobowiązanych do przeprowadzania 
sektorowych zamówień publicznych, jak i pozostałych podmiotów - stosujących 
własne regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień. Zakres działań 
ograniczających konkurencję był szeroki i obejmował obok naruszania ustawy Pzp 
bądź przepisów wewnętrznych (np. poprzez bezpodstawne zakupy z wolnej ręki), 
także opracowywanie i stosowanie własnych uregulowań, preferujących 
niekonkurencyjne tryby wyłaniania kontrahentów lub też udzielanie zamówień 
podmiotom uprzywilejowanym. Skutkowało to zawyżonymi cenami za nabywane 
usługi remontowe i części zamienne do maszyn i urządzeń, a także sprzyjało 
możliwości wystąpienia mechanizmów korupcjogennych, poprzez nadużywanie 
uznaniowości i dowolności postępowania w prowadzonych przetargach czy brak ich 
pełnej jawności. Ograniczaniu kosztów remontów nie sprzyjała także decentralizacja 
przeprowadzania przetargów, szczególnie istotna w przedsiębiorstwach 
wielozakładowych, gdzie zachodzi możliwość uzyskania obniżonych cen w związku 
ze skalą dokonywanych zakupów. Ustalona w toku kontroli łączna wartość 
zamówień, które udzielono z naruszeniem prawa, wyniosła 284,1 mln zł17.   
(str. 20-28  Informacji) 

4. Przedsiębiorcy górniczy opracowując swoje roczne plany remontowe pomijali 
przy ich konstruowaniu rzeczywisty zakres rzeczowy potrzeb remontowych, 
wynikający ze stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń,  
a koncentrowali się głównie na jego zakresie finansowym i ustalanych limitach 
wydatków na ten cel. Nie uwzględniano przy tym wszystkich kosztów związanych  
z prowadzoną gospodarką remontową, utożsamiając potrzeby remontowe głównie ze 
zlecanymi firmom zewnętrznym usługami w tym zakresie, a pomijając prace 
remontowe wykonywane siłami własnymi. Działania te utrudniały prawidłowe 
planowanie budżetów przedsiębiorców w kolejnych latach, w tym prowadzenie 
racjonalnej gospodarki remontowej18. Ograniczenia w tworzeniu wiarygodnych 
planów remontowych były skutkiem barier związanych z niepełną identyfikacją oraz 
ewidencjonowaniem kosztów gospodarki remontowej, jak również z nierzetelnym 
monitorowaniem stanu technicznego maszyn i urządzeń.  (str. 28-31  Informacji) 

                                                      
17 Poza zamówieniami KW SA w powołaniu na § 428 rozporządzenia w sprawie BHP. 
18 Porównanie planów remontowych z ich wykonaniem przedstawia Załącznik nr 2 do Informacji. 
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5. Prowadzona ewidencja księgowa kosztów działalności przedsiębiorców 
górniczych choć kompletna i prowadzona w większości zgodnie z ustawą  
o rachunkowości nie pozwalała na identyfikację i wyodrębnienie wszystkich kosztów 
gospodarki remontowej, a w szczególności kosztów związanych z remontami 
wykonywanymi siłami własnymi. Nie prowadzono przy tym innej ewidencji, która 
pozwalałaby uzyskać pełną wiedzę o rzeczywistych kosztach gospodarki remontowej, 
co w praktyce utrudniało rzetelne planowanie wydatków na remonty, jak również ich 
racjonalizację, w tym np. ocenę, czy wykonywanie remontów niektórych maszyn  
i urządzeń jest ekonomicznie uzasadnione. Ponadto stwierdzono, że spółki węglowe 
zaliczały w koszty zużycia materiałów19 urządzenia elektryczne, takie jak: 
wyłączniki, rozruszniki oraz zespoły transformatorowe spełniające, zdaniem NIK, 
wszystkie wskazane w ustawie o rachunkowości kryteria uznania ich za środki trwałe. 
(str. 31-34  Informacji) 

6. Dla większości maszyn i urządzeń oraz ich głównych podzespołów, w tym 
podstawowych z punktu widzenia ciągłości ruchu zakładu górniczego, nie 
prowadzono kart pracy, w których notowanoby ich rzeczywisty stan techniczny, 
obejmujący takie dane jak np.: faktyczny czas pracy, zaistniałe awarie, 
przeprowadzone remonty i naprawy, wymienione części itp. Ewidencję 
dokumentującą przebieg eksploatacji prowadzono jedynie w odniesieniu do obudów 
zmechanizowanych oraz urządzeń budowy przeciwwybuchowej, gdyż wymóg taki 
wynikał z rozporządzenia w sprawie BHP. Ewidencja ta nie była jednak prowadzona 
rzetelnie, podobnie jak obligatoryjne kontrole niektórych z tych urządzeń. Wprawdzie 
obowiązujące przepisy nie nakazują, poza ww. przypadkami, tworzenia tego typu kart 
pracy, jednak ich prowadzenie ułatwia planowanie remontów, w tym remontów  
i napraw zapobiegawczych oraz racjonalizuje wydatki związane z gospodarką 
remontową, ograniczając tym samym ryzyko działań niegospodarnych.  
(str. 34-36  Informacji) 

7. Stwierdzono liczne przypadki działań nierzetelnych i niegospodarnych ze 
strony przedsiębiorców górniczych realizujących umowy zawarte z wykonawcami 
usług remontowych20. Działania te zazwyczaj wynikały z nieprzestrzegania własnych 
regulacji bądź postanowień umów, natomiast rzadziej ich źródłem była nierzetelność 
samych umów. Nieprawidłowości polegały m.in. na braku należytego nadzoru  
i kontroli nad składnikami własnego majątku przekazywanego do remontów firmom 
zewnętrznym, poprzez niewłaściwe dokumentowanie ich wywozu, co w praktyce 
utrudniało identyfikację, które składniki mienia opuściły teren kopalni i narażało na 
ryzyko strat powstałych np. w wyniku kradzieży. Nieuzasadnionym wydatkom 
sprzyjało nierzetelne kwalifikowanie urządzeń do remontów, w tym nieprecyzyjne 
określanie wymaganego ich zakresu, jak również nieuprawnione jego rozszerzanie, 
co sprzyjało rozbieżnościom pomiędzy rozmiarem faktycznie wykonanych prac 
remontowych a nieadekwatną kwotą płatności za nie. Niegospodarnymi działaniami 
było także nieegzekwowanie korzystnych dla przedsiębiorców górniczych 
postanowień umów lub nawet wprowadzanie do nich zmian powodujących 
niezasadny wzrost ponoszonych kosztów. Zdaniem NIK, brak skutecznego nadzoru 
nad wykonywaniem umów remontowych, wobec jednoczesnego nadużywania 
uznaniowości i dowolności postępowania przy zawieraniu i realizacji kontraktów 
pomiędzy podmiotami sektora prywatnego i państwowego rodzi szczególnie wysokie 
ryzyko wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym.  (str. 36-43  Informacji)  

                                                      
19 Na łączną kwotę co najmniej 10,4 mln zł. 
20 Łączna kwota stwierdzonych działań niegospodarnych wyniosła ok. 13,7 mln zł. 
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8. Dysponowanie przez przedsiębiorców środkami trwałymi, niezbędnymi do 
prowadzenia działalności górniczej, opierało się na wykorzystywaniu własnych  
lub dzierżawionych od firm zewnętrznych maszyn i urządzeń. Niektórzy  
z przedsiębiorców podejmowali decyzje o wykorzystywaniu środków produkcji 
udostępnianych przez inne podmioty, nie przeprowadzając uprzednio analiz 
ekonomicznych uzasadniających takie działanie. Taki sam brak analiz i ocen 
opłacalności dotyczył przeprowadzania remontów, w tym remontów kapitalnych 
starych, wyeksploatowanych maszyn i urządzeń, których koszty niejednokrotnie 
przekraczały nawet 70 % wartości nowych urządzeń. Jednym z powodów tej sytuacji, 
w ocenie NIK, był brak wiarygodnych danych o rzeczywistych, dotychczas 
poniesionych kosztach utrzymania tych środków trwałych, w tym o kosztach napraw  
i remontów wykonanych siłami własnymi. Ograniczanie zakupów nowych maszyn  
i urządzeń prowadziło do systematycznej dekapitalizacji posiadanego majątku,  
a uzyskane w ten sposób oszczędności mogły być, zdaniem NIK, pozorne, 
uwzględniając nieliniowy wzrost kosztów napraw i remontów, jaki towarzyszy 
utrzymaniu wyeksploatowanego sprzętu w stanie technicznym pozwalającym na jego 
dalsze użytkowanie.  (str. 43-47  Informacji) 
 

2.3. Wnioski systemowe 

Wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia następujących działań 
systemowych21: 

przez Ministra Gospodarki: 

(1) Opracowywanie aktów prawnych w sposób zapewniający jednoznaczność 
stanowionych przepisów oraz dokonywanie rzetelnej oceny skutków 
proponowanych regulacji. 

(2) Rzetelne dokumentowanie przebiegu prac legislacyjnych, w tym zapewnienie 
właściwego archiwizowania wytworzonych dokumentów. 

przez przedsiębiorców górniczych: 

(1) Wyłanianie wykonawców usług remontowych oraz dostawców części 
zamiennych w postępowaniach zapewniających konkurencyjny tryb wyboru. 

(2) Opracowywanie planów remontowych w oparciu o rzeczywisty zakres rzeczowy  
i finansowy potrzeb remontowych. 

(3) Rzetelne ewidencjonowanie ponoszonych kosztów gospodarki remontowej,  
w szczególności kosztów utrzymania podstawowych maszyn i urządzeń. 

(4) Dokumentowanie stanu technicznego i historii pracy maszyn i urządzeń mających 
podstawowe znaczenie dla ciągłości ruchu. 

(5) Zapewnienie skutecznego nadzoru nad składnikami majątku przekazywanego 
firmom zewnętrznym do remontu. 

(6) Rzetelne określanie zakresu rzeczowego wymaganych remontów maszyn  
i urządzeń, przeprowadzanych przez wykonawców usług remontowych. 

(7) Dokonywanie wyboru pomiędzy alternatywnymi sposobami dysponowania 
maszynami i urządzeniami w oparciu o przeprowadzane analizy ekonomiczne 
(remont kapitalny – zakup nowego urządzenia – dzierżawa). 

                                                      
21 wnioski pokontrolne adresowane przez NIK do poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiono 
w Części III – Szczegółowej. 
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Część III – Szczegółowa 

3.1. Zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP 

Ustalenia:  

Pierwsze wzmocnienie pozycji producentów maszyn i urządzeń górniczych na 
rynku usług remontowych i dostaw części zamiennych nastąpiło jeszcze w okresie 
obowiązywania rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.04.1995 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych22,  
w wyniku jego zmiany, która weszła w życie 15.03.2001 r. i obowiązywała do 
1.07.2002 r.23. Wprowadzona wówczas treść § 484 ust. 2 stanowiła, że czynności 
konserwacyjne oraz naprawy bieżące maszyn i urządzeń „powinny” być 
wykonywane zgodnie z DTR ich producenta oraz z zastosowaniem dostarczonych 
„przez niego” części, będących w powszechnym obrocie. Natomiast w § 484 ust. 3 
wskazano, m.in. że remonty maszyn i urządzeń „powinny” być wykonywane zgodnie 
z dokumentacją remontową „ich producenta”.  

Ww. regulacja od początku jej funkcjonowania budziła szereg kontrowersji, gdyż 
stawiała producentów maszyn i urządzeń w pozycji uprzywilejowanej na dostawy 
części zamiennych oraz usług remontowych do produkowanych przez nich maszyn  
i urządzeń. Już w lutym 2002 r. Departament Prawny i Legislacji Ministerstwa 
Gospodarki zaproponował jego zmianę, zgodnie z którą kwestia prowadzenia 
remontów maszyn i urządzeń miała zostać wyeliminowana z nowego rozporządzenia 
w sprawie BHP. Planowano również wyeliminować z niego zapis, iż jedynym 
dokumentem, na bazie którego konserwuje i naprawia się maszyny i urządzenia 
górnicze jest DTR producenta.  

W takiej formie projekt rozporządzenia funkcjonował co najmniej do  
15.05.2002 r., kiedy to Departament Prawny i Legislacji przekazał do Departamentu 
Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki, uzgodniony w trybie roboczym, 
projekt rozporządzenia w sprawie BHP, celem przekazania go do uzgodnień 
międzyresortowych. W okresie pomiędzy 15 maja a 17 czerwca 2002 r. do § 428 
rozporządzenia wprowadzono istotne zmiany w stosunku do pierwotnej propozycji. 
Treść ww. przepisu w zmienionej wersji, która ostatecznie została podpisana przez 
Ministra Gospodarki w dniu 28 czerwca 2002 r. otrzymała brzmienie: „Maszyny, 
urządzenia i instalacje utrzymuje się, konserwuje, naprawia i remontuje w sposób 
ustalony w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta, a ich ruch prowadzi na 
warunkach określonych w zezwoleniu na oddanie do ruchu maszyn, urządzeń  
i instalacji”. W stosunku do wersji z 15.05.2002 r. paragraf ten rozszerzono  
o remonty (dodatkowo wpisano „i remontuje”) oraz dodano wyraz „producenta”.  
W trakcie kontroli NIK Ministerstwo nie było w stanie wskazać autora przywołanych 
zmian treści § 428 rozporządzenia, jak również ich uzasadnienia. Ze względu na brak 
udokumentowania przez Ministerstwo Gospodarki szeregu istotnych etapów procesu 
legislacyjnego do wyjaśnienia okoliczności i motywów zmian rozporządzenia nie 

                                                      
 Część III - Szczegółowa koncentruje się na obszarach, w których stwierdzono nieprawidłowości. 
22 Dz.U. Nr 67, poz. 342 ze zm. 
23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6.02.2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 14, poz. 130). 
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doprowadziły także czynności kontrolne NIK24. Jak ustalono, Departament Polityki 
Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki - odpowiedzialny za realizację procesu 
legislacyjnego związanego z wydaniem rozporządzenia w sprawie BHP - nie dopełnił 
obowiązku przekazania przedmiotowej dokumentacji do archiwum zakładowego25. 
Stwierdzono także brak dowodów na jej przekazanie innym jednostkom 
organizacyjnym, które przejęły zadania ww. Departamentu po kolejnych 
reorganizacjach Ministerstwa bądź dowodów brakowania (niszczenia) tych 
dokumentów.  

Powyższe ustalenia oraz fakt, iż producenci maszyn i urządzeń stosowanych  
w podziemnych zakładach górniczych byli w istotny sposób zainteresowani 
monopolizacją rynku dostaw części zamiennych oraz usług remontowych, wskazują 
na możliwość korupcyjnego podłoża powyższych nieprawidłowości.  

Ponadto, kontrola prac nad przedmiotowym rozporządzeniem wykazała, że jego 
treść opublikowana w Dzienniku Ustaw różniła się od wersji podpisanej przez 
Ministra Gospodarki i przekazanej w dniu 5.07.2002 r. do Rządowego Centrum 
Legislacji (RCL) celem ogłoszenia. Ustalono bowiem, że 5.07.2002 r., tj. 7 dni po 
podpisaniu rozporządzenia przez Ministra, Wyższy Urząd Górniczy przesłał faksem 
do Ministerstwa Gospodarki propozycje wprowadzenia do jego treści 9 poprawek,  
z których 8 zostało uwzględnionych w opublikowanej treści rozporządzenia26. 
Publikacja aktu normatywnego o treści różniącej się od oryginału podpisanego przez 
upoważniony do tego organ narusza art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000 r.  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych27. Prezes 
Rządowego Centrum Legislacji w informacji przekazanej NIK stwierdził, że nie jest 
w stanie wyjaśnić okoliczności wprowadzenia tych zmian (w oparciu o posiadane 
przez RCL dokumenty w powyższej sprawie). 

Potencjalne negatywne skutki funkcjonowania § 428 zostały wskazane 
Ministerstwu Gospodarki bezpośrednio po wejściu w życie tego przepisu.  
Już 18.11.2002 r. na posiedzeniu działającej przy Prezesie WUG Komisji ds. analizy 
stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych,  
w której uczestniczył reprezentant Ministerstwa Gospodarki, wskazano, że § 428  
w opublikowanym brzmieniu jest nieprawidłowy, a jego interpretacje mogą 
negatywnie wpływać na konkurencyjność na rynku usług remontowych. W 2003 r. 
podjęto prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie BHP, jednakże ze względu na 
m.in. ponad 3-letni okres prac nad jego nowelizacją (do 9.06.2006 r.) nie zapobiegło 
to negatywnym skutkom funkcjonowania § 428 w brzmieniu ustalonym w 2002 r.  
W czasie trwania ww. prac Minister Gospodarki nie podejmował jakichkolwiek 
bieżących działań zapobiegających ograniczeniu skali zamówień udzielanych  
w trybie z wolnej ręki przez KW SA w oparciu o § 428 ww. rozporządzenia, pomimo 

                                                      
24 Wg wyjaśnień Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki: (…)”duża rotacja pracowników  

w Ministerstwie w przeciągu ostatnich kilku lat, a przede wszystkim wielokrotne przekształcenia  
i zmiany organizacyjne Urzędu, duży upływ czasu od rozpoczęcia prac nad projektem 
przedmiotowego rozporządzenia (2001 r.) nie pozwalają na dokładne odtworzenie historii związanej 
z powstaniem powyższego aktu normatywnego”. 

25 Zgodnie z Instrukcjami Kancelaryjnymi obowiązującymi od 2004 r., wiodący w zakresie ww. 
rozporządzenia Departament Polityki Przemysłowej zobowiązany był do przekazania akt spraw 
załatwionych do archiwum zakładowego po upływie 2 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym sprawy załatwiono. 

26 Przy czym wspomniane wyżej poprawki nie dotyczyły § 428 rozporządzenia w sprawie BHP. 
27 „Podstawą do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest ich oryginał podpisany 

przez upoważniony do wydania tego aktu organ, a w przypadku orzeczenia sądu lub Trybunału 
Konstytucyjnego - odpis orzeczenia.” Dz.U. z 2007, Nr 68 poz. 449 ze zm. 
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posiadania takich informacji bądź to bezpośrednio z pism KW SA kierowanych do 
Ministerstwa Gospodarki, bądź też poprzez przedstawicieli Ministra w Radzie 
Nadzorczej KW SA. 

Skutki i zagrożenia:  

Zarówno przepis § 484 ww. rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia  
14.04.1995 r., jak i późniejszy § 428 rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z 28.06.2002 r., a w szczególności jego interpretacja przyjęta przez KW SA, w istotny 
sposób umocniła pozycję producentów maszyn i urządzeń górniczych na rynku usług 
remontowych oraz w praktyce prowadziła do monopolizacji rynku dostaw części 
zamiennych. Wyłanianie, głównie przez KW SA, usługodawców i dostawców części 
zamiennych w trybie bezprzetargowym (z wolnej ręki), przy powoływaniu się na  
§ 428 rozporządzenia w sprawie BHP, prowadziło do ograniczania konkurencji  
i zasady równego traktowania podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku 
oraz narzucania przez część producentów maszyn i urządzeń niekorzystnych cen. 
Pozostali przedsiębiorcy (poza KW SA) dysponujący zakładami górniczymi bądź  
w ogóle nie wykorzystywali ww. przepisu przy udzielaniu zamówień z wolnej ręki, 
bądź też powoływali się na niego przy tego rodzaju zamówieniach jedynie 
incydentalnie. 

W trzy miesiące po opublikowaniu treści rozporządzenia w sprawie BHP,  
w trakcie posiedzenia działającej przy Prezesie WUG Komisji do spraw analizy 
prawa związanego z ruchem zakładów górniczych, zwracano uwagę, iż nie ma 
znaczenia dla bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych kto wykonuje remonty, 
lecz czy wykonano je prawidłowo. Uznano również, że regulowanie kwestii 
prowadzenia remontów w rozporządzeniu dotyczącym ruchu zakładów górniczych 
jest niewłaściwe. Stwierdzono przy tym, że eksploatacja, konserwacja i naprawa 
maszyn i urządzeń winna być wykonywana według DTR, bez konieczności 
określania, skąd ta dokumentacja pochodzi. Uzasadniano to faktem, że urządzenia  
i maszyny stosowane w zakładach górniczych pochodzą nie tylko od producentów, 
ale również od importerów czy dystrybutorów. Rozpoczęty w ten sposób proces 
zmian ww. przepisu trwał przez blisko cztery lata, tj. aż do 9 czerwca 2006 r., kiedy 
to zmiany w rozporządzeniu zostały wprowadzone przez Ministra Gospodarki. 
Wprawdzie proces ten przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednakże 
jego przewlekłość skutkowała nieprawidłowościami opisanymi w dalszej części nin. 
Informacji. 

W sierpniu 2004 r. wpłynęła do Ministerstwa Gospodarki informacja od Zarządu 
KW SA, że spółka ta wystąpiła do Prezesa UZP z 96 wnioskami o wyrażenie zgody 
na udzielenie zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki na zakup części 
zamiennych od producentów maszyn i urządzeń górniczych, a także usług 
remontowych. Wartość tych zamówień oszacowano wówczas na 2 mld zł. Powołano 
się przy tym na treść § 428 rozporządzenia oraz fakt, że w sporządzonych przez tych 
producentów DTR brak jest zapisów wskazujących, że udostępnili oni jakimkolwiek 
podmiotom dokumentację pozwalającą na wykonywanie remontów produkowanych 
przez nich maszyn i urządzeń oraz na fakt, iż DTR maszyn i urządzeń nie przewidują 
stosowania innych niż pochodzących od producentów maszyn i urządzeń części 
zamiennych. Sygnał ten nie zainteresował Ministerstwa, w efekcie czego nie podjęto 
żadnych kroków ani pod kątem przyspieszenia ewentualnych zmian legislacyjnych, 
ani czynności wyjaśniających ze strony KW SA, wobec której Minister Gospodarki 
wykonywał w imieniu Skarbu Państwa obowiązki właścicielskie. Na ww. informacje 
Ministerstwo zareagowało dopiero w 2005 r., kiedy to niektórzy z producentów części 
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zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych podjęli działania mające na celu 
podważenie legalności zawartych przez KW SA umów z podmiotami wyłonionymi  
w trybie z wolnej ręki. 

Wnioski NIK:  

 Zapewnienie przejrzystości, w tym należytego dokumentowania przebiegu 
procesów legislacyjnych w Ministerstwie Gospodarki. 

 Ustanowienie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
wewnętrznych w zakresie przechowywania i archiwizowania dokumentów. 

Wdrażanie wniosków NIK:  

Minister Gospodarki poinformował, że tryb prowadzenia prac legislacyjnych  
w Ministerstwie Gospodarki reguluje obecnie decyzja Dyrektora Generalnego Nr 35  
z dnia 9 listopada 2006 r. oraz zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Gospodarki Nr 28 z dnia 12 kwietnia 2007 r., a także iż obowiązujące  
w Ministerstwie procedury zapewniają przejrzystość procesu legislacyjnego  
i umożliwiają należyte jego dokumentowanie. 

Poinformował również, iż Minister Gospodarki wydał zarządzenie Nr 85 z dnia  
3 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 
wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, 
zmienione zarządzeniem Ministra Gospodarki Nr 106 z dnia 22 sierpnia 2007 r. 

W ocenie Ministra Gospodarki, ww. przepisy w sposób jednoznaczny określają 
zasady prowadzenia w Ministerstwie procedur opracowywania projektów aktów 
prawnych, jak również zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów -  
co wychodzi naprzeciw wnioskom NIK. Ponadto podał, że na bieżąco prowadzone  
są działania ukierunkowane na przestrzeganie oraz właściwe realizowanie 
obowiązujących przepisów. 

3.2. Wnioski KW SA o zgodę na tryb z wolnej ręki oraz ich 
rozpatrywanie przez Prezesa UZP 

Ustalenia:  

Po półtora roku obowiązywania § 428 rozporządzenia w sprawie BHP,  
w brzmieniu obejmującym prowadzenie remontów w oparciu o DTR producenta, 
wystąpiły pierwsze przypadki wykorzystywania tej regulacji jako uzasadnienia do 
stosowania trybu z wolnej ręki przy zakupach części zamiennych oraz usług 
remontowo-serwisowych maszyn i urządzeń eksploatowanych w kopalniach. Miały 
one miejsce pod koniec grudnia 2003 r., kiedy to do Prezesa UZP wpłynęły wnioski 
KW SA o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki przy udzielaniu 
zamówień oraz w pierwszej połowie stycznia 2004 r., gdy z podobnymi wnioskami 
wystąpił KHW SA. W trakcie prowadzonego postępowania, uzyskano opinie ministra 
właściwego ds. gospodarki, z których wynikało, że zamówienia może zrealizować 
tylko jeden podmiot, tj. ten, który wskazywany był we wnioskach przedsiębiorców. 
W wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków, Prezes UZP wydał decyzje wyrażające 
zgodę na zastosowanie trybu z wolnej ręki dla zamówień szacowanych łącznie na 
32,3 mln zł w odniesieniu do KW SA oraz 6,5 mln zł w odniesieniu do KHW SA.  
Po uzyskaniu pozytywnych decyzji, jedynie KW SA zdecydowała się na 
kontynuowanie wykorzystywania § 428 rozporządzenia w sprawie BHP  
w uzasadnieniach wniosków na stosowanie trybu bezprzetargowego.  
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Cztery miesiące po wydaniu przez Prezesa UZP pozytywnych decyzji, Zarząd 
KW SA podjął uchwałę28 akceptującą zastosowanie trybu z wolnej ręki w odniesieniu 
do: „zamówień na wykonanie w latach 2005-2007 remontów podzespołów, dostawę 
oryginalnych części zmiennych oraz serwisowanie maszyn i urządzeń górniczych”. 
Bezpośrednio po jej podjęciu, KW SA skierowała pisma do kontrahentów, z którymi 
planowano zawarcie umów w trybie z wolnej ręki na dostawę części zamiennych  
i usług remontowych, w których zwrócono się m.in. o: „określenie czy Wasza firma  
w latach 2005-2007 będzie wyłącznym (jedynym) dostawcą do kopalń i zakładów 
górniczych KW S.A. części zamiennych (nowych i regenerowanych), usług 
remontowych i serwisowych (…)”. Na sformułowane w powyższy sposób pytanie 
większość producentów maszyn i urządzeń odpowiedziała twierdząco.  

Dysponując takimi deklaracjami, dnia 3.08.2004 r. KW SA złożyła w UZP  
96 wniosków o udzielenie zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki przy udzielaniu 
zamówień na zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń oraz na świadczenie 
usług remontowych i serwisowych przez ich producentów, o łącznej wartości 
oszacowanej przez KW SA na blisko 2 mld zł. W okresie od 20.09.2004 r. do 
5.01.2005 r. Prezes UZP, w drodze decyzji administracyjnych, wyraził zgodę na 
zastosowanie trybu z wolnej ręki we wszystkich wnioskowanych przypadkach. 

Złożone do Prezesa UZP wnioski zwierały informacje, że firma produkująca 
danego typu maszyny lub urządzenia przesłała do KW SA deklarację, że: 

 „nie została udzielona innym podmiotom lub osobom trzecim autoryzacja, 
 nie została udostępniona innym podmiotom lub osobom trzecim dokumentacja techniczna 

i technologiczna, posiadanie której jest niezbędne do wykonywania remontów  
z zachowaniem warunków określonych w dopuszczeniach WUG, 

 nie została udzielona żadnym podmiotom gospodarczym remontującym podzespoły (…) 
zgoda na posługiwanie się dopuszczeniami wydanymi przez Prezesa WUG dla 
wyszczególnionego we wniosku Wykonawcy, 

 nie prowadzi się sprzedaży części zamiennych wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
techniczną i technologiczną producenta, poza sprzedażą do bezpośrednich użytkowników 
(…)”. 

Analiza dokumentów przekazanych przez KW SA do dyspozycji Prezesa UZP 
wykazała jednak, że większość odpowiedzi producentów maszyn i urządzeń 
skierowanych do KW SA29 nie zawierała informacji uzasadniających wprost zawarcie 
we wnioskach zacytowanych powyżej stwierdzeń. Ponadto, część załączonych do 
wniosków pism producentów zawierała informacje wskazujące, że wbrew 
deklaracjom złożonym przez Zarząd KW SA, na rynku części zamiennych oraz usług 
remontowo-serwisowych do maszyn i urządzeń górniczych występuje lub może 
występować konkurencja, np. w związku z faktem, iż złożono wnioski zarówno firm 
będących producentami kompletnych urządzeń, jak i innych firm, autoryzowanych 
przez tych producentów w zakresie dostaw podzespołów, części i usług 
remontowych, a nawet wniosek reprezentanta „autoryzowanego przedstawiciela 
producenta”. 

Powyższe ustalenia wskazują, że weryfikacja przez UZP wniosków KW SA 
została przeprowadzona nierzetelnie. Ponadto w ani jednym przypadku, w związku  
z 96 wnioskami tej spółki, nie zasięgnięto opinii ministra właściwego ds. gospodarki 
lub WUG, pomimo że Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Departamentu Prawnego 

                                                      
28 nr 1089/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. 
29 Do wniosków załączono odpowiedzi producentów maszyn i urządzeń skierowanych do KW SA. 
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UZP w większości przypadków zobowiązywała30 do tego podległych jej 
pracowników31. Wprawdzie, w ramach powadzonych postępowań, w sierpniu 2004 r. 
UZP zwrócił się do KW SA o przesłanie kserokopii DTR, potwierdzających 
informacje zawarte we wnioskach, jednakże przed wydaniem decyzji nie 
przeprowadzono rzetelnej analizy treści otrzymanych dokumentów. Stwierdzono 
bowiem, że części z wymaganych dokumentów nie dostarczono, niektóre z DTR 
zawierały odręczne dopiski, iż firma jako jedyna spełnia § 428 rozporządzenia  
w sprawie BHP, lub przywoływano ww. przepis w DTR, datowanych na okres 
jeszcze przed wydaniem tego rozporządzenia przez Ministra Gospodarki, bądź też 
nosiły inne cechy wskazujące na to, iż zapisy dotyczące wyłączności producenta do 
przeprowadzania napraw i remontów nie znajdowały się w pierwotnej treści DTR.  
W ocenie NIK, powyższe fakty powinny w UZP wzbudzić podejrzenie, że zmiany  
w DTR wprowadzono z inicjatywy wnioskodawcy. Potwierdzały to pisma KW SA 
skierowane w sierpniu i wrześniu 2004 r. do producentów maszyn i urządzeń,  
w których znalazło się stwierdzenie: 

„W związku z wystąpieniem (…) KW SA do Prezesa UZP z wnioskiem o zatwierdzenie 
trybu z wolnej ręki na zakup części zamiennych, zlecanie usług remontowych 
podzespołów produkcji (…) eksploatowanych w kopalniach i  zakładach górniczych  
KW SA, prosimy o nieodpłatne przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowych (…) 
zawierających jednoznaczne stwierdzenie, że możliwość spełnienia wymagań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, (…) - Dział VI, rozdz.1, § 428 – (…), posiada tylko  
i wyłącznie producent, tj. (…).” 

Wprawdzie obowiązek weryfikacji złożonych wniosków ciążył na Prezesie UZP, 
jednakże - w ocenie NIK - sugerowanie we wnioskach przez Zarząd KW SA, iż na 
rynku dostaw części zamiennych do maszyn i urządzeń oraz usług remontowych 
istnieje stan obiektywnie uzasadniający zastosowanie trybu udzielenia zamówień  
z wolnej ręki, było działaniem nierzetelnym, szczególnie w sytuacji, gdy zarówno  
w okresie przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie BHP, jak i później  
KW SA dokonywała tego typu zakupów w drodze przetargów nieograniczonych. 

Zdaniem NIK, przedstawiona przez KW SA i zamieszczona we wnioskach 
interpretacja § 428 była niewłaściwa. Należy bowiem zwrócić uwagę, że wbrew temu 
co twierdziła we wnioskach KW SA, ze względu na swój charakter dokumentacja 
techniczno-ruchowa32 nie mogła stanowić podstawy do przeprowadzania remontów, 
niezależnie od tego jaki podmiot miałby je wykonywać. Również producent maszyny 
lub urządzenia nie jest w stanie na podstawie DTR przeprowadzić remontu, gdyż taką 
podstawę stanowić może jedynie dokumentacja remontowa oraz w pewnym zakresie 
dokumentacja konstrukcyjna maszyny lub urządzenia. O niewłaściwej interpretacji 
ww. przepisu świadczy również korespondencja w tej sprawie pomiędzy WUG  
a producentami maszyn i urządzeń, w której WUG każdorazowo stał na stanowisku, 

                                                      
30 Poprzez zamieszczenie na wnioskach stosownej dekretacji. 
31 Dnia 7.12.2004 r., tj. po wydaniu przez Prezesa UZP decyzji o wyrażeniu zgody na zastosowanie 

trybu z wolnej ręki na zakup przez KW SA części zamiennych usług remontowo-serwisowych do 
podzespołów hydrauliki sterowniczej produkcji jednej z firm, w związku ze skargą złożoną przez 
inną firmę, UZP wystąpiła do MGPiPS o opinię w ww. sprawie. W przekazanej 20.12.2004 r. do 
UZP opinii Departament Polityki Przemysłowej stwierdził, że „według naszego rozeznania 
wskazana firma nie jest z przyczyn technicznych jedynym podmiotem zdolnym do dostarczania 
części zamiennych zgodnych z wymaganiami przedstawionymi w przedmiotowym wniosku.” 

32 Dokumentacja taka stanowi jedynie instrukcję obsługi maszyny lub urządzenia i z założenia nie 
zawiera informacji pozwalających na właściwe jego remontowanie. 



Część III – Szczegółowa  

 19 

że zgodnie z tym przepisem DTR powinna określać sposób prowadzenia remontów,  
a nie wskazywać podmiotu który może je wykonywać. 

Skutki i zagrożenia:  

Większość maszyn i  urządzeń konstruowana jest z wykorzystaniem produktów 
(podzespołów, części) wytwarzanych przez innych producentów, którzy funkcjonują 
na rynku samodzielnie. Tym samym, udzielenie zamówienia z wolnej ręki na  
zakup takich części i podzespołów od producenta produktu finalnego powoduje,  
iż zaburzona zostaje konkurencyjność tego sektora rynku. Podobna sytuacja dotyczy 
usług remontowo-serwisowych, gdzie w wielu przypadkach remontu wymagają 
części lub podzespoły, które nie były wyprodukowane przez producenta wyrobu 
finalnego.  

Przedstawione wyżej zgody Prezesa UZP na prowadzenie postępowań w trybie  
z wolnej ręki stanowiły podstawę do zawarcia przez KW SA umów z producentami 
maszyn i urządzeń na dostawy w latach 2005-2007 części zamiennych oraz usług 
remontowo-serwisowych. Łączna wartość zawartych umów wyniosła 1.970 mln zł,  
z czego ostatecznie zrealizowano umowy o wartości 838 mln zł33. W efekcie tych 
działań, finalni producenci maszyn i urządzeń uzyskali wyłączność na dostawy do tej 
spółki również tych części zamiennych, których producentami nie byli. 
Wyeliminowano przy tym z dostaw do KW SA znaczną część producentów 
podzespołów i części zamiennych, które wprawdzie nie były przez finalnych 
producentów wymienione w DTR danych maszyn i urządzeń, lecz posiadały, 
niezbędne do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, badania i certyfikaty. 
Podkreślić należy, że zamienniki te posiadały często niższą cenę oraz z powodzeniem 
były do tej pory stosowane w kopalniach KW SA. Z przedstawionych wyżej 
powodów, dwa podmioty funkcjonujące na rynku części zamiennych oraz usług 
remontowych podjęły kroki prawne przeciwko przyjętym przez KW SA 
rozwiązaniom. 

W dniu 7.02.2006 r. Zarząd KW SA podjął uchwałę w sprawie renegocjacji 
warunków umów na dostawy i usługi, zawartych na lata 2005-2007 w trybie z wolnej 
ręki, a w okresie maj-czerwiec 2006 r. podjęte zostały kolejne uchwały, na mocy 
których skracano i odstępowano od zawartych w trybie z wolnej ręki umów na zakup 
części zamiennych oraz usług remontowo-serwisowych. Odstąpienie od ww. umów  
w istotny sposób obniżyło koszty usług remontowych oraz części zamiennych34.  

Ugruntowanie pozycji monopolistycznej niektórych producentów maszyn  
i urządzeń, w tym konsekwencje zapisów ograniczających konkurencję 
wprowadzanych przez nich do DTR (m.in. w wyniku cytowanych wyżej pism 
                                                      
33 Na podstawie danych Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 

prowadzącej śledztwo w sprawie niegospodarności członków Zarządu KW SA pod nadzorem 
Prokuratury Okręgowej w Katowicach. 

34 Np. zawarta w trybie z wolnej ręki w 2004 r. umowa z  firmą Pioma na zakup części zamiennych 
oraz usługi remontowe przewidywała na wiele robót ceny nawet o kilkadziesiąt procent wyższe, niż 
wynikało to z umowy zawartej w 2007 r. w trybie konkurencyjnym z tą samą firmą i na te same usługi. 
Innym przykładem są umowy zawarte z firmą Patentus. Po uzyskaniu zgody Prezesa UZP, Zarząd KW 
SA zawarł z tą firmą w trybie z wolnej ręki umowę na zakup części zamiennych oraz usługi 
remontowe i serwisowe przenośników zgrzebłowych produkowanych przez ww. firmę. Firma ta nie 
była producentem niektórych części, będących elementami przenośników jej produkcji. Protest w tej 
sprawie złożyła firma Tschan, która w skierowanym do KW SA dnia 6.10.2006 r. piśmie stwierdziła, 
m.in. że „sztuczne zawyżanie cen naszych wyrobów przez niektórych polskich producentów 
przenośników, przynosi wymierne straty kopalniom”. W wyniku przeprowadzonych przez KW SA 
renegocjacji umowy zawartej z firmą Patentus obniżono ceny niektórych części zamiennych do 
przenośników nawet o 55 %. 
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kierowanych do tych podmiotów przez KW SA w 2004 r.), miały swoje negatywne 
skutki także po zmianie stanowiska Zarządu KW SA w kwestii przyjętej interpretacji 
§ 428 rozporządzenia w sprawie BHP. Skutki te trwały nawet po nowelizacji  
i wejściu w życie z dniem 12.08.2006 r. nowej treści § 428, która wyłączała spod 
regulacji zagadnienia związane z dokonywaniem remontów, a dokumentacji 
techniczno-ruchowych nie wiązała wyłącznie z producentem. W listopadzie 2007 r. 
Zarząd KW SA wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, 
informując m.in., że: „producenci urządzeń w DTR zamieszczają postanowienia, 
które całkowicie wypaczają lub wręcz unicestwiają intencję ustawodawcy do 
odpodmiotowienia rynku i otwarcia go na działanie konkurencji. Dostrzeganym  
w 2007 r. przez KW SA źródłem problemu było to, iż producenci w DTR 
zamieszczali postanowienia, że do napraw mogą być stosowane wyłącznie części 
produkowane przez producenta urządzeń, stwierdzono przy tym m.in.: „Kompania 
Węglowa pragnie w tym miejscu wskazać, że w przypadku, w którym udało się wbrew 
stanowisku producenta przeprowadzić otwarty przetarg na remont podzespołów, 
osiągnięte ceny były niższe o 27 % od cen w ofercie producenta.”  

Zdaniem NIK, przyjmując, iż w wyniku bezprzetargowego trybu wyłaniania 
kontrahentów przez KW SA, uzyskiwane ceny części oraz usług remontowych były 
zawyżone tylko o 20 %, w porównaniu do możliwych do uzyskania w wyniku 
zastosowania konkurencyjnych postępowań przetargowych, to straty KW SA można 
oszacować na około 168 mln zł (0,2 x 838 mln zł). 

Wnioski NIK:  

NIK odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych do Prezesa UZP,  
m.in. w związku ze zmianą obowiązującego stanu prawnego, zarówno w zakresie 
zniesienia z dniem 25.05.2006 r. uprawnienia Prezesa UZP do wydawania decyzji 
administracyjnych dotyczących zgody na zastosowanie przy udzielaniu zamówień 
publicznych trybu z wolnej ręki, jak i w związku ze zmianą, z dniem 12.08.2006 r., 
treści § 428 rozporządzenia w sprawie BHP, która doprowadziła do wyłączenia spod 
regulacji zagadnień remontów maszyn, urządzeń i instalacji wykorzystywanych  
w zakładach górniczych. 

Wdrażanie wniosków NIK:  

Prezes UZP, w udzielonej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, stwierdził 
m.in., że przedstawione przez NIK uwagi dotyczące możliwości lub odpowiednio 
braku możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w odniesieniu do 
remontów, modernizacji oraz napraw, maszyn, urządzeń i instalacji górniczych  
w oparciu o warunki określone w zezwoleniu na oddanie ich do ruchu zostaną 
uwzględnione przy przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających UZP oraz kontroli 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanych przez 
przedsiębiorstwa górnicze. 

3.3. Udzielanie przez podmioty górnicze zamówień na dostawy 
części i usługi remontowe  

Ustalenia:  

W oparciu o przedstawione wyżej, wydane przez Prezesa UZP, zgody na 
zastosowanie trybu z wolnej ręki, uzasadniane przez KW SA treścią § 428 
rozporządzenia w sprawie BHP, Spółka zawierała umowy z producentami maszyn  
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i urządzeń na dostawy w latach 2005-2007 części zamiennych oraz usług remontowo-
serwisowych, ponosząc przy tym negatywne konsekwencje finansowe tych działań.  

KWK Bielszowice (KW SA) w 2005 r. zakupiła części zamienne oraz usługi remontowe, 
dotyczące: obudów zmechanizowanych produkcji Fazos SA, na łączną kwotę 3,8 mln zł, oraz bębnów  
i przekładni do przenośników taśmowych i zgrzebłowych produkcji Pioma SA, na łączną kwotę  
5,3 mln zł. W następnym roku Zarząd KW SA wypowiedział te umowy, a remonty części obudów 
zlecono Zakładowi Remontowo-Produkcyjnemu działającemu w strukturze KW SA, zaś remonty 
bębnów i przekładni zlecono wykonawcom wyłonionym w wyniku przetargów.  

Porównanie cen jednostkowych części zamiennych do wybranych obudów, stosowanych przez 
ww. dostawców wskazuje, że w przypadku większości tych części ceny określone w umowie z Fazos 
SA były wyższe (nawet o 50-70%) od cen tych samych części, określonych w porozumieniach  
z Zakładem Remontowo-Produkcyjnym KW SA. 

Porównanie cen jednostkowych usług remontowych i części zamiennych, zawartych w umowie  
z firmą Pioma SA, z cenami tych samych usług i części, określonymi w umowach zawartych z innymi 
wykonawcami, wykazało, że ceny wskazane w umowie z Pioma SA były znacznie wyższe od 
uzyskanych później w wyniku przetargów. Przykładowo, ceny jednostkowe części zamiennych do 
przekładni przenośnika, określone w umowie z 2005 r., w stosunku do określonych w umowach 
zawartych w wyniku postępowań przetargowych w latach 2006-2007 były wyższe od 10 % do 297 %. 
Zaznaczyć również należy, że producent urządzeń (Pioma SA) złożył ofertę w dwóch z tych 
przetargów35 i zaoferował ceny niższe niż w umowie zawartej wcześniej w trybie z wolnej ręki. 

Do ograniczania konkurencji przy wyborze kontrahentów KW SA dochodziło 
także przy realizacji postępowań przetargowych przeprowadzanych w oparciu  
o regulacje wewnętrzne Spółki. Stwierdzono, że wszystkie spośród 6 badanych 
postępowań (w KWK Bielszowice) naruszały przepisy obowiązującego Regulaminu 
określającego sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w Kompanii 
Węglowej SA, przy czym w 4 skontrolowanych postępowaniach wymagania, jakie 
musiał spełniać wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zostały, zdaniem 
NIK, określone w sposób, który utrudniał uczciwą konkurencję. Przykładowo: 

W dwóch postępowaniach KWK Bielszowice (KW SA), dotyczących wykonania remontów kilku 
typów przekładni do przenośników taśmowych i zgrzebłowych, wykluczono wykonawców, którzy nie 
posiadali autoryzacji do remontów, udzielonej im przez producenta. Jednocześnie wymóg taki nie 
został postawiony w innych podobnych postępowaniach, w których do negocjacji dopuszczono 
wszystkie firmy, które złożyły ofertę. W konsekwencji - po przeprowadzonych negocjacjach -  
w przypadku remontu jednych przekładni, komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszych 
ofert wyłącznie spośród ofert wykonawców posiadających autoryzację producenta (pomimo że były 
mniej korzystne cenowo od wykluczonych), natomiast w przypadku innych przekładni - spośród 
wszystkich złożonych ofert. Ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ani  
w dokumentacjach techniczno-ruchowych użytkowanych przez Kopalnię przenośników, nie zawarto 
wymogu posiadania przez wykonawców remontów autoryzacji producenta. 

W przypadku dwóch postępowań na zakup zespołów transformatorowych i  rozruszników 
kopalnianych dla potrzeb KWK Bielszowice wskazano na wyrób konkretnego producenta, poprzez 
podanie jego znaków towarowych. W rezultacie, w  pierwszym postępowaniu, prowadzonym  
w 2005 r., ofertę złożył tylko producent ww. urządzeń, a w drugim (w 2006 r.) wpłynęły tylko dwie 
oferty, w tym jedna producenta. 

JSW SA w latach 2005–2007 niemal całkowicie pomijała stosowanie Pzp przy 
udzielaniu zamówień firmom obcym na zadania związane z remontami maszyn  
i urządzeń, ponieważ spośród 2 31236 takich zleceń/zamówień o łącznej wartości 
305,2 mln zł, jedynie 27 (1,2 %) o wartości łącznej 12,9 mln zł (4,2 %) zrealizowano 
wg przepisów Pzp. Pozostałe zlecenia/zamówienia zrealizowano w oparciu o zasady 
określone w obowiązującym w Spółce Regulaminie organizowania przetargów37. 

                                                      
35 W 2006 na remont bębnów i w 2007 r. na remont przekładni 
36 Liczba zleceń o wartości powyżej 3.500,00 zł 
37 Zwanym dalej „Regulaminem wewnętrznym” 
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Przyczyną tego stanu były działania, mające na celu unikanie stosowania przepisów 
dotyczących udzielania sektorowych zamówień publicznych.  

W okresie objętym kontrolą JSW SA wydatkowała łącznie 23,5 mln zł na dzierżawę  
3 kombajnów ścianowych od firmy JOY. We wszystkich tych przypadkach wyłonienie firmy JOY, 
jako podmiotu dzierżawiącego kombajny ścianowe, odbyło się w trybie określonym w Regulaminie 
wewnętrznym, jednak z naruszeniem jego postanowień: 

- Spółka, przystępując w listopadzie 2002 r. do postępowania na dzierżawę kombajnu dla KWK 
Borynia, nie wyliczyła szacunkowej wartości zamówienia, co było niezgodne z Regulaminem 
wewnętrznym. Ponadto, w zawartej dnia 20.01.2003 r. z firmą JOY umowie stwierdzono, że okres 
dzierżawy wyniesie „minimum 24 miesiące”, co sprawiło, że umowa została w praktyce zawarta na 
czas nieokreślony. Było to sprzeczne z ogłoszeniem o przetargu, w którym podano, że okres 
dzierżawy wynosić będzie 24 miesiące. W efekcie, pomimo upływu ww. okresu, kombajn nie został 
zdany firmie JOY i nadal był przez kopalnię eksploatowany. Łączne koszty jakie poniesiono do 
końca 2007 r. w związku z eksploatacją ww. kombajnu wyniosły 14,5 mln zł, z czego 9,3 mln zł 
(64 %) stanowiły koszty dzierżawy, a 5,2 mln zł (36 %) koszty jego remontów. 

- W zawartej przez JSW SA z firmą JOY umowie dzierżawy (w wyniku postępowania na dzierżawę 
kombajnu dla KWK JAS–MOS, rozpoczętego w grudniu 2002 r.) zmieniono, w stosunku do 
ogłoszenia o przetargu, okres jej trwania38, stwierdzając, że „minimalny okres dzierżawy obejmuje 
okres od 01.07.2003 r. do 30.11.2004 r.” Tym samym rozszerzono ten okres na czas nieokreślony,  
wobec podanego w ogłoszeniu 17-miesięcznego okresu dzierżawy, stanowiącego podstawę do 
wyliczenia wartości zamówienia. Realizując ww. umowę, po 30.11.2004 r. kopalnia nie zwróciła 
kombajnu firmie JOY, lecz nadal go wykorzystywała do dnia zakończenia kontroli. Ponadto 
ustalono, że wyboru kombajnu firmy JOY dokonano, pomimo iż koszt jego dzierżawy był wyższy, 
niż koszt dzierżawy konkurencyjnego kombajnu produkcji ZZM. Decyzję taką uzasadniono tym, że 
kombajn firmy ZZM jest kombajnem prototypowym. Zdaniem NIK, argumentacji tej nie można 
uznać za wiarygodną, gdyż w przeprowadzonym przez JSW SA trzy miesiące wcześniej 
postępowaniu, kombajn tego typu został wybrany, a stosowną umowę zawarto z ZZM dnia 
23.12.2002 r. W związku z eksploatacją ww. kombajnu do 31.07.2008 r. JSW SA poniosła koszty  
w kwocie łącznej 12,6 mln, z czego 10,8 mln zł (86 %) stanowiły koszty dzierżawy, a 1,8 mln zł 
(14 %) koszty jego remontów. 

- W maju 2005 r. rozstrzygnięto postępowanie na dzierżawę kombajnu dla KWK JAS-MOS. Okres 
jego użytkowania określono w umowie z firmą JOY w dniu 2.06.2005 r. na 9 miesięcy39, jednak nie 
podano wysokości wynagrodzenia za tę usługę, stwierdzając jedynie, że nie może ono przekroczyć 
kwoty 1,6 mln zł. Po zakończeniu, określonego w umowie okresu dzierżawy, przystąpiono do 
negocjacji z firmą JOY na dalszą dzierżawę tego kombajnu, w wyniku których, w 3 miesiące po 
wygaśnięciu poprzedniej umowy, Zarząd JSW SA bez przeprowadzenia postępowania w oparciu  
o Pzp, zawarł z firmą JOY nową umowę dzierżawy do dnia 30.09.2006 r. W umowie tej 
stwierdzono, że całkowita wartość wynagrodzenia za jego dzierżawę nie może przekroczyć kwoty 
0,8 mln zł. Do kolejnego przedłużenia dzierżawy doszło w dniu 27.09.2006 r., kiedy to Zarząd JSW 
SA podpisał aneks do ww. umowy, którym okres dzierżawy kombajnu przesunięto do 31.01.2007 r., 
natomiast wynagrodzenie ustalono na nie więcej niż 1,4 mln zł. Dnia 30.01.2007 r. Zarząd JSW 
zawarł kolejny aneks, w którym okres dzierżawy przesunięty został do 31.03.2007 r., a łączne 
wynagrodzenie za cały okres dzierżawy miało nie przekroczyć 1,7 mln zł. W wyniku tych działań 
JSW poniosła łączne koszty dzierżawy kombajnu w wysokości 3,3 mln zł netto. Zdaniem NIK, 
opisane powyżej okoliczności wskazują, że podczas wyboru podmiotu, od którego JSW miała 
dzierżawić kombajn, doszło do podzielenia zamówienia, celem uniknięcia przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w trybie ustawy Pzp, co było niezgodne z art. 32 ust. 2 tej ustawy. 

W latach 2005-2007 na szczeblu Zarządu JSW SA przeprowadzono, wg 
przepisów Pzp, tylko jedno postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było 
świadczenie usług serwisu technicznego oraz napraw urządzeń górniczych, 
produkowanych przez firmę JOY, a wartość zamówienia wynosiła 1,6 mln zł. 
Natomiast tylko w 2007 r. JSW SA poniosła koszty serwisowania i remontów 
urządzeń firmy JOY w wysokości 5,5 mln zł. Wynikało to z faktu, że zadania te 

                                                      
38 W ogłoszeniu przetargowym stwierdzono że okres dzierżawy wynosić będzie 17 miesięcy. 
39 Do 10.03.2006 r. 
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realizowano na podstawie umów, zawartych z firmą JOY jeszcze w latach 90-tych lub 
po przeprowadzeniu postępowań na szczeblu kopalń.  

Na podstawie zawartych w dniu 23.12.2002 r. umów ramowych, JSW SA  
w latach 2003-2007 dzierżawiła od firm ZZM i Famur ogółem 25 kombajnów 
ścianowych. Podstawą ich zawarcia było postępowanie oparte o przepisy Regulaminu 
wewnętrznego. W umowach tych nie określono ilości wynajmowanych kombajnów, 
wartości zamówienia, ani czasu ich trwania. W związku z ich realizacją JSW SA 
poniosła koszty w kwocie 80,3 mln zł. W ocenie NIK, na treść zawartych umów mógł 
mieć wpływ fakt, że z dniem 1.01.2003 r., po ponad półtora rocznym okresie vacatio 
legis, wchodziły w życie przepisy, zobowiązujące JSW SA do stosowania przy 
udzielaniu zamówień trybów oraz ograniczeń wynikających z ustawy o zamówieniach 
publicznych. Ww. umowy w latach 2003-2007 JSW SA wykorzystywała nie tylko 
jako podstawę do zawierania z ZZM i Famur umów szczegółowych/zleceń na 
wynajem kombajnów, dostawę części zamiennych oraz zakup usług remontowych  
i serwisowych, ale również umowy te były uznawane za podstawę zawarcia pięciu 
dodatkowych umów na wynajem kombajnów nie wyszczególnionych w tych 
umowach ramowych40. Umowy te zawierano z pominięciem zasad i trybów 
określonych w Uozp41, a następnie Pzp. 

Dokumentacja JSW SA dotycząca przetargu na dzierżawę kombajnów, podzespołów do nich oraz 
świadczenie usług remontowo-serwisowych przez ZZM i Famur była niezgodna z Regulaminem 
wewnętrznym, ponieważ wymagania ofertowe opracowano w sposób uniemożliwiający porównywanie 
wszystkich niezbędnych danych technicznych i finansowych, a na oferentów nie nakładano obowiązku 
przedstawienia dla robót remontowych takich składników kalkulacyjnych, jak stawka roboczogodziny, 
cenniki materiałów, katalogi na podstawie, których rozliczony będzie zakres robót, współczynniki 
utrudnienia, a także koszty ogólne, zysk, koszty zakupów materiałów. Złożone przez ZZM i Famur 
oferty nie spełniały wymagań ofertowych, gdyż m.in.: 

- terminy dostaw kombajnów określono na okres dłuższy o 2-3 miesiące od wymaganego, 
- nie określono zasad świadczenia usług serwisowych, 
- ofert nie opieczętowano zgodnie z wymaganiami przetargu, a jednej nawet nie podpisano. 

Łącznie w latach 2005-2007 na koncie dotyczącym remontów i konserwacji JSW 
SA zaksięgowała koszty w wysokości 367,2 mln zł, z czego koszty usług 
remontowych wykonanych przez JZR Sp. z o.o., tj. spółkę, której jedynym 
udziałowcem była JSW SA, stanowiły ponad 26 %. Przedmiotem jej działalności było 
świadczenie usług produkcyjno-remontowych, wynajem maszyn górniczych, a od 
2004 r. również wykonywanie robót górniczych. Najemcą maszyn i robót górniczych 
była w 100% JSW SA. Natomiast ze świadczenia usług produkcyjno-remontowych na 
rzecz JSW SA JZR Sp. z o.o. uzyskiwały od 80 % do 98 % przychodów. 

JSW SA w dniu 14.07.1998 r. zawarła z JZR Sp. z o.o. umowę o współpracy i świadczeniu usług, 
w której zagwarantowano, iż w okresie 3 lat współpraca ta odbywać się będzie na zasadach 
preferencyjnych. Pomimo zakończenia w dniu 14.07.2001 r. tego okresu, umowa w niezmienionym 
kształcie obowiązywała do 28.02.2002 r. W związku z upływem okresu preferencyjnego JSW SA 
przystąpiła do wyłonienia wykonawcy robót warsztatowych w drodze przetargu. Analiza dokumentów 
związanych z przetargiem przeprowadzonym w sierpniu 2001 r. wykazała, że:  

- wymagania ofertowe zostały sporządzone nierzetelnie42 oraz w sposób naruszający zasady równej 
konkurencji, gdyż jedynie JZR Sp. z o.o. wiedziała o możliwości korzystania „po kosztach”  
z należących do JSW SA warsztatów, 

- komisja przetargowa uznała ofertę JZR Sp. z o.o. za spełniającą warunki przetargu i zakwalifikowała 
ją do II etapu przetargu, pomimo że oferta nie zawierała wymaganych dokumentów43. 

                                                      
40 Opisanych w dalszej części Informacji. 
41 ustawa z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664). 
42 m.in. nie określono okresu ważności ofert i przewidywanego czasu trwania umowy. 
43 tj. bilansu za ostatni rok, deklaracji banku o stanie finansowym oferenta, numerów regon i NIP 
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W umowie o charakterze ramowym, zawartej 28.02.2002 r., tj. po 5 miesiącach od zatwierdzenia 
wyników przetargu, w stosunku do jego warunków rozszerzono zakres zlecanych JZR Sp. z o.o. usług. 
Ponadto w umowie stwierdzono, że zawarta jest ona na czas nieokreślony, a ceny za usługi i stawki 
roboczogodzin zawarte będą w załącznikach do umowy. Załączniki te rokrocznie nowelizowano, przez 
zawieranie aneksów do umowy, zmieniając zarówno stawki i ceny, jak i wprowadzając nowe usługi.  

W efekcie opisanych wyżej działań, jedynie niewielka część prac, wykonywanych przez JZR  
Sp. z o.o. na rzecz JSW SA, objęta była pierwotnym postępowaniem przetargowym. I tak, objęte 
przetargiem roboty warsztatowe w ujęciu wartościowym, stanowiły: 7,3 % w 2005 r., 26,2 %  
w 2006 r. i 11,3 % w 2007 r. - całości zleconych prac. Zdecydowana ich większość nie była objęta 
przedmiotem postępowania przetargowego, pomimo powoływania się na ww. umowę. Wartość tych 
prac w całym okresie stosowania umowy wyniosła 166,1 mln zł, z czego 117,5 mln zł dotyczyło robót 
podzleconych w latach 2003-2007 przez JZR Sp. z o.o. innym podmiotom, w związku z brakiem 
technicznych możliwości ich realizacji. Zdaniem NIK, działanie takie powodowało nieuzasadniony 
wzrost kosztów remontów oraz modernizacji maszyn i urządzeń będących własnością JSW SA. 
Jednocześnie, w ocenie NIK, praktyka taka mogła mieć na celu obejście przepisów ustawy Pzp.  

W lutym 2000 r., należące do JSW SA Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami 
Sp. z o.o., dysponujące 58 maszynami górniczymi44 o wartości 66,2 mln zł włączono 
do JZR Sp. z o.o. Jednocześnie w latach 2000-2004, realizując zamówienia JSW SA, 
JZR Sp. z o.o. zakupiły 25 maszyn górniczych o łącznej wartości 92,4 mln zł, z czego 
w latach 2003-2004 wartość tych zakupów wyniosła 37,3 mln zł. Wszystkie zakupy 
zrealizowane przez JZR po 2002 r. dokonano po przeprowadzeniu przetargu opartego 
na obowiązującym w JZR regulaminie przetargowym oraz za zgodą Rady Nadzorczej 
Spółki45. Zarówno maszyny zakupione, jak i przejęte od PGM były wynajmowane  
do kopalń JSW SA. Z tego tytułu w latach 2002-2007 JZR osiągnęły przychód  
w wysokości 201,4 mln zł. W toku kontroli realizacji przez JSW SA umowy,  
na podstawie której Spółka najmowała od JZR Sp. z o.o. maszyny górnicze, 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

- Zgodnie z umową, JZR wynajmować powinna JSW SA jedynie maszyny i urządzenia, które były jej 
własnością, podczas gdy w latach 2002-2007 JZR wynajmowały JSW 4 kombajny, których 
właścicielem byli ich producenci. Koszty jakie JSW poniosła w tym okresie, w związku z ich 
dzierżawą, wyniosły 28,4 mln zł; z czego 1,7 mln zł zarobiła JZR z tytułu pośrednictwa.  

- W załączniku do ww. umowy, określającym typy wynajmowanych JSW maszyn i urządzeń, 
zamieszczono 3 przenośniki zgrzebłowe, którymi JZR w dniu podpisania umowy nie dysponowały. 
Ich zakupu w trybie bezprzetargowym JZR dokonały , odpowiednio: 27, 57 i 79 dni po podpisaniu 
umowy. Łączna wartość tych przenośników wyniosła 13,8 mln zł. Zdaniem NIK, wpisanie  
ww. urządzeń do załącznika miało na celu uniknięcie przez JSW w 2003 r. konieczności stosowania 
wchodzących w życie od 1.01.2003 r. przepisów Uozp. 

- Do ww. umowy zawarto 10 aneksów, którymi zmieniano m.in. indywidualne stawki najmu oraz 
wprowadzano do wynajmu nowe urządzenia. Działania te były niezgodne z obowiązującymi Spółkę 
zasadami udzielania zamówień publicznych, jako że w praktyce sprowadzało się do udzielenia 
nowego zamówienia, z pominięciem Pzp. JZR w latach 2003-2007, wykorzystując zmiany  
do umowy, z tytułu najmu maszyn i urządzeń, JSW uzyskały łącznie przychody w wysokości 
72,2 mln zł. 

KWK Staszic (KHW SA) z naruszeniem obowiązujących przepisów wyłoniła  
dzierżawcę kombajnu ścianowego. I tak: 
- Kopalnia w dniu 25.08.2006 r. zawarła z ZZM umowę dzierżawy kombajnu ścianowego na okres 

47 dni, tj. od dnia 26.08.2006 r. do dnia 11.10.2006 r. za wynagrodzeniem 197,4 tys. zł, przy czym 
montaż kombajnu nastąpił przed przeprowadzeniem negocjacji i podpisaniem z ZZM umowy,  
co - zdaniem NIK - mogło doprowadzić do pogorszenia stanowiska negocjacyjnego Kopalni przy 
ustalaniu warunków dzierżawy tego urządzenia.  

- Następnie, w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania w trybie regulacji 
wewnętrznych, Kopalnia w dniu 26.10.2006 r. zawarła z ZZM umowę dzierżawy kombajnu na 

                                                      
44 m.in. 16 kombajnów chodnikowych, 30 kombajnów ścianowych i 2 kolejki spągowe. 
45 Spółka nie posiadała obowiązku stosowania tych przepisów dotyczących zamówień publicznych. 
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okres 365 dni, za wynagrodzeniem nie wyższym niż 1,5 mln zł. Okres dzierżawy kombajnu 
zakończył się w dniu 30.10.2007 r.  

- Po upływie okresu dzierżawy Kopalnia nadal, tj. bezumownie użytkowała ww. kombajn w okresie 
od 1.11.2007 r. do 31.12.2007 r., co zostało usankcjonowane porozumieniem zawartym z ZZM SA 
dopiero w dniu 13.03.2008 r. Koszt dzierżawy za ten okres wyniósł łącznie 248,9 tys. zł. 

Zdaniem NIK, ustalenie okresu dzierżawy na 47 dni, a następnie na 365 dni,  
nie odpowiadało rzeczywistym potrzebom KWK Staszic, określonym pierwotnie na 
okres 16  miesięcy46. Uzasadnia to m.in. również fakt, iż w konsekwencji Kopalnia 
dzierżawiła kombajn w przewidywanym pierwotnie okresie, a łączna kwota 
wynagrodzenia przypadającego ZZM za dzierżawę tego kombajnu wyniosła przeszło 
1,9 mln zł, tj. przekraczała minimalny próg kwotowy zobowiązujący zamawiających 
sektorowych do stosowania przepisów Pzp.  

Obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych nie dotyczył ZGH 
Bolesław, jednak Zakłady oparły w części swoje regulacje wewnętrzne ustalające 
zasady dokonywania zakupów, na postanowieniach ww. ustawy. I tak, przy realizacji 
zadań remontowych, których wartość szacunkowa przekraczała 100 tys. zł – 
podstawowym trybem udzielania zamówień miał być przetarg nieograniczony,  
a poniżej tej wartości winny być prowadzone negocjacje z zachowaniem konkurencji. 
Jednocześnie odstąpienie od trybów określonych w regulaminach i zastosowanie 
trybu z wolnej ręki możliwe było jedynie w sytuacjach, takich jak awarie czy 
okoliczności wskazujące na bezzasadność zastosowania innych trybów (o czym 
decydował Prezes Zarządu lub Dyrektor ds. Technicznych). W badanych latach, na  
62 zrealizowane zamówienia o łącznej wartości 12,3 mln zł, 45 z nich o wartości  
10,7 mln zł zrealizowano w trybie z wolnej ręki, co stanowiło prawie 73 % liczby  
i 87 % wartości zamówień. Ponadto, 21 zamówień (spośród 45 udzielonych z wolnej 
ręki) przekraczało wartość 100 tys. zł. W praktyce więc w ZGH Bolesław trybem 
wiodącym był tryb z wolnej ręki. 

Procedury określone w regulaminach nie musiały być stosowane w przypadku 
zlecania robót lub usług spółkom zależnym, w których ZGH Bolesław posiadały 
ponad 90 % udziałów, co dotyczyło spółki Bolsped Sp. z o.o., której ponad 85 % 
przychodów pochodziło ze świadczenia na rzecz ZGH usług remontowych, 
serwisowych oraz transportowo-sprzętowych. Należy przy tym podkreślić, że część 
zadań zleconych przez ZGH Bolesław w latach 2005-2007, Bolsped podzlecał do 
wykonania firmom zewnętrznym. Ich wartość wynosiła 5,6 mln zł, co stanowiło  
ok. 36 % udzielonych zleceń (na łączną kwotę 15,4 mln zł). 

Jak ustalono w toku kontroli ZGH Bolesław, dokumentację potwierdzającą wykonanie zamówień, 
jak również wnioskowanie o wykonanie remontów przez firmę Bolsped zatwierdzał Kierownik Działu 
Energo-Mechanicznego, który zarazem pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Bolsped.  
W ocenie NIK, prowadziło to do powstania konfliktu interesów. 

Także w KGHM SA w latach 2005-2007 dominujące sposoby wyboru 
wykonawców usług remontowych i dostawców części do maszyn i urządzeń 
górniczych nie zapewniały pełnej konkurencji. Stosownie do przepisów 
wewnętrznych KGHM SA, wybór dostawców oraz wykonawców usług w przetargu 
nieograniczonym nie był obligatoryjny dla remontów i dostaw o stosunkowo 
wysokiej wartości, określonej przez Zarząd KGHM S.A.47, oraz dla wszystkich robót 
pod ziemią. W praktyce eliminowało to wybór dostawców części i wykonawców 
remontów maszyn i urządzeń w konkurencyjnych przetargach.  
                                                      
46 Okres dzierżawy ustalony w postępowaniu z czerwca 2006 r., w wyniku którego wyłoniono firmę 
ZZM, przy czym w wyniku złożonego protestu postępowanie to zostało unieważnione. 
47 Do 17.09.2006 r. - 5,0 mln zł, od 18.09. do 16.11.2006 r. - 0,5 mln zł, a po 17.11.2006 r. - 1,0 mln zł. 
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W kontrolowanym okresie na szczeblu Zarządu Spółki realizowano procedury 
związane z wyborem wykonawców remontów, usług serwisowych oraz zakupu części 
zamiennych do samojezdnych maszyn górniczych (SMG). Natomiast postępowania 
związane z zakupem pozostałych usług remontowych, serwisowych i części 
zamiennych przeprowadzane były bezpośrednio przez Oddziały - Zakłady Górnicze 
KGHM SA.  

Jednocześnie zakupy podzespołów i części zamiennych do SMG dokonywane 
były z wyłączeniem zasad rynkowych, za pośrednictwem jednego z podmiotów 
będących jednoosobową spółką KGHM SA. W badanych latach ZG Rudna za 
pośrednictwem tego podmiotu nabyły części i podzespoły do SMG za 61,2 mln zł,  
tj. 51% ogólnej kwoty wydatkowanej na podzespoły i części zamienne, ZG Lubin za 
19,6 mln zł (68%), a ZG Polkowice-Sieroszowice za 61,0 mln zł (85%).  

Ponadto do 17.09.2006 r., stosownie do zasad wyboru dostawców lub 
wykonawców robót i usług określonych uchwałą Zarządu KGHM SA z 23.11.2004 r., 
komisje dokonujące wyboru dostawców lub wykonawców zobowiązane były do 
uprzywilejowanego traktowania 16 podmiotów powiązanych kapitałowo z KGHM 
SA, co polegało na informowaniu tych podmiotów o najkorzystniejszej złożonej 
ofercie, a w przypadku złożenia oferty równoważnej do udzielenia im w pierwszej 
kolejności zamówienia.  

W wyniku postępowań dotyczących remontów maszyn i urządzeń, przeprowadzonych w badanych 
latach przez ZG Rudna, zawarto 74 umowy, w tym 47 po przeprowadzeniu postępowania w trybie 
negocjacji z zachowaniem konkurencji48, a 27 w trybie z wolnej ręki49. W latach tych nie korzystano  
z możliwości wyboru wykonawców remontów maszyn i urządzeń w przetargach nieograniczonych.  
W myśl przywołanych wyżej zasad, określonych uchwałami Zarządu KGHM SA, wybór wykonawców  
w przetargu nie był obligatoryjny dla remontów nie przekraczających określonej przez Zarząd Spółki 
wartości oraz dla wszystkich robót pod ziemią. Nie wykluczało to jednak możliwości wyboru 
wykonawców w przetargu także dla remontów maszyn i urządzeń nie przekraczających wartości 
określonej przez Zarząd KGHM SA.  

ZG Rudna w 2006 r. zaprosił do złożenia ofert na remont 15 transformatorów w postępowaniu 
w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, 3 potencjalnych wykonawców. Wybrano ofertę 
wykonawcy proponującego najkorzystniejszą cenę (104,8 tys. zł). Wymieniona cena odbiegała jednak 
od cen remontu transformatorów, ustalonych m.in. z tym samym wykonawcą przez inny oddział - 
zakład górniczy KGHM SA, także dokonujący w 2006 r. remontu transformatorów. Cena remontów 
transformatorów ustalona z wykonawcami przez ten oddział zakładów górniczych dla identycznego 
zakresu przedmiotowego remontu transformatorów była niższa o 27 % (o 27,9 tys. zł).  

Skutki i zagrożenia:  

Negatywne skutki i zagrożenia jakie powstały w wyniku udzielania przez KW SA 
zamówień w trybie z wolnej ręki, uzasadniane treścią § 428 rozporządzenia w sprawie 
BHP, zostały przedstawione w punkcie 3.2. Jak ustalono, nieprawidłowości przy 
udzieleniu zamówień, polegające na ograniczaniu konkurencji pomiędzy 
wykonawcami, wraz z wynikającymi z tych działań skutkami finansowymi w postaci 
zawyżonych cen na nabywane usługi i towary, dotyczyły także postępowań 
realizowanych w oparciu o wewnętrzne regulacje KW SA. Polegały one głównie na 
nadużywaniu uznaniowości i dowolności postępowania w zakresie kwalifikowania 
podmiotów mogących przystąpić do postępowań przetargowych bądź wręcz do 
wskazywania na wyrób konkretnego producenta, poprzez określenie w prowadzonych 

                                                      
48 Negocjacje z zachowaniem konkurencji dotyczą postępowania, w którym zamawiający zaprasza taką 

liczbę potencjalnych kontrahentów, która powinna zapewnić wybór najkorzystniejszej oferty, 
konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą niż trzech, chyba że ze względu na 
specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch oferentów mogących je wykonać. 

49 Zamówienie z wolnej ręki dotyczy postępowania, w którym zamawiający udziela zamówienia po 
negocjacjach tylko z jednym dostawcą lub wykonawcą.  
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postępowaniach jego znaków towarowych. Należy podkreślić, że powyższe zjawiska 
sprzyjają możliwości wystąpienia działań korupcyjnych.  

Zapewnieniu zachowania pełnej konkurencyjności przy udzieleniu zamówień nie 
objętych obowiązkiem stosowania przepisów Pzp nie sprzyja także preferowanie  
w regulacjach wewnętrznych postępowań w trybie z wolnej ręki, bez jednoczesnego 
wskazania przesłanek do jego zastosowania, uzasadnionych szczególnymi 
okolicznościami. Tryb ten nie gwarantuje dokonania najkorzystniejszego,  
z ekonomicznego punktu widzenia, wyboru wykonawcy, gdyż ustalenia kontroli 
wskazują, iż nawet prawidłowo przeprowadzone postępowania w tym trybie nie 
zawsze zapewniają uzyskanie najniższych możliwych na rynku cen za nabywane 
usługi i towary. 

Zdaniem NIK, jakiekolwiek formy uprzywilejowania niektórych firm  
w postępowaniach o udzielanie zamówień, w tym firm powiązanych kapitałowo  
z Zamawiającym, nieuchronnie prowadzi do zawyżania cen za nabywane usługi  
i towary, a ponadto może sprzyjać występowaniu mechanizmów korupcjogennych, 
potencjalnie takich jak, np. niepełna jawność postępowania – przejawiająca się 
możliwością docierania przez uprzywilejowane firmy do informacji niedostępnych 
innym podmiotom zainteresowanym udzielaniem zamówień czy konflikt interesów,  
w sytuacji gdy osoby mające wpływ na rozstrzygnięcia bądź rozliczenia w zakresie 
zamówień zasiadają w organach spółek zależnych oferujących swoje usługi i towary. 
Ponadto, uprzywilejowanie części kontrahentów może skutkować zniechęceniem 
pozostałych nieuprzywilejowanych podmiotów gospodarczych do zgłaszania swoich 
ofert, z uwagi na postrzegane niewielkie szanse na uzyskanie zleceń. 

Przekazanie przez Centrale Spółek obowiązków przeprowadzania postępowań 
przetargowych na poziom poszczególnych zakładów (kopalń) wiąże się  
z nieuzasadnionym zwiększeniem kosztów przeprowadzania przetargów, a także  
z możliwością występowania w poszczególnych zakładach znacznych różnic 
cenowych za te same usługi i części zamienne, a przede wszystkim z utratą korzyści 
wynikających z efektu skali dokonywanych zakupów usług i towarów (większe 
zakupy – niższa cena jednostkowa). 

Wnioski NIK:  

(1) Wzmożenie nadzoru nad odpowiednimi służbami KWK Bielszowice  
i egzekwowanie od nich przestrzegania „Regulaminu określającego sposób 
postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w KW SA.” 

(2) Zaniechanie praktyk prowadzących do nabywania usług remontowo-serwisowych 
oraz dzierżawy maszyn i urządzeń w sposób niezgodny z ustawą Pzp oraz 
zlecanie JZR remontów i modernizacji maszyn i urządzeń jedynie w zakresie 
możliwym do wykonania przez tą spółkę. (JSW SA) 

(3) Dokonanie analizy efektywności zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia 
zakładów górniczych KGHM SA w części zamienne do maszyn i urządzeń oraz 
usługi remontowo-serwisowe. 

(4) Rozważenie możliwości wyboru wykonawców planowanych remontów maszyn  
i urządzeń w przetargach nieograniczonych. (ZG Rudna) 

(5) Ponadto NIK zwróciła uwagę na istnienie konfliktu interesów, w związku  
z udziałem w zleceniach i rozliczeniach usług z firmą Bolsped osoby, która  
z jednej strony była pracownikiem ZGH Bolesław (Zleceniodawca), a z drugiej 
była członkiem Rady Nadzorczej spółki Bolsped (Zleceniobiorca). 
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Wdrażanie wniosków NIK:  

Ad. (1) Dyrektor Techniczny KWK Bielszowice został zobowiązany przez Prezesa 
Zarządu KW SA do wzmożenia nadzoru nad służbami kopalni i egzekwowania od 
nich przestrzegania wewnętrznych regulacji określających sposób postępowania  
w sprawach o udzielenie zamówień w Spółce. 

Ad. (2) Zarząd JSW SA poinformował, że zorganizowano szkolenia dla 
kilkudziesięciu pracowników zajmujących się postępowaniami przetargowymi,  
a także - zgodnie z deklaracją złożoną w dodatkowych wyjaśnieniach, w trybie art. 59 
ust. 2. ustawy o NIK - JSW SA zawarła z JZR Sp. z o.o. nową umowę w oparciu  
o art. 136 ust. 1 Pzp. Podał przy tym, że w ramach nowej umowy zlecane będą do 
JZR Sp. z o.o. remonty i modernizacje maszyn i urządzeń w zakresie możliwym do 
wykonania przez tę spółkę. 

Ad. (3) Zarząd KGHM SA poinformował, że uznając zakupy za strategiczny obszar 
działalności Spółki, podjął uchwałę z dnia 8.07.2008 r. w sprawie uruchomienia 
projektu „Reorganizacja zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA”, 
który zakłada utworzenie Centralnego Biura Zakupów. Jednym z celów tego projektu 
jest uzyskanie najkorzystniejszych dla KGHM SA warunków umownych, poprzez 
rozszerzenie dostępu do rynku KGHM oraz uzyskanie efektu skali dla usług 
remontowo-serwisowych i zakupów części zamiennych.  

Według infomacji zamieszczonych na stronie internetowej KGHM SA z dnia 
1.10.2009 r., scentralizowanie zakupów w skali KGHM oraz Grupy Kapitałowej, 
m.in. poprzez utworzenie ww. Centralnego Biura Zakupów, a także uruchomienie 
Systemu Wspierania Zakupów wraz z Portalem Aukcyjnym, gdzie oferenci 
przystępują do przetargów on-line, pozwolił za 9 miesięcy 2009 r. zaoszczędzić  
250 mln zł. 

Ad. (4) Dyrektor ZG Rudna - Pełnomocnik Zarządu zobowiązał kierowników 
komórek organizacyjnych ZG Rudna do pełnego respektowania zasad wyboru 
wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów, 
wynikających z uregulowań wprowadzonych uchwałą Zarządu KGHM SA  
Nr 409/VI/2008 r., a w szczególności przetargu nieograniczonego, który jest 
podstawowym i preferowanym trybem wyboru dostawców towarów, robót i usług. 

Ad. (5) Zarząd ZGH Bolesław poinformował, iż zostaną podjęte działania w celu 
odwołania osoby, której dotyczy sytuacja istnienia konfliktu, z funkcji członka Rady 
Nadzorczej w spółce Bolsped.  

3.4. Planowanie potrzeb remontowych oraz ich realizacja  

Ustalenia:  

Planowanie przez przedsiębiorców górniczych swoich potrzeb remontowych 
dokonywane było w oparciu o niepełne lub nierzetelne informacje, co skutkowało ich 
niekompletnością, a także realizacją odbiegającą od założeń. Polegało to głównie na 
pomijaniu przy konstruowaniu planów remontów części kosztów dotyczących zadań 
wykonywanych siłami własnymi oraz pomijaniu zakresu rzeczowego planowanych 
remontów, a koncentrowaniu się jedynie na ich zakresie finansowym. I tak: 

Ostateczny plan remontów KW SA nie był wynikiem potrzeb remontowych poszczególnych 
kopalń. Jego konstrukcja opierała się na przewidywanym na dany rok limicie wydatków, który 
określany był przez Zarząd Spółki dla każdego z zakładów, a nie na weryfikacji ich potrzeb 
remontowych, wynikających z faktycznego stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń. 
Wysokość środków finansowych ustalana przez Zarząd Spółki określana była na poziomie wydatków 
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poniesionych na ten cel w latach poprzednich (z niewielkim marginesem wzrostu). Stwierdzono także 
brak w planach remontowych kopalń oraz w Planach Techniczno Ekonomicznych Spółki rezerwy 
finansowej na zdarzenia nieprzewidziane (np. awarie).  

W latach 2005-2007 KW SA opracowywała jedynie plany remontów, które miały być 
wykonywane siłami firm obcych. Pomijano, zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym, 
planowanie remontów przewidywanych do wykonania siłami własnymi Spółki. Ustalenia NIK 
wykazały, że znaczna część napraw i remontów, szczególnie bieżących, okresowych i średnich, 
wykonywana jest siłami własnymi, o czym świadczą ilości i rodzaj rokrocznie kupowanych części 
zamiennych oraz podzespołów do eksploatowanych w zakładach Spółki maszyn i  urządzeń (tylko na 
części zamienne do 6 podstawowych grup maszyn i urządzeń KW SA w badanym okresie 
wydatkowała 435 mln zł). 

W KWK Bielszowice nie przestrzegano obowiązujących w KW SA Procedur opracowania planu 
inwestycyjnego i remontowego w zakresie planowania remontów na 2008 r. Niektóre Działy Kopalni 
opracowywały dokumentację dot. potrzeb remontowych w sposób niekompletny – np. podawały 
informacje o rodzajach urządzeń oraz łącznej wartości planowanych remontów, pomijając takie 
informacje jak liczba poszczególnych urządzeń przewidziana do remontu, jego zakres czy termin 
przewidywanego wykonania. Kontrolą NIK objęto wyłącznie proces tworzenia planu remontów na 
2008 r., gdyż dokumentacja związana z konstruowaniem planów na lata 2005-2007 została zniszczona, 
bowiem obowiązujące w KW SA ww. Procedury dopuszczały niszczenie formularzy potrzeb 
remontowych, sporządzonych przez poszczególne działy Kopalni, po upływie roku, którego dotyczyły. 
Przy określaniu potrzeb remontowych KWK Bielszowice, zlecanych firmom obcym,  
w niedostatecznym stopniu uwzględniano posiadane zapasy magazynowe materiałów i części 
zamiennych, znajdujące się w Kopalni i innych zakładach KW SA, a także możliwości remontowe 
własnych służb, co stwierdzono w odniesieniu do remontów obudów zmechanizowanych.  

W KGHM SA planowa gospodarka remontowa obejmowała: usługi remontowo-konserwacyjne, 
usługi serwisowe, materiały i części zamienne oraz materiały po regeneracji, nie obejmowała natomiast 
robocizny pracowników własnych wykonujących prace remontowe. Ponadto w planach na 2005 r. dla 
dwóch zakładów górniczych KGHM SA oraz na 2006 r. dla jednego z nich nie uwzględniono kosztów 
związanych z regeneracją części do maszyn i urządzeń górniczych. We wszystkich latach objętych 
kontrolą koszty gospodarki remontowej ZG Rudna nie były właściwie skorelowane z kwotami  
w budżetach KGHM SA. W 2005 r. zaplanowane przez ZG Rudna koszty remontów były o ponad  
17 mln zł wyższe od kosztów zaplanowanych dla ZG Rudna w budżecie KGHM SA, w planie na  
2006 r. były one o ponad 13 mln zł wyższe, a w planie na 2007 r. o 0,4 mln zł niższe od kwoty 
zaplanowanej w budżecie KGHM SA. 

Skutki i zagrożenia:  

Łączne koszty prowadzenia gospodarki remontowej, obejmującej konserwacje, 
naprawy i remonty, są znaczne i stanowią około 10 % kosztów rodzajowych ogółem 
ponoszonych przez przedsiębiorców górniczych. Koszty te w ok. 55 % składają się  
z nakładów na pracę (wraz z pochodnymi), a w 45 % z kosztów zużytych części  
i materiałów remontowych50. Przyjmując zarazem, iż koszty gospodarki remontowej 
w ok. połowie dotyczą zadań zlecanych firmom zewnętrznym, a ich druga połowa 
związana jest z zadaniami wykonywanymi siłami własnymi, to należy stwierdzić, że 
w skali roku średnio ok. 1/4 kosztów gospodarki remontowej, obejmującej robociznę 
własnych pracowników zaangażowanych w remonty, naprawy i konserwacje, nie 

                                                      
50 M.in. na podstawie danych KWK Rydułtowy-Anna, a także danych literaturowych, w tym „Project 
and cost engineers handbook” Kenneth K. Humphreys, Lloyd M. English, 2004. Wg ww. publikacji 
nakłady pracy stanowią 50-60 % przedmiotowych kosztów, a koszty materiałowe 40-50 %, zachodzą 
przy tym następujące szacunkowe relacje pomiędzy osiąganym poziomem zdolności produkcyjnej  
a odpowiadającym mu poziomem kosztów gospodarki remontowej: 

produkcja  koszty gosp. remontowej 
100 %  100 %  
  75 %    85 % 
  50 %    75 % 
    0 %    30 % 
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podlega planowaniu, monitorowaniu ani bezpośredniej ewidencji jako koszty 
zaliczane do gospodarki remontowej. 

Pominięcie istotnej części wydatków przy planowaniu i ewidencji rzeczywistych, 
poniesionych kosztów gospodarki remontowej, odnoszących się do konkretnych 
maszyn i urządzeń, prowadzić może do błędnych wniosków, np. na etapie 
podejmowania decyzji w kwestii opłacalności remontu konkretnego środka trwałego. 
Przyjęcie zaniżonej wartości dotychczas poniesionych kosztów na remonty danego 
środka trwałego, może skutkować decyzją o kontynuowaniu remontowania starego, 
wyeksploatowanego urządzenia, w miejsce zakupu nowego, często o lepszych 
parametrach eksploatacyjnych (wynikających z postępu technicznego), bardziej 
niezawodnego i oszczędnego w użytkowaniu. 

Konsekwencją koncentrowania się na finansowym zakresie planowanych 
remontów, często w oderwaniu od ich zakresu rzeczowego, były znaczne 
rozbieżności w poszczególnych kopalniach pomiędzy kwotami zaplanowanymi  
i faktycznie wydatkowanymi na gospodarkę remontową (np. w przypadku KWK 
Bielszowice plany finansowe remontów w latach 2005-2007 zostały zrealizowane 
odpowiednio w: 77 %, 91 % i 80 %, a w LW Bogdanka SA w: 50,3 %, 73,1 %,  
61,1 %). Przeszacowanie planowanych wydatków na gospodarkę remontową  
w danym roku bilansowym, prowadzi do nieuzasadnionego blokowania tych środków 
oraz ich niewykorzystania w celach innych niż remontowe (np. inwestycyjnych, 
związanych z zakupem nowych maszyn i urządzeń). 

Precyzyjności planowania nie zapewniało również pomijanie tworzenia rezerw na 
zdarzenia nieprzewidziane (awarie), co prowadziło do niedoszacowania wartości 
remontów ujętych w planach. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia 
skutkowało to wydatkowaniem środków kosztem innych zaplanowanych 
przedsięwzięć remontowych. Także tworzenie planów remontów przewidzianych do 
zlecenia firmom zewnętrznym, przy pomijaniu własnych zapasów magazynowych 
części zamiennych oraz możliwości przeprowadzania remontów siłami własnymi 
powodowało znaczne odstępstwa od pierwotnych założeń (konsekwencją tego był np. 
niski stopień realizacji planu finansowego remontów obudów zmechanizowanych  
w KWK Bielszowice, który w 2005 r. wyniósł 42 %, a w 2007 r. 79 %).  

Wnioski NIK:  

(1) Rozważenie podjęcia działań zmierzających do sporządzania planów remontów, 
obejmujących rzeczywiste potrzeby remontowe, z uwzględnieniem remontów 
wykonywanych siłami własnymi (KW SA). 

(2) Przestrzeganie w KWK Bielszowice obowiązujących w KW SA procedur 
planowania i przeprowadzania remontów oraz rozważenie wydłużenia okresu 
archiwizowania dokumentów związanych z planowaniem i realizacją remontów. 

Wdrażanie wniosków NIK:  

Ad. (1) Zarząd KW SA stwierdził, że kopalnie i zakłady górnicze spółki nie posiadają 
uprawnień do wykonywania remontów, a jedynie napraw oraz że uprawnienie do 
przeprowadzania remontów posiada tylko funkcjonujący w strukturach Spółki Zakład 
Remontowo-Produkcyjny. Poinformował również, że posiada pełne rozeznanie co do 
wysokości ponoszonych kosztów napraw, wystarczające do „racjonalnego  
i sprawnego zarządzania Spółką”. 

Ad. (2) Dyrektor Techniczny KWK Bielszowice został zobowiązany przez Prezesa 
Zarządu KW SA do wzmożenia nadzoru nad służbami kopalni i egzekwowania od 
nich obowiązujących procedur planowania i przeprowadzania remontów, a także do 



Część III – Szczegółowa  

 31 

wydłużenia o 1 rok okresu archiwizowania dokumentów związanych z planowaniem  
i realizacją gospodarki remontowej. Zobowiązał jednocześnie Biuro Kontroli 
Wewnętrznej i Analiz Ryzyka do wprowadzenia do planu kontroli na 2009 r. 
kompleksowej kontroli gospodarki remontowej maszyn i urządzeń w jednostkach 
wchodzących w skład KW SA. 

3.5. Ewidencjonowanie ponoszonych kosztów remontów  

Ustalenia:  
Brak pełnej informacji o wysokości kosztów remontów 

Prowadzona przez przedsiębiorców górniczych ewidencja kosztów prowadzonej 
działalności (zgodnie z ustawą o rachunkowości) w niepełnym stopniu pozwalała na 
identyfikację wysokości kosztów gospodarki remontowej realizowanej siłami 
własnymi51. Wprawdzie ewidencja księgowa, a w szczególności ujmowane w niej 
koszty rodzajowe pozwalały na identyfikację części wydatków związanych  
z gospodarką remontową (w tym usługi obce52, a także zużyte materiały nabywane 
bezpośrednio przez przedsiębiorców górniczych w celu wykonania we własnym 
zakresie remontów/napraw), to jednak sposób ich grupowania nie jest dostosowany 
ani też przeznaczony do wyczerpującej identyfikacji i analizy wysokości kosztów 
remontów. Tym samym nawet prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa nie 
gwarantuje pełnej wiedzy na temat wszystkich wydatków związanych z gospodarką 
remontową. Wynika to głównie z braku informacji o wydatkach związanych  
z robocizną pracowników wykonujących remonty/naprawy siłami własnymi. 

Oddział Gospodarki Maszynami LW Bogdanka SA nie realizował swoich zadań wynikających  
z regulaminu organizacyjnego Spółki, tj. nie prowadził ewidencji kosztów remontów w podziale na 
poszczególne maszyny i urządzenia, rejestrował je jedynie w odniesieniu do typów, nie prowadził 
również ewidencji kosztów eksploatacyjnych w okresach międzyremontowych. 

W okresie objętym kontrolą remonty maszyn i urządzeń górniczych księgowano w JSW SA na 
koncie 421 (remonty i konserwacje) oraz na koncie 420 (wynajem maszyn). Księgowanie kosztów 
remontów maszyn i urządzeń górniczych na koncie 420 było niezgodne z obowiązującym w Spółce 
Zakładowym Planem Kont. W 2007 r. na koncie tym zaksięgowano koszty remontów maszyn  
i urządzeń wynajmowanych przez te zakłady na kwotę łączną 7,6 mln zł. JSW SA w trakcie kontroli 
podjęła działania mające na celu wyeliminowanie ww. nieprawidłowości. 

Klasyfikowanie niektórych środków trwałych jako materiałów 

W latach 2005-2007 w kopalniach KW SA, KHW SA, JSW SA oraz w LW 
Bogdanka SA zaliczano w koszty zużycia materiałów urządzenia elektryczne, takie 
jak: wyłączniki, rozruszniki oraz zespoły transformatorowe. Zdaniem NIK, urządzenia 
te, o ile nie stanowiły elementów zbiorczych środków trwałych, winny być 
zakwalifikowane i ujęte w ewidencji środków trwałych, ze względu na ich 
przewidywany okres użytkowania powyżej 1 roku, wartość początkową powyżej  
3,5 tys. zł oraz kompletność i gotowość do użytkowania. Spółki węglowe nie były 
przy tym konsekwentne w klasyfikacji tych urządzeń jako części zamiennych, gdyż 
część ww. urządzeń ewidencjonowano jako odrębne środki trwałe.  

W latach 2005-2007 na remonty zespołów transformatorowych i rozruszników, zaliczonych 
wcześniej w koszty działalności jako materiały, KW SA wydała co najmniej 9,8 mln zł. Koszty te  
w całości zostały zaliczane w ciężar remontów, pomimo że zgodnie z przyjętą przez służby księgowe 
klasyfikacją wydatki te nie dotyczyły środków trwałych, a materiałów. W KHW SA wartość ww. 
urządzeń, nie zaliczonych do środków trwałych, ani nie ujętych w zadaniach inwestycyjnych, wyniosła 

                                                      
51 dotyczy KW SA i KGHM SA. 
52 obejmujące m.in. robociznę, materiały i części zamienne montowane przez firmy zewnętrzne. 
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łącznie 5,9 mln zł, a w JSW SA wyniosła łącznie 3,0 mln zł. W LW Bogdanka SA jako materiały 
rozliczono 49 zespołów transformatorowych o łącznej wartości 1,1 mln zł oraz 12 wyłączników  
o wartości 0,4 mln zł. 

Skutki i zagrożenia:  
Brak pełnej informacji o wysokości kosztów remontów 

Nie kwestionując poprawności prowadzonej ewidencji księgowej, należy 
stwierdzić, że przyjęty system księgowania uniemożliwiał w praktyce dokonanie 
oceny rzeczywistych kosztów prowadzonej gospodarki remontowej oraz powodował, 
że przedsiębiorcy górniczy nie mieli pełnej wiedzy na temat rzeczywistych kosztów 
utrzymania posiadanego parku maszynowego. Wyodrębnienie ich pozwoliłoby na 
ustalenie rzeczywistych nakładów ponoszonych na remonty maszyn i urządzeń,  
a w powiązaniu z opisanymi w dalszej części Informacji kartami pracy 
poszczególnych maszyn, urządzeń i podzespołów, na racjonalne i efektywne 
prowadzenie gospodarki remontowej, w tym ocenę, czy wykonywanie remontów 
niektórych środków trwałych jest ekonomicznie uzasadnione. Należy przy tym 
zauważyć, iż identyfikacja tych kosztów oraz ich bieżące ewidencjonowanie może 
być prowadzone w dowolnej formie – niekoniecznie w formie ewidencji księgowej. 

Klasyfikowanie niektórych środków trwałych jako materiałów 

Działanie to, zdaniem NIK, było niezgodne z art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy  
o rachunkowości, wg którego maszyny i urządzenia o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku  
i przeznaczone na potrzeby jednostki zalicza się do środków trwałych.  
W konsekwencji nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych w myśl art. 16 f ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych53, które stanowią – zgodnie  
z art. 15 ust. 6 tej ustawy - koszt uzyskania przychodów.  

Podkreślić przy tym należy, że z punktu widzenia funkcjonalności ww. urządzeń 
ich zadaniem jest załączanie, wyłączanie i/lub sterowanie różnymi maszynami 
górniczymi, a także przetwarzanie w określony sposób prądu w instalacjach 
elektrycznych. Nie są one przy tym nierozerwalnie związane z określonym typem 
maszyny lub urządzenia, które obsługują. Ponadto wszystkie ww. urządzenia, z uwagi 
na to, że mogą być i są wykorzystywane do współpracy z różnymi maszynami  
i urządzeniami, na rynku funkcjonują samodzielnie.  

Wnioski NIK:  

(1) Wprowadzenie bieżącego monitorowania i nadzoru nad realizacją prac 
remontowych wykonywanych we własnym zakresie (KWK Rydułtowy-Anna). 

(2) Rozważenie podjęcia działań zmierzających do wyodrębnienia i zaliczania  
w ciężar kosztów remontów nakładów ponoszonych na remonty wykonywane 
siłami własnymi. (KW SA, KGHM SA) 

(3) Monitorowanie kosztów utrzymania podstawowych maszyn i urządzeń oraz 
prowadzenie analiz pod kątem ich ograniczenia. (LW Bogdanka SA) 

(4) Dokonanie prawidłowej klasyfikacji wyłączników (rozruszników) kopalnianych 
i zespołów transformatorowych spełniających kryteria środków trwałych oraz 
przeprowadzenie stosownych korekt w naliczonym i odprowadzonym podatku 
dochodowym od osób prawnych. (KHW SA, JSW SA, KW SA) 

                                                      
53 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.  
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Wdrażanie wniosków NIK:  

Ad. (1) Zarząd KW SA poinformował, że procedura P-ZIN-05/KWK „Naprawy  
i remonty maszyn i urządzeń” Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodna  
z normami ISO 9001 i ISO 14001 KW SA, nie przewiduje monitorowania 
finansowego remontów wykonywanych we własnym zakresie. Dodał przy tym, że 
zostaną podjęte działania rozpoznawcze umożliwiające wyodrębnienie remontów od 
napraw, które są konieczne dla dalszych czynności związanych z monitoringiem  
i koordynacją prac w zakresie prowadzonych remontów we własnym zakresie  
(KWK Rydułtowy-Anna). 

Ad. (2) Zarząd KW SA poinformował, że 29.04.2009 r. uchwałą zatwierdził Politykę 
KW SA w zakresie gospodarki remontowej maszyn i urzdzeń, obiektów podstawowych 
i budowli. Stwierdził ponadto, że uzyskanie kompletnych nakładów poniesionych na 
naprawy (wg NIK także na remonty) wymagałoby wydzielenia nie tylko kosztów 
zużytych materiałów ale także pozostałych kosztów związanych z tymi pracami, 
takimi jak wynagrodzenia pracowników łącznie z narzutami, kosztami usług 
transportowych i innych. Zarząd podjął działania w celu wdrożenia programu Moduł 
Zarządzania Zadaniami, który m.in. umożliwia nie tylko monitorowanie maszyn  
i urządzeń oraz ich podzespołów, ale także pozwala prowadzić zarządzanie środkami 
produkcji i goapodarką remontową. Wg Zarządu, ww. działania będą realizowane  
z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i finansowych „tak aby koszt 
pozyskania informacji nie przewyższał walorów zarządczych, a wprowadzane 
rozwiązania nie kreowały biurokracji”. 

Zarząd KGHM SA poinformował m.in., że prezentując rodzajowy układ kosztów, 
Spółka zobowiązana jest podać informację o pełnej kwocie kosztów wynagrodzeń 
wraz z narzutami. Gdyby część z nich prezentowano w ramach kosztów remontów, 
wtedy informacja o wynagrodzeniach podana byłaby w nieprawidłowej wysokości. 
Stwierdzono także, iż sposób ewidencji kosztów remontów prowadzonych siłami 
własnymi oraz sposób raportowania informacji w sprawozdaniu finansowym  
w KGHM jest prawidłowy i nie wymagający zmian. 

Ad. (3) Zarząd LW Bogdanka SA poinformował, że monitoruje koszty utrzymania 
podstawowych maszyn i urządzeń oraz wykonuje analizy pod kątem ich ograniczenia, 
jednak Spółka obecnie nie dysponuje (choć zamierza) oprogramowaniem 
komputerowym umożliwiającym objęcie tymi działaniami w sposób ciągły 
wszystkich maszyn i urządzeń górniczych. 

Ad. (4) Według deklaracji Zarządu KHW SA począwszy od 2009 r. wydatki na 
urządzenia elektryczne w zależności od przeznaczenia i sposobu wykorzystania 
klasyfikowane będą jako: a) wydatki remontowe, b) zwiększenie wartości 
początkowej środka trwałego w budowie, c) wydatki modernizacyjne zwiększające 
wartość początkową istniejącego środka trwałego lub d) samodzielny środek trwały. 
Spółka dokona weryfikacji zakupów i wydań przedmiotowych urządzeń w okresie od 
2003 r. do 2008 r. W przypadku gdy wydane urządzenia nie będą spełniały kryteriów 
remontu, KHW SA dokona korekt (zwiększenie wartości początkowej środka 
trwałego lub ujawnienie urządzenia, jako samodzielnego środka trwałego). Stosowne 
korekty podatkowe zostaną przez Spółkę dokonane po wyjaśnieniu kwestii 
związanych ze sposobem ich dokonania.  

Zarząd JSW SA zobowiązał dyrektorów kopalń Spółki do dokonania weryfikacji  
i prawidłowej klasyfikacji wyłączników (rozruszników) i zespołów 
transformatorowych, spełniających kryteria środków trwałych, celem dokonania 
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stosownych korekt w księgach rachunkowych za 2008 r., a także korekt w naliczeniu 
należnego podatku dochodowego od osób prawnych. 

Zarząd KW SA odmówił realizacji wniosku pokontrolnego, stwierdził przy tym 
m.in. że jednoznaczne wypowiedzenie się co do możliwości samodzielnego 
funkcjonowania i kwalifikowania urządzeń „pozostaje zawsze domeną 
wyspecjalizowanych służb technicznych wyposażonych w odpowiednie kompetencje”, 
a także iż realizacja wniosku „naraziłaby Kompanię na szkodę”. 

3.6. Monitorowanie czasu pracy oraz kontrola stanu maszyn  
i urządzeń 

Ustalenia:  

W odniesieniu do większości maszyn i urządzeń zakłady górnicze nie prowadziły 
kart pracy, w których ewidencjonowałyby ich rzeczywisty stan techniczny,  
a w szczególności wszelkie informacje o przebiegu pracy, awariach oraz naprawach  
i remontach wykonywanych zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i we własnym 
zakresie. Jedynie w odniesieniu do obudów zmechanizowanych oraz urządzeń 
budowy przeciwwybuchowej dokumentowano przebieg ich eksploatacji (nie zawsze 
rzetelnie), w związku z wymogiem wynikającym z rozporządzenia w sprawie BHP. 
Okresowe kontrole stanu technicznego ww. urządzeń prowadzone były nierzetelnie. 

W kopalniach KW SA: Bielszowice, Piast, Anna-Rydułtowy oraz Knurów nie prowadzono kart 
pracy dla podstawowych, z punktu widzenia ciągłości ruchu zakładu górniczego urządzeń, takich jak 
przenośniki zgrzebłowe i taśmowe oraz kruszarki. Nie prowadzono również kart pracy dla głównych 
podzespołów tych urządzeń, takich jak np. bębny, przekładnie lub silniki. Brak ewidencji, na podstawie 
której można by określić: rodzaj (typ) urządzenia, miejsce jego zabudowy, czas jego pracy, kiedy  
i jakie remonty w nim wykonano oraz jakie części wymieniono, uniemożliwia racjonalne planowanie 
remontów oraz ich zakresu.  

W KWK Piast (KW SA) nie została wdrożona żadna formalna procedura określająca sposób 
kwalifikacji maszyn, urządzeń i ich podzespołów do remontu. W skontrolowanych protokołach 
kwalifikacji nie podawano ich numerów fabrycznych lub innych cech jednoznacznie identyfikujących 
zakwalifikowane do remontu maszyny, urządzenia lub podzespoły, ograniczając się jedynie do podania 
ich typu. W praktyce uniemożliwiało to monitoring tych urządzeń i podzespołów. Nie określano przy 
tym stopnia ich zużycia oraz rodzaju wymagającego naprawy uszkodzenia. 

Ponadto stwierdzono, że w 34 protokołach kontroli okresowych urządzeń budowy 
przeciwwybuchowej, w trakcie których typowano również urządzenia do remontu, istniały zapisy 
sugerujące, że każdy ze sztygarów zmianowych ruchu elektrycznego wykonał w ciągu jednej zmiany 
roboczej kontrolę od 16 do 218 urządzeń. Ilość taka, m.in. z uwagi na lokalizację ww. urządzeń na dole 
kopalni, jest zdaniem NIK, niemożliwa do przeprowadzenia. Stanowisko takie potwierdzają 
wyjaśnienia jednego ze sztygarów, który stwierdził, że w ciągu jednej zmiany realne jest 
przeprowadzenie maksymalnie 15 kontroli tego typu urządzeń. 

W KWK Bielszowice (KW SA) przeprowadzona kontrola dokumentacji okresowych kontroli 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykazała, że w 17 przypadkach na 58, dokumenty 
potwierdzające jej wykonanie zawierają nierzetelne informacje. Obowiązek ich przeprowadzania 
wynika z pkt 10.14 zał. nr 5 do rozporządzenia w sprawie BHP. W kartach ewidencyjnych urządzeń 
budowy przeciwwybuchowej odnotowano bowiem, że 11 osób rzekomo przeprowadzających kontrole 
ww. urządzeń, w dniach określonych w kartach nie zjeżdżały na dół kopalni. W 7 przypadkach osoby 
te były na urlopie, w 3 na zwolnieniu lekarskim, w jednym brały udział w szkoleniu,  
a w 6 wykorzystywały dzień wolny za dzień wcześniej przepracowany. 

W KWK Staszic (KHW SA) nie prowadzono dla każdej użytkowanej sekcji obudowy 
zmechanizowanej, wymaganej w pkt 4.1.8 zał. nr 4 do rozporządzenia w sprawie BHP, dokumentacji 
umożliwiającej stwierdzenie roku przeprowadzonej naprawy lub remontu sekcji oraz ich zakresu. Jak 
wyjaśniono, wynikało to z braku możliwości przypisania remontowanych elementów sekcji obudów do 
poszczególnej sekcji posiadającej indywidualny numer inwentarzowy, w związku z zamianami tych 
elementów pomiędzy sekcjami. Nie prowadzono również na bieżąco dla ww. urządzeń książek 
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okresowych kontroli, o których mowa w pkt 4.1.9. zał. nr 4 do rozporządzenia w sprawie BHP oraz  
w instrukcjach szczegółowych prowadzenia kontroli wydawanych przez Głównego Inżyniera 
Energomechanicznego.  

Ponadto w KWK Staszic, w grupie 112 skontrolowanych wpisów o przeprowadzeniu kontroli 
okresowej, dotyczących 16 urządzeń budowy przeciwwybuchowej, w 4 przypadkach stwierdzono, że 
pracownicy uprawnieni do kontroli udostępniali indywidualne identyfikatory innym osobom, w celu 
wprowadzenia do ewidencji stosownych wpisów o dokonanej kontroli, natomiast same wpisy zostały 
wprowadzone w dniach, w których kontrolerzy byli nieobecni w pracy. W jednym przypadku 
stwierdzono, że pracownik dokonał samodzielnie wpisu o przeprowadzonej kontroli w dniu wolnym od 
pracy, przebywając na terenie Kopalni, bez adnotacji tego faktu w systemie rejestracji czasu pracy. 

W LW Bogdanka SA w kartach ewidencji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, prowadzonych 
dla silników elektrycznych do kombajnów ścianowych JOY, użytkowanych przez Kopalnię, nie 
zarejestrowano, od dnia przyjęcia ich do ruchu, wszystkich miejsc ich eksploatacji, przechowywania 
oraz nie odnotowano wszystkich napraw, jakim je poddawano – tj. nie realizowano obowiązków 
wynikających z pkt 10.11.3 zał. Nr 5 do rozporządzenia w sprawie BHP.  

W ZGH Bolesław nie prowadzono ewidencji części zamiennych i podzespołów wymienianych  
w maszynach górniczych, poddawanych naprawom w Halach Garażowych Kopalni „Pomorzany” oraz 
w warsztatach serwisowych spółki Bolsped. Elementy maszyn po demontażu składowano w tzw. 
„ogródku”, bez prowadzenia ewidencji obejmującej takie informacje jak, np.: kiedy i z jakiej maszyny 
wymontowano daną część (podzespół), czy nadaje się ona do naprawy lub regeneracji, czy też będzie 
złomowana, do jakiej maszyny została zamontowana po dokonaniu naprawy, itp. 

Skutki i zagrożenia:  

Nierzetelne monitorowanie oraz ewidencjonowanie stanu technicznego maszyn  
i urządzeń uniemożliwia opracowywanie wiarygodnych planów remontowych,  
z uwagi na brak aktualnych i rzeczywistych danych o potrzebach remontowych 
konkretnych maszyn i urządzeń. Wprawdzie obowiązujące przepisy nie obligują do 
prowadzenia tego typu ewidencji54, jednak jej prowadzenie ułatwia planowanie 
remontów oraz racjonalizuje wydatki związane z gospodarką remontową. Brak 
ewidencji czasu ich pracy, przeprowadzonych remontów, wymienionych części itp., 
może prowadzić do niewłaściwych, z ekonomicznego punktu widzenia, decyzji,  
np. do wydatkowania środków na wielokrotne remonty tych samych maszyn  
i urządzeń, pomimo braku ekonomicznego i technicznego uzasadnienia takich 
działań, a także może stwarzać pole do nadużyć. 

Przykładowo, w KWK Piast w latach 2004-2007 na remonty, naprawy i usługi serwisowe 
kombajnu JOY 6LS355 wydano łącznie ponad 10,5 mln zł, co jest porównywalne z aktualną ceną 
zakupu nowego tego typu kombajnu. Jak wynika z ustaleń kontroli, decyzji o przeprowadzeniu 
kolejnych remontów tego kombajnu nie poprzedzono analizami opłacalności tych działań. 

Brak wiedzy o aktualnym stanie maszyn i urządzeń nie zapewnia właściwego 
podejmowania decyzji o remontach zapobiegawczych oraz może prowadzić do 
wzrostu awaryjności, skutkującej zniszczeniem części i podzespołów, które nie 
uległyby uszkodzeniu w przypadku prowadzenia planowej gospodarki remontowej. 
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji zmiennych warunków górniczo-geologicznych  
w jakich pracują eksploatowane pod ziemią maszyny i urządzenia. Natomiast 
nierzetelne prowadzenie ewidencji przebiegu eksploatacji bądź kontroli okresowych 
urządzeń, wskazanych w rozporządzeniu w sprawie BHP, w szczególności urządzeń 
budowy przeciwwybuchowej, może doprowadzić do powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa w podziemnym zakładzie górniczym, w tym realnego zagrożenia dla 
zdrowia i życia pracowników.  

                                                      
54 poza obudowami zmechanizowanymi oraz urządzeniami budowy przeciwwybuchowej. 
55 rok produkcji 2000. 
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Wnioski NIK:  

(1) Rozważenie możliwości prowadzenia przez kopalnie KW SA kart pracy maszyn  
i urządzeń mających podstawowe znaczenie dla ciągłości ruchu, co pozwoliłoby 
na prawidłowe monitorowanie ich zużycia. 

(2) Wzmożenie nadzoru nad uprawnionymi osobami dozoru ruchu KWK 
Bielszowice, poprzez egzekwowanie od nich prawidłowego i rzetelnego 
dokumentowania przeprowadzanych okresowych kontroli urządzeń budowy 
przeciwwybuchowej. 

(3) Prowadzenie na bieżąco zapisów w książkach kontroli obudów 
zmechanizowanych. (KWK Staszic) 

(4) Odnoszenie w kartach ewidencji urządzeń budowy przeciwwybuchowej miejsc 
eksploatacji i przechowywania silników elektrycznych do kombajnów ścianowych 
oraz wszystkich ich napraw. (LW Bogdanka) 

(5) Prowadzenie rzetelnej ewidencji podzespołów i części zamiennych 
magazynowanych w tzw. „ogródku”. (ZGH Bolesław) 

Wdrażanie wniosków NIK:  

Ad. (1) Według Zarządu KW SA monitorowanie historii pracy maszyn i urządzeń 
mających podstawowe znaczenie dla ciągłości ruchu będzie możliwe po wdrożeniu 
programu informatycznego KPT firmy COIG. Prace nad tym programem rozpoczęto 
w 2005 r., a obecnie niektóre moduły tego programu są testowane. Decyzja zakupu 
ww. programu będzie uzależniona od sytuacji finansowej Spółki. 

Ad. (2) Prezes Zarządu KW SA wydał polecenie służbowe Dyrektorowi 
Technicznemu KWK Bielszowice, którym zobowiązał do egzekwowania od osób 
dozoru prawidłowego i rzetelnego dokumentowania przeprowadzanych okresowych 
kontroli urządzeń budowy przeciwwybuchowej. 

Ad. (3) Zarząd KHW SA oraz Dyrektor Kopalni poinformowali, iż w obecnie 
eksploatowanych ścianach książki kontroli prowadzone są na bieżąco, a ponadto, że  
za nieprzestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji remontowej, 6 pracowników 
zostało ukaranych przeniesieniem na niższe stanowisko, naganą lub upomnieniem. 

Ad (4) Zarząd LW Bogdanka SA poinformował, że nieprawidłowości w zakresie 
ewidencjonowania zdarzeń związanych z urządzeniami budowy przeciwwybuchowej 
zostały niezłwocznie usunięte. 

Ad (5) Kierownicy Działu Energo-Mechanicznego i Działu Inwestycji i Remontów 
ZGH Bolesław zostali zobowiązani do określenia szczegółowych zasad 
gospodarowania podzespołami i częściami przeznaczonymi do remontów (napraw) 
lub do złomowania oraz do opracowania przedmiotowej instrukcji, a we współpracy  
z Kierownikiem Działu Informatyki do opracowania i wdrożenia systemu 
ewidencjowania magazynowanych podzespołów i części zamiennych. 

3.7. Realizacja umów z wykonawcami usług remontowych  

Ustalenia:  
Nieprawidłowości w przebiegu realizacji umów zawartych z wykonawcami usług 

remontowych miały zróżnicowany charakter i dotyczyły wszystkich jej etapów, 
począwszy od właściwego ustalenia zakresu niezbędnego remontu, a skończywszy na 
rozliczeniu za wykonaną usługę. I tak, nieprawidłowości te obejmowały: 
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- nierzetelne ewidencjonowanie na bramach kopalń wywozu i wwozu maszyn  
i urządzeń po remontach przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne; 

- niepełną i nierzetelną dokumentację dotyczącą kwalifikowania, przekazywania  
i odbierania remontowanych urządzeń, np. brak stosownych protokołów lub 
podpisów na nich upoważnionych osób lub sprzeczne daty w tej dokumentacji; 

- nierzetelne określanie w dokumentacji dotyczącej składanych zleceń danych 
pozwalających na jednoznaczną identyfikację konkretnych urządzeń lub 
podzespołów przekazywanych do remontu; 

- nieokreślenie w protokołach odbioru urządzeń po remoncie rzeczywistego zakresu 
przeprowadzonego remontu; 

- nierzetelne potwierdzanie u wykonawcy usług remontowych dokonanych 
oględzin, stanowiących podstawę do zwiększenia zakresu rzeczowego  
i finansowego remontów lub odbiorów technicznych urządzeń po remoncie; 

- stosowanie maksymalnych uzgodnionych stawek za remonty lub za udostępnianie 
maszyn - pomijanie możliwości zapłaty niższych stawek, dostosowanych do 
faktycznego zakresu wykonanego remontu lub wydłużonego okresu udostępniania 
maszyn i urządzeń; 

- nieuprawnione rozszerzanie zakresu rzeczowego i finansowego umów zawartych 
z kontrahentami, stanowiące zarazem naruszenie przepisów Pzp; 

- nienaliczanie kar umownych za nieterminowe wykonanie usług remontowych 
bądź też nieterminowe uiszczenie płatności za wykonane usługi, skutkujące 
koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. 

Poniżej przedstawiono wybrane przykłady nieprawidłowości w jednostkach 
objętych kontrolą: 

KWK Piast (KW SA) nie posiadała właściwej kontroli nad przekazywanym do remontu 
majątkiem, co dotyczyło zarówno wywozu, jak i przywozu na teren Kopalni remontowanych przez 
firmy obce maszyn, urządzeń i podzespołów, które nie były w rzetelny sposób potwierdzane przez 
pracowników ochrony na bramach Kopalni. Wartość usług remontowych związanych z wywiezieniem 
z jej terenu maszyn i urządzeń do firm obcych w latach 2005-2007 wyniosła 70,3 mln zł.  

Kontrola prowadzonych na bramach Kopalni przez zewnętrzną firmę ochroniarską książek ruchu 
pojazdów wykazała, że występowały w nich nie zapisane wiersze, w których można było dopisać 
fikcyjne przejazdy pojazdów. Natomiast w wierszach zapisanych, poza numerami rejestracyjnymi 
pojazdów, nie określano towaru jaki był tymi pojazdami przewożony. Stwierdzono także niezgodności 
pomiędzy podanymi w książce ruchu pojazdów godzinami wjazdu i wyjazdu na teren Kopalni  
a zapisami zawartymi w przepustkach wywożonego materiału. W większości przypadków, jedynymi 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług remontowych i serwisowych były protokoły odbioru, 
podpisywane jednoosobowo przez nadsztygarów ruchu energomechanicznego. 

W ramach realizacji umowy z 2005 r. KWK Bielszowice (KW SA) przekazała do remontu 36 
rozruszników kopalnianych i 2 ognioszczelne zespoły transformatorowe. Wartość wykonanych usług 
remontowych wyniosła 693,8 tys. zł. W umowie ceny usług remontowych ustalono podając ich 
maksymalną wysokość, dopuszczając przy tym możliwość ich negocjacji przy realizacji remontu 
konkretnego urządzenia. Okazało się jednak, że przy rozliczaniu remontów konkretnych urządzeń nie 
negocjowano z wykonawcą cen wykonanych usług, lecz stosowano wyłącznie zawarte w umowie ceny 
maksymalne. W protokołach odbioru wykonanych usług nie podawano ani zakresu wykonanych 
napraw, ani nie określano wartości poszczególnych składników cenotwórczych remontu56, a zatem 
niemożliwe było określenie, jaki był faktyczny zakres i wartość wykonanych robót. 

W KWK Bielszowice (KW SA) tylko w przypadku 2, na 14 skontrolowanych, umów zakupu 
usług remontowych w pełni przestrzegano obowiązujących procedur dotyczących przekazywania  
i dokumentowania wykonania remontów, a także sporządzania i rozliczania zleceń na remonty zgodnie  
z zawartymi umowami. W przypadku pozostałych 12 umów stwierdzono szereg nieprawidłowości 
świadczących o niewłaściwym nadzorze nad realizacją procedur dotyczących zlecania i realizacji usług 

                                                      
56 ceny remontu obudowy, ceny robocizny, cen części zamiennych 
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remontowych, takie m.in. jak braki: protokołów kwalifikacji urządzeń do remontu, protokołów 
przekazania lub protokołów odbioru technicznego bądź braki podpisów na tych dokumentach 
upoważnionych przedstawicieli Kopalni. Ponadto stwierdzono, m.in. że dowody Wz, dokumentujące 
przywóz do Kopalni 20 sztuk przekładni po remoncie, nie zostały odnotowane w książce ewidencji 
ruchu samochodów na jej posterunku bramowym. Pracownicy odpowiedzialni za realizację umów 
wyjaśniali wprawdzie, że przekładnie te zostały dostarczone do Kopalni, jednak pracownik ochrony 
praktycznie wykluczył możliwość zaniedbania swoich obowiązków i poddał w wątpliwość fakt wwozu 
na teren Kopalni ww. podzespołów.  

KWK Knurów (KW SA) nierzetelnie realizowała dwie umowy na remont elementów hydrauliki 
siłowej obudów zmechanizowanych zawarte z Aeroklubem ROW Rybnik. Przekazanie elementów 
hydrauliki siłowej obudów miało miejsce 14.06.2005 r., przy czym w protokołach przekazania nie 
określano ilości przekazywanych urządzeń. Remontowane elementy wysyłano do remontu dwa 
tygodnie przed podpisaniem protokołu przekazującego je do remontu. Ilość wywiezionych elementów 
wynosiła 114 sztuk (49 stojaków, 30 podpór, 35 przesuwników) i nie odpowiadała ilości wynikającej  
z protokołów zdawczo-odbiorczych po remoncie i faktur, tj. 113 elementów (30 siłowników,  
50 podpór, 33 przesuwników). Dokumenty wywozowe zawierały daty wywozu urządzeń do remontu  
z terenu kopalni późniejsze niż daty ich odbiorów poremontowych. Z wyjaśnień nadsztygara 
odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją powyższych umów wynikało, że remontowano urządzenia 
(zgodnie z ilością i typami określonymi w zleceniu remontowym) nie będące własnością KWK 
Knurów. Faktury za wykonane remonty wystawiono i zaakceptowano przez służby KWK Knurów 
przed datą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, co było niezgodne z zapisami umów 
remontowych. W ramach czynności kontrolnych nie było możliwości zweryfikowania faktu przywozu 
wyremontowanych urządzeń przez bramę Kopalni, ponieważ dokumenty wwozowe nie były 
potwierdzane, a w Kopalni brak było dokumentacji ruchu pojazdów przez bramę wjazdową z tego 
okresu.  

W roku kontroli realizacji umów przez KWK Wujek (KHW SA) stwierdzono m.in., że: 

- Nie zawsze naliczano i nie egzekwowano kary umowne z tytułu nieterminowego wywiązywania się 
kontrahentów ze zleconych zadań, co było niezgodne z zawartymi umowami ramowymi i umowami 
wykonawczymi. Łącznie stwierdzono nienaliczenie kar na kwotę 30,3 tys. zł. 

- W 34 na 43 skontrolowane protokoły odbioru urządzeń po remoncie nie zawarto stwierdzeń  
o zgodności wykonanego remontu z zamówieniem lub, w przypadku jego sporządzania,  
z protokołem konieczności, co było niezgodne z postanowieniami umów. 

- W 10 przypadkach, w ramach realizacji umów ramowych na remont hydrauliki siłowej obudów 
zmechanizowanych, brak było dokumentów deklaracji zgodności dla podzespołów odbieranych na 
podstawie protokołów odbioru urządzeń po remoncie, co było niezgodne z zawartymi umowami. 

- Realizując umowy na remonty pomp stacjonarnych nieprawidłowo określano zakres remontów  
w zaproszeniach kierowanych do oferentów, z którymi wcześniej zawarto umowy ramowe. W 6, na 
8 zbadanych, protokołach z oględzin pomp stacjonarnych przeznaczonych do remontu, nie określono 
wymaganego (podstawowego) zakresu remontu, bazując na ogólnych stwierdzeniach o zakresie 
określonym w wymaganiach technicznych dla tych urządzeń. Skutkiem tego było składanie przez 
wykonawców remontów ofert, zawierających różny zakres zespołów i podzespołów do regeneracji 
lub wymiany dla tych samych pomp, co doprowadziło do porównywania przez komisję przetargową 
całkowicie nieporównywalnych ofert. Przykładowo, zakresu remontu nie określono m.in. 
w protokołach z oględzin urządzeń do remontu z 12.12.2007 r. (2 pompy) oraz z 3.10.2007 r.  
(1 pompa). Firma Zamep przedłożyła oferty cenowe na wymianę lub regenerację wszystkich 
19  pozycji zespołów i  podzespołów wymienionych w arkuszu cenowym57, a firma Powen-
Wafapomp zaproponowała wymianę lub regenerację tylko 9 zespołów i podzespołów wybranych  
z arkusza cenowego. Pomimo tych różnic dokonano wyboru oferty Powen-Wafapomp, kierując się 
jedynie kryterium najniższej ceny. 

Dokumentacja realizacji udzielanych przez KWK Staszic (KHW SA) zamówień remontowych 
prowadzona była z naruszeniem wymagań, określonych w zarządzeniach Dyrektora Kopalni, a także  
z naruszeniem warunków umownych. Wielokrotnie uniemożliwiało to rzetelną weryfikację przedmiotu 
oraz zakresu wykonanych remontów. Stwierdzono bowiem, m.in. że: 

                                                      
57 Będącym załącznikiem do zaproszenia do złożenia oferty 
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- W prowadzonej w latach 2006-2007 dokumentacji58, dotyczącej 6 zamówień na remont elementów 
konstrukcji obudów zmechanizowanych, na ogółem 19 wystawionych w tych latach przez Kopalnię, 
nie wskazywano danych umożliwiających identyfikację remontowanych elementów lub wpisywano 
jako numery fabryczne kolejne numery porządkowe poszczególnych elementów. 

- W 12 na 16 skontrolowanych protokołach konieczności dodatkowych oględzin przekładni 
przenośników taśmowych, sporządzonych w okresie od lutego 2005 r. do grudnia 2006 r., nie 
umieszczano danych umożliwiających identyfikację tych podzespołów.  

- Świadectwa jakości oraz dokumenty gwarancyjne wystawione przez wykonawcę remontów dwóch 
przekładni przenośników taśmowych, datowane były na miesiąc wcześniej niż data sporządzenia 
protokołów konieczności z dodatkowych oględzin, określających wymagany zakres remontu.  

- Czterech pracowników Kopalni nierzetelnie potwierdziło przeprowadzenie w dniu 20.10.2005 r. 
odbioru technicznego u wykonawcy 6 szt. wyremontowanych sekcji obudowy zmechanizowanej 
(osoby te nie zostały wydelegowane do dokonania odbioru i w tym dniu wykonywały swoje 
obowiązki na terenie Kopalni lub uczestniczyły w szkoleniu). Jednocześnie protokół, potwierdzający 
dokonanie 21.12.2005 r. pozytywnego odbioru tych obudów po zabudowie w ścianie, został 
podpisany przez dwóch członków komisji, którzy w tym dniu byli nieobecni w pracy.  

Wątpliwości budzą dokumenty sporządzane przez pracowników KWK Staszic, na podstawie 
których dokonywana była weryfikacja rzeczywistego zakresu przekazanych do remontu maszyn  
i urządzeń, przykładowo: 

- Analiza 24 protokołów konieczności z oględzin u wykonawcy usług remontowych, które stanowiły 
podstawę zwiększenia zakresu rzeczowego oraz finansowego zamówień na remonty elementów 
konstrukcji obudów zmechanizowanych (ze 181,6 tys. zł na 360,1 tys. zł) oraz 16 protokołów 
dotyczących remontu przekładni przenośników taśmowych (zwiększenie zakresu finansowego  
z 38,3 tys. zł do 501,4 tys. zł) wykazała, że we wszystkich przypadkach zapisy w prowadzonej przez 
Kopalinę ewidencji czasu pracy oraz ewidencji zjazdów i wyjazdów pracowników z dołu kopalni, 
nie potwierdzają faktu przeprowadzenia w godzinach pracy dodatkowych oględzin u wykonawców 
remontów przez wszystkich pracowników podpisanych na tych protokołach.  

- Pracownicy Kopalni dokonywali akceptacji zwiększonego zakresu remontów 18 sztuk zwalniaków 
elektrohydraulicznych (wzrost zakresu finansowego z 22,9 tys. zł do 49,5 tys. zł), jedynie na 
podstawie kalkulacji przedstawionych przez wykonawców po przeprowadzeniu remontów, tj.  
z naruszeniem wynikającego z regulacji wewnętrznych obowiązku przeprowadzenia dodatkowych 
oględzin u wykonawcy. 

W latach 2003-2007, w ramach realizacji umów ramowych, JSW SA wynajmowała  
14 kombajnów ścianowych od ZZM oraz 11 od Famuru. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły  
68,6 mln zł, a poniesione w tym okresie koszty remontów ww. kombajnów wyniosły 11,7 mln zł. 
Okresy najmu poszczególnych kombajnów z ZZM wahały się od 417 do 1 004 dni, a dla kombajnów  
z Famuru od 214 do 1 173 dni. Zawarte umowy przewidywały obniżenie stawek udostępniania 
kombajnów o 25 % za okres wydłużenia najmu powyżej 12 miesięcy. Jak ustalono, kopalnie JSW SA 
nie żądały jednak od ZZM i Famuru obniżenia stawek, zgodnie z powyższymi zapisami. W efekcie 
utracono bonifikaty, w przypadku ZZM na kwotę ok. 3,9 mln zł, a w przypadku Famuru na ok.  
1,0 mln zł.  

Ustalono również, że zawarta z Famurem umowa ramowa przewidywała dzierżawę kombajnów 
określonego typu. Pomimo tego, JSW SA w latach 2005-2007 zawarła pięć umów na najem 
kombajnów innego typu dla KWK Pniówek i KWK Krupiński, powołując się na ww. umowę. Zdaniem 
NIK, zawarcie powyższych umów było naruszeniem przepisów Pzp. Łączna kwota wydatków 
poniesionych z tytułu realizacji pięciu ww. umów handlowych wyniosła 12,8 mln zł, z czego koszty 
opłat 11,8 mln zł, a koszty remontów urządzeń 1,0 mln zł.  

Podobnie w 2007 r. KWK JAS-MOS, poprzez podpisanie załącznika do umowy ramowej, 
wydzierżawiła od ZZM kombajn, którego dzierżawy umowa ramowa nie przewidywała. W okresie 
objętym kontrolą łączny koszt dzierżawy ww. kombajnu wyniósł 1,0 mln zł, a koszty jego serwisu  
i remontów ok. 0,3 mln zł. 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o Pzp, JSW SA w dniu 8.04.2004 r. 
zawarła z firmą REMAG umowę na świadczenie przez 3 lata usług dzierżawy kombajnów 
chodnikowych wraz z wyposażeniem specjalnym oraz ich serwisowanie. W dniu 28.07.2004 r. Zarząd 
JSW SA zaakceptował wzrost o 6,7 % stawek dzierżawy oraz o 9,5 % cen zakupu części zamiennych 
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Część III – Szczegółowa  

 40 

do ww. kombajnów, w stosunku do cen i stawek określonych w umowie pierwotnej, po czym 
podpisano aneks do umowy uwzględniający powyższe zmiany.  

Zdaniem NIK, wskazane przez Zarząd JSW SA okoliczności nie spełniały przesłanek określonych 
w art. 144 ust. 1 Pzp59 do wprowadzenia zmian do zawartej umowy, a w szczególności w stosunku do 
zmian stawek dzierżawnych, które wbrew stanowisku Zarządu, nie były uzależnione od wzrostu cen 
stali. Należy podkreślić, że wzrost cen stali nie dość, że nie przekładał się w sposób liniowy na wzrost 
cen części zamiennych, to tendencja taka miała miejsce zanim zawarto pierwotną umowę. Ryzyko  
z tym związane powinno być zatem uwzględnione przez REMAG w cenach części zamiennych, 
określonych w umowie pierwotnej, którą zawarto jedynie 119 dni przed sporządzeniem aneksu. 
Zważywszy na treść art. 144 ust. 2 Pzp60 należy uznać, że aneks ten był nieważny. Łączne koszty 
realizacji ww. umowy wyniosły 70,7 mln zł. Ustalono również, że po wygaśnięciu umowy JSW SA do 
końca 2007 r., bez przeprowadzenia postępowania przetargowego, poniosła w związku z dzierżawą 
kombajnów chodnikowych od firmy REMAG koszty w wysokości 18,6 mln zł.  

Ponadto ustalono, że ani JSW SA, ani JZR Sp. z o.o. nie posiadały rzetelnej dokumentacji 
związanej z rozliczeniami złomu, pochodzącego głównie z modernizowanych i remontowanych przez 
JZR Sp. z o.o. maszyn i urządzeń należących do JSW SA. Stwierdzono przy tym, że pozyskany przez 
JZR Sp. z o.o. złom był jednym z istotnych źródeł jej przychodów, które w latach 2005-2007 z tego 
tytułu wyniosły łącznie 4,9 mln zł. Ze względu na brak w umowach pomiędzy JSW SA a JZR  
Sp. z o.o. zapisów regulujących kwestie gospodarki odzyskanym złomem, trudno uznać za wiarygodne 
wyjaśnienia JZR Sp. z o.o., wg których kalkulacje remontów wykonywanych dla JSW SA 
uwzględniały przychody z pozyskanego złomu. Z tego samego powodu, brak stosownych uregulowań 
oraz złe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie było działaniem nierzetelnym i niegospodarnym ze 
strony JSW SA. 

W ZG Rudna (KGHM SA) w latach 2005-2007 stwierdzono 23 przypadki niedotrzymania 
terminu dostawy maszyn górniczych. Stosownie do zapisów umów, powstałe opóźnienia uprawniały 
do naliczenia dostawcom niewywiązującym się z warunków umownych kar w łącznej kwocie  
1.118,0 tys. zł. W 14 przypadkach naliczono kary na 839,5 tys. zł, natomiast w 9 pozostałych 
przypadkach przedmiotowe kary z tytułu niedotrzymania warunków umownych, nie zostały naliczone, 
a Zakład nie przedstawił w pełni uzasadnionych, w ocenie NIK, argumentów przemawiających za 
takim odstąpieniem. 

Skutki i zagrożenia:  

Brak właściwego nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem własnych składników 
majątkowych przeznaczonych do remontu poza miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej, wynikający z braku lub niewłaściwego dokumentowania faktu 
wywozu/wwozu remontowanych maszyn, urządzeń (także ich podzespołów), jak też 
niejednoznaczne określanie w dokumentacji oznaczeń (np. numerów fabrycznych) 
remontowanych składników, sprzyja możliwości ich kradzieży, jak również 
dokonywania zapłaty firmom zewnętrznym za fikcyjne prace remontowe, np. 
urządzeń, które nigdy nie opuściły terenu kopalni (zapłata jedynie w oparciu  
o wybrane dokumenty, w tym faktury).  

Potencjalne straty przedsiębiorców górniczych wynikać mogą także z określania 
w sposób nieprecyzyjny zakresu przewidywanego remontu tak w protokołach 
kwalifikacji urządzeń do remontu, jak i w umowach/zleceniach remontowych,  
a ostatecznie w protokołach odbioru urządzeń po remoncie. Braki w tej dokumentacji 
bądź ich nierzetelność, skutkować mogą nie tylko zawyżonymi płatnościami za usługi 
remontowe, ale także uniemożliwiają prowadzenie ewidencji, odzwierciedlającej 
historię pracy danego urządzenia, czy też planowanie remontów zapobiegawczych. 

                                                      
59 Art. 144 ust. 1 stanowi, że: „Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 
korzystne dla zamawiającego”. 
60 Art. 144 ust. 2 stanowi, że: „Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.” 
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Potwierdzanie przez pracowników Kopalni dokonania oględzin remontowanych 
urządzeń u wykonawcy usług, które stanowiły podstawę do zwiększenia zakresu 
rzeczowego i finansowego remontów lub potwierdzanie odbiorów technicznych 
urządzeń po remoncie, w sytuacji istnienia przesłanek, iż pracownicy ci w dniach 
oględzin nie opuszczali swojego miejsca pracy, budzi wątpliwości co do faktycznego 
przeprowadzenia tych czynności. Wskazuje to na słaby nadzór nad realizacją umów 
remontowych, potencjalnie sprzyjający zjawiskom korupcyjnym, np. związanym  
z wykonywaniem fikcyjnych prac remontowych. Wprawdzie w swoich zeznaniach 
pracownicy, którzy sporządzili ww. protokoły, potwierdzali przeprowadzenie 
oględzin u wykonawców po zakończeniu pracy w Kopalni, za wiedzą i ustną 
akceptacją przełożonych, jednak Kopalnia nie ewidencjonowała czasu pracy ww. 
pracowników w godzinach, które powinny być zaliczone jako godziny nadliczbowe 
oraz nie wystawiała im delegacji. Zdaniem NIK, fakty te wskazywać mogą,  
że protokoły konieczności podpisywano bez dokonania u wykonawców przez 
pracowników Kopalni oględzin elementów przewidzianych do remontu. Zdaniem 
NIK, nie można wykluczyć również sytuacji, że pracownicy Kopalni wyjeżdżali do 
wykonawców w celu oględzin w godzinach pracy, jednakże bez odnotowania tego 
faktu w ewidencjach prowadzonych przez pracodawcę. W wyniku wprowadzonych  
w 2007 r. w KHW SA zmian sposobu weryfikacji zasadności rozszerzenia zakresu 
remontu, poprzez nałożenie obowiązków w tym zakresie na podmiot zewnętrzny, 
pracownicy Kopalni zostali wyłączeni z dokonywania takiej weryfikacji. 

Bezpodstawne, w tym nierzetelnie udokumentowane i uzasadnione, rozszerzanie 
zakresu rzeczowego i/lub finansowego umów zawartych z kontrahentami, obok 
wzrostu wydatków po stronie przedsiębiorcy górniczego, w związku z elementem 
uznaniowości i dowolności takiego postępowania, sprzyja zarazem zjawiskom 
korupcyjnym. Ponadto, niejednokrotnie zmiana warunków umów stanowi naruszenie 
przepisów Pzp lub regulacji wewnętrznych, dotyczących postępowań przetargowych, 
jako że skutkuje nierównym traktowaniem podmiotów ubiegających się  
o zamówienie, gdyż ostateczne warunki realizacji umów odbiegają od tych, które 
zostały określone np. w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia. 

Wprawdzie przedsiębiorca (zamawiający) nie jest zobowiązany do naliczania 
przewidzianych w umowach kar, jednakże - zdaniem NIK - odstępowanie od 
naliczania kar umownych powinno następować jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie procedurami. Dowolność  
w swobodnym odstępowaniu od naliczania tych kar może bowiem sprzyjać korupcji. 
Ponadto zaniechanie egzekwowania kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji 
zadań przez kontrahentów stanowić może przesłankę do lekceważenia przez nich 
terminów wskazanych w kolejnych zawieranych umowach.  

Z kolei nieterminowa zapłata kontrahentom wynagrodzeń za wykonane usługi 
może skutkować koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę, a z uwagi na związane  
z tym ograniczenie wiarygodności zamawiającego i wzrost postrzeganego ryzyka 
przez zleceniobiorców, może ostatecznie powodować mniej korzystne warunki 
finansowe realizacji usług. 

Wnioski NIK:  

(1) Naliczanie i egzekwowanie kar umownych za nieterminową realizację usług 
zgodnie z zawartymi umowami. (KWK Bielszowice, KWK Wujek) 

(2) Zawieranie w protokołach odbioru urządzeń po remoncie stwierdzeń o zgodności 
wykonanego remontu z zamówieniem i protokołem konieczności, a także rzetelne 
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weryfikowanie i egzekwowanie kompletności dokumentów dostarczanych przez 
wykonawców wraz z wyremontowanymi urządzeniami. (KWK Wujek) 

(3) Określanie w zaproszeniach do składania ofert przesyłanych do firm, z którymi 
zawarto umowy ramowe, szczegółowego zakresu przewidywanego remontu. 
(KWK Wujek) 

(4) Wyegzekwowanie od firm ZZM i Famur zapłaconych przez JSW SA, lecz 
nienależnych im kwot oraz zakończenie realizacji umów z JZR, Famur i ZZM, 
zgodnie z harmonogramem przedstawionym w wyjaśnieniach dodatkowych 
złożonych w trybie art. 59 ust. 2 ustawy o NIK. 

(5) Podjęcie działań mających na celu uregulowanie rozliczeń JSW SA z JSR  
Sp. z o.o. z tytułu złomu, pochodzącego z remontowanych i modernizowanych 
maszyn będących własnością JSW SA. 

(6) Ustalenie w porozumieniu z Zarządem KGHM SA wewnętrznych procedur 
odstępowania od naliczania kar umownych w przypadkach niewywiązywania się 
kontrahentów z terminowej realizacji umów. (ZG Rudna) 

Wdrażanie wniosków NIK:  

Ad. (1) Dyrektor Techniczny KWK Bielszowice został zobowiązany przez Prezesa 
Zarządu KW SA do naliczania i egzekwowania kar umownych za nieterminową 
realizację umów zgodnie z zawartymi umowami. 

Pracownicy Oddziału Gospodarki Maszynami KWK Wujek zostali zobowiązani 
do rzetelnej kontroli w zakresie przestrzegania terminów realizacji remontów.  
Od lipca 2008 r. Oddział ten każdorazowo występuje o naliczanie kar umownych  
w przypadku opóźnienia w wykonaniu remontu z winy wykonawcy. 

Ad. (2) Zarząd KHW SA poinformował, że pracownicy odpowiedzialni za odbiór 
urządzeń po remoncie zostali ukarani karami dyscyplinarnymi w postaci nagan  
i upomnień zgodnie z Kodeksem Pracy. Ponadto cały skład osobowy Oddziału 
Gospodarki Maszyniami został zobowiązany do umieszczania w protokołach odbioru 
urządzeń po remoncie zapisów o zgodności wykonania remontu z zamówieniem  
i protokołem konieczności. Pracownicy ww. Oddziału zostali także zobowiązani do 
nieprzyjmowania od wykonawców remontów urządzeń po naprawie w przypadku 
braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów. Winni niedopatrzeń zostali 
ukarani jw. i pouczeni o znaczeniu dokumentów świadczących o możliwości 
bezpiecznej eksploatacji urządzeń po wykonanym remoncie. 

Ad. (3) Od lipca 2008 r. kopalnie KHW SA wdrożyły procedurę demontażu maszyn  
i urządzeń, w ramach której urządzenia kierowane są do warsztatu demontażowego  
w celu zdemontowania oraz określenia szczegółowego i ostatecznego zakresu 
remontu. Protokół z oględzin zdemontowanego urządzenia udostępniany jest firmom 
przystępującym do przetargu, z którymi zawarto umowy ramowe. Ponadto,  
firmy przystępujące do przetargu każdorazowo mają możliwość zapoznania się ze 
zdemontowanym urządzeniem w hali KWK Wieczorek. 

Ad. (4) Według informacji Zarządu JSW SA, negocjacje w sprawie zwrotu części 
dokonanych przez JSW płatności ww. firmom przyniosły dotychczas ograniczony 
efekt finansowy (101,1 tys. zł), m.in. w związku z podnoszonym przez kontrahentów 
brakiem podstaw do obniżenia stawek czynszu dzierżawnego, z uwagi na 
nieprzestrzeganie przez Spółkę postanowień umowy w zakresie terminowej płatności 
faktur, w szczególności uwzględniając, że nie wystawiali oni not odsetkowych za 
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przeterminowane należności. Dalsze działania JSW SA zmierzają do ugodowego 
rozstrzygnięcia spornych stanowisk.  

Zakończenie dzierżawy kombajnów ścianowych następuje zgodnie  
z przedstawionym w wyjaśnieniach dodatkowych do protokołu kontroli 
harmonogramem. Jest on realizowany zgodnie z przyjętą zasadą niezwłocznego 
zdawania kombajnów po zakończeniu eksploatacji ściany. 

Ad. (5) Zarząd JSW SA podjął decyzję w sprawie protokolarnego przekazywania 
złomu odzyskanego z maszyn i urządzeń zakładom JSW SA zlecającym zadania 
remontowe. Rozwiązanie to znajdzie odzwierciedlenie w umowach zawieranych 
przez JSW SA z JZR Sp. z o.o., dotyczących remontów i modernizacji maszyn  
i urządzeń. 

Ad (6) Pełnomocnik Zarządu Dyrektor ZG Rudna zobowiązał kierowników komórek 
organizacyjnych do przestrzegania zarządzenia Dyrektora ZG Rudna z dnia  
5.11.2008 r. w sprawie określenia w ZG Rudna procedury naliczania kar umownych 
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez kontrhentów zobowiązań 
ujętych w zawartych umowach. 

3.8. Remonty kapitalne, dzierżawy oraz zakupy nowych maszyn  
i urządzeń 

Ustalenia:  

Niektóre z przedsiębiorstw ograniczały zakupy inwestycyjne nowych maszyn  
i urządzeń, niezbędnych do prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej, 
koncentrując się na wieloletnim wykorzystywaniu posiadanych, zdekapitalizowanych 
środków trwałych. Utrzymywanie starego sprzętu w stanie technicznym 
umożliwiającym jego eksploatację nie było poprzedzane analizą opłacalności takich 
działań, w tym m.in. analizą zasadności przeprowadzania kosztownych remontów 
kapitalnych. Inną formą zabezpieczania kopalń w podstawowe środki produkcji były 
dzierżawy sprzętu od firm zewnętrznych. Podobnie jak wyżej, decyzje takie nie były 
poprzedzane analizami porównawczymi kosztów dzierżaw w stosunku do wariantu 
zakupu nowych, własnych maszyn i urządzeń. Jednocześnie stwierdzono przypadki 
niskiej intensywności wykorzystania sprzętu górniczego, w tym uprzednio 
zmodernizowanego kosztem wysokich nakładów finansowych. 

Powyższe ustalenia w odniesieniu do KW SA przedstawiono w podziale na 
podstawowe grupy środków trwałych: 

Obudowy zmechanizowane. Utworzona w dniu 1.02.2003 r. KW SA przejęła od 8 spółek węglowych 
m.in. ponad 29 tys. sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych, które w większości były 
zdekapitalizowane61. Różnorodność typów i rodzajów obudów uniemożliwiała częstokroć ich 
współpracę w jednej ścianie wydobywczej. Wynikało to z faktu, że spółki, których przedsiębiorstwa 
nabyła KW SA, nie wymieniały sukcesywnie posiadanych obudów, dokonując ich ciągłej 
modernizacji62, mimo znaczącego wyeksploatowania i zdekapitalizowania. Po przejęciu tego majątku 
KW SA nadal kontynuowała modernizację obudów. Dopiero po 2005 r. KW SA zaczęła nabywać 
nowe obudowy, ograniczając wydatki na modernizację starych. Ustalono, że w latach 2005-2007 KW 
SA zakupiła łącznie 1 578 nowych sekcji obudów, na które wydała 290,4 mln zł. W tym samym 
okresie zmodernizowano 3 123 sekcji, na które wydano 106,8 mln zł.  

Ponosząc znaczne koszty modernizacji obudów (106,8 mln zł), ich remontów (180,4 mln zł) oraz 
zakupów części zamiennych (76,4 mln zł) zł, KW SA nie gospodarowała obudowami w sposób 
                                                      
61 Ok. 90 % obudów zostało wyprodukowanych ponad 10 lat przed powstaniem KW SA 
62 W latach 1994-2004 kopalnie, wchodzące aktualnie w skład KW SA zakupiły łącznie jedynie 574 
nowych sekcji obudowy zmechanizowanej. 
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optymalny. Stwierdzono bowiem, że na koniec 2007 r. kopalnie KW SA posiadały łącznie 24 640 
sekcji obudów, z czego 22 242 było zgodne z  obowiązującą normą PN-EN-180463. Spośród tych 
ostatnich, jedynie 57,6 % wykorzystano w procesie eksploatacyjnym, 4,8 % znajdowało się  
w przeglądach, remontach lub modernizacjach, natomiast 29,0 % znajdowało się w różnego rodzaju 
rezerwach. W ramach rezerw utrzymywano również 1 400 sekcji nie spełniających wymagań ww. 
normy. Pozostałe, zgodne z ww. normą, 1 922 sekcje przeznaczono do likwidacji.  

Pomimo ww. stanu rezerw, występowały przypadki poniesienia znacznych nakładów na 
modernizację zdekapitalizowanych obudów, bez zapewnienia im w dłuższej perspektywie czasu 
efektywnego wykorzystania. Stwierdzono, że w latach 2005-2007 KW SA wydała co najmniej 
kilkanaście milionów złotych na modernizację sekcji z lat 1980-1990, bez zapewnienia im po 
modernizacjach ciągłości w zagospodarowaniu, a przerwy w ich eksploatacji przekraczały pół roku64.  

Kombajny ścianowe. W latach 2005-2007 KW SA nie nabywała nowych kombajnów ścianowych65, 
prowadząc eksploatację w większości własnymi zdekapitalizowanymi kombajnami lub dzierżawiąc je 
od producentów66. W latach tych wydatki z tytułu dzierżaw kombajnów wyniosły odpowiednio:  
101,3 mln zł, 106,0 mln zł i 93,1 mln zł. KW SA nie dokonywała analiz opłacalności zakupu i/lub 
dzierżawy kombajnów ścianowych. Nie podejmowano również działań w celu określenia granicznej 
wartości stawki dzierżawy, powyżej której korzystanie z tego typu usług było nieopłacalne.  

Na modernizację zdekapitalizowanych kombajnów ścianowych67 wydano łącznie 8,6 mln zł,  
przy czym dla niektórych z nich kopalnie KW SA nie zapewniały pełnego wykorzystania. Oprócz 
modernizacji KW SA remontowała kombajny, wydatkując w latach 2005-2007 na ten cel kwotę  
33,9 mln zł, a na zakupy części do kombajnów ścianowych wydały w tym okresie 25,6 mln  zł.  

W 2006 r. KWK Pokój zmodernizowała za kwotę 950 tys. zł kombajn ścianowy68, który od lutego 
do listopada 2008 r. był niewykorzystywany. Podobnie w KWK Marcel w 2006 r., kosztem blisko  
693 tys. zł zmodernizowano kombajn KGS-24569, poprzez jego dostosowanie do współpracy  
z przenośnikiem NOWOMAG PZS 750, a następnie w 2007 r. dokonano ponownej modernizacji, która 
polegała na dostosowaniu go do współpracy w KWK Brzeszcze z przenośnikiem ścianowym Rybnik-
255/754. Koszt ponownej modernizacji wraz z remontem wyniósł 499,5 tys. zł.  

Kombajny chodnikowe. W latach 2005-2007 KW SA eksploatowała 18 kombajnów chodnikowych 
własnych oraz dzierżawiła znaczne ilości kombajnów chodnikowych różnych typów. W 2005 r. 
dzierżawiono 115 takich kombajnów, w 2006 r. - 110, a w 2007 r. - 119. Roczne koszy dzierżawy ww. 
kombajnów wynosiły odpowiednio: 29,1 mln zł, 27,8 mln zł i 31,0 mln zł. Jedyny kombajn 
chodnikowy KW SA zakupiła w 2008 r. za kwotę 7,8 mln zł. Na remont kombajnów chodnikowych 
własnych i dzierżawionych w latach 2005-2007 wydano łącznie 36,9 mln zł. Ponadto w 2006 r., 
kosztem 4,5 mln zł, zmodernizowano pracujący w KWK Piast kombajn chodnikowy AM-7570. 
Podobnie jw. KW SA nie dokonywała analiz mających na celu ustalenie opłacalności zakupu i/lub 
dzierżawy kombajnów chodnikowych. Nie podejmowano także działań mających na celu określenie 
granicznej wartości stawki dzierżawy, powyżej której korzystanie z tego typu usług było nieopłacalne.  

Przenośniki zgrzebłowe. Kopalnie KW SA eksploatowały następującą liczbę różnego typu 
przenośników zgrzebłowych: w 2005 r. - 163 ścianowe i 158 podścianowych, w 2006 r. - 142 ścianowe 
i 147 podścianowych, 2007 r. - 137 ścianowych i 151 podścianowych. Na zakup części zamiennych do 
nich wydano w tym okresie ponad 189,3 mln zł, a na ich remonty, wykonane siłami firm obcych, 
wydano 59,3 mln zł. Ponadto, dokonywano ich modernizacji, przy czym znaczna część 
przeznaczonych do tego celu urządzeń była całkowicie zdekapitalizowana71. Koszty ww. działań72 
wyniosły w tym okresie 30,4 mln zł. Podobnie jak w przypadku ww. obudów ścianowych i kombajnów 
stwierdzono przypadki nieefektywnego wykorzystania przenośników zgrzebłowych, 
zmodernizowanych znacznym nakładem środków.  

                                                      
63 Minimalna szerokości przejścia powinna wynosić co najmniej 0,6 m. 
64 Przerwy w ich wykorzystaniu wynosiły nawet kilkanaście miesięcy. 
65 Ostatni nowy kombajn kopalnie KW SA zakupiły na początku lat 90-tych. 
66 Łącznie na koniec 2005 r. eksploatowano 116 kombajnów ścianowych (w tym 39 własnych),  
na koniec 2006 r. 100 kombajnów (29), a na koniec 2007 r. 92 kombajny (26). 
67 Rok produkcji 1992-2000. 
68 Rok produkcji 1992. 
69 Rok produkcji 1996. 
70 Rok produkcji 2000. 
71 Rok produkcji 1994-1998 
72 Łącznie z kosztami towarzyszących im niezbędnych czynności remontowych. 
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Analiza kosztów remontów kombajnów firmy JOY, które JSW SA dzierżawiła od JZR Sp. z o.o.  
i firmy JOY wskazuje, iż największe koszty remontów ponoszone były w związku z dzierżawą 
kombajnów w znacznym stopniu wyeksploatowanych73. I tak:  
- KWK Zofiówka, dzierżawiąc od JZR dwa kombajny w latach 2003-2007, w związku z ich 

remontami poniosła koszty w wysokości 6,2 mln zł, 
- KWK Pniówek, dzierżawiąc od JZR dwa kombajny w latach 2003-2007 poniosła, w związku z ich 

remontami, koszty w wysokości 7,1 mln zł, 
- KWK Borynia, dzierżawiąc od JZR i JOY dwa kombajny w latach 2003-2007 poniosła, w związku  

z ich remontami, koszty w wysokości 8,1 mln zł74. 

W LW Bogdanka SA na utrzymanie kombajnu ścianowego JOY 4LS3 w latach 2006-2007 
wydatkowano łącznie blisko 4,0 mln zł (koszty remontu kompleksowego kombajnu, remonty 
podzespołów oraz części zamienne). Kombajn ten został zakupiony w 1996 r. za kwotę ok. 2,7 mln zł. 

W ZGH Bolesław koszt remontu ładowarki stanowił 78 % ceny netto nowej maszyny. Protokół  
z wyboru wykonawcy remontu z czerwca 2007 r. nie zawierał uzasadnienia tego zlecenia, a ponadto 
komisji nie przewodniczył członek Zarządu ZGH Bolesław, lecz Kierownik Działu Energo-
Mechanicznego, co było niezgodne z zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie zlecenie to 
pokrywało się czasowo z możliwością zakupu nowej ładowarki, gdyż w grudniu 2006 r. producent 
złożył ofertę jej sprzedaży z dostawą w ciągu 6-7 miesięcy (czerwiec-lipiec 2007 r.).  

Przed likwidacją 14 z 25 objętych kontrolą samojezdnych maszyn górniczych w ZG Rudna 
(KGHM SA) nie dokonywano analiz opłacalności ich napraw i remontów. Skutkiem braku takich 
analiz, w ocenie NIK, ponoszono nieuzasadnione koszty remontów wykonywanych bezpośrednio 
przed likwidacją maszyn. Na przykład przy braku analizy opłacalności remontu, w okresie 
poprzedzającym ostateczne unieruchomienie w 2007 r. lub po tym unieruchomieniu (w wyniku awarii) 
2 wozów wiercących, poniesiono koszty ich remontów w wysokości 143 tys. zł, w tym po dniu ich 
ostatecznego unieruchomienia, tj. w okresie pomiędzy zaprzestaniem użytkowania tych wozów a ich 
likwidacją - w kwocie 63 tys. zł. 

Skutki i zagrożenia:  

Zdaniem NIK, opisane powyżej przypadki świadczą o nieprawidłowym 
prowadzeniu gospodarki posiadanymi urządzeniami i maszynami górniczymi. 
Decyzje o remontach i modernizacjach zdekapitalizowanych maszyn i urządzeń 
podejmowano bez oceny opłacalności takich działań, w tym bez dokonania 
prawidłowej analizy możliwości ich wykorzystania w dłuższym okresie czasu75. 
Ocena taka jest uzasadniona m.in. tym, że planowanie wykorzystania określonego 
typu maszyn i urządzeń do eksploatacji poszczególnych części złoża podejmowane 
jest ze znacznym wyprzedzeniem.  

Nie przeprowadzano również analiz opłacalności dzierżaw maszyn i urządzeń,  
w tym także ponoszenia kosztów ich remontów - w kontekście możliwości zakupu 
nowych własnych urządzeń, co - w ocenie NIK - wynikało m.in. z braku 
wiarygodnych danych porównawczych, jako że nie gromadzono oraz nie 
ewidencjonowano pełnych kosztów eksploatacji poszczególnych własnych urządzeń, 
o czym była mowa w punktach 3.5 i 3.6 niniejszej Informacji. 

W ocenie NIK, użytkowanie podstawowych maszyn i urządzeń górniczych,  
z uwagi na znaczne wydatki związane z ich utrzymaniem, wymaga szczegółowego, 
bieżącego monitorowania i analizowania kosztów jakie generują te środki produkcji. 
                                                      
73 Roczniki produkcji od 1998 do 2002. 
74 Na remonty każdego z ww. kombajnów JSW SA ponosiła rocznie koszty rzędu 0,5-1 mln zł,  
co stanowiło nawet 20% wartości nowego kombajnu. Przykładowo, w 2007 r. na remont 
funkcjonującego w KWK Borynia kombajnu JOY 4LS-5 z 1998 r. wydano 1,4 mln zł, co stanowiło  
w tym czasie ok. 25% wartości nowego kombajnu tego typu.  
75 Przykładowo, utrzymywanie przez KW SA blisko 30-sto procentowych rezerw obudów, przy 
jednoczesnym ponoszeniu wysokich nakładów na ich remonty i modernizacje, budzi wątpliwości co do 
rzetelności analiz możliwości zagospodarowania istniejących urządzeń. O braku właściwej koordynacji 
działań w tym zakresie oraz ich ekonomicznego uzasadnienia świadczy także niepełne wykorzystanie 
zmodernizowanych wysokim kosztem obudów zmechanizowanych. 
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Podnoszony wcześniej brak ewidencji kosztów ponoszonych na poszczególne 
maszyny i urządzenia ogranicza możliwość prowadzenia kompletnych  
i obiektywnych analiz w tym zakresie i może skutkować podejmowaniem decyzji 
prowadzących do działań niegospodarnych. 

Zdaniem NIK, analizy zmierzające do rzetelnej oceny, które z rozwiązań jest 
korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia (tj. dysponowanie urządzeniami 
własnymi lub dzierżawionymi, w tym nowymi czy wyeksploatowanymi), powinny 
uwzględniać, m.in. takie czynniki jak: uzyskiwanie okresów gwarancyjnych  
w przypadku nowych urządzeń, koszty robocizny związanej z naprawami i remontami 
przeprowadzanymi we własnym zakresie, zapewnienie utrzymania ciągłości 
produkcji czy zakładanej wydajności prowadzonego wydobycia. Należy przy tym 
zauważyć, że ograniczanie wydatków na zakupy nowych, własnych maszyn  
i urządzeń może tylko pozornie i chwilowo poprawić sytuację finansową kopalni, 
gdyż w praktyce często wiąże się to ze zwiększonymi kosztami utrzymania starych 
środków produkcji, które w powiązaniu ze spadkiem przychodów spowodowanych 
np. brakiem ciągłości wydobycia, w wyniku awarii sprzętu, ostatecznie prowadzić 
będzie do pogorszenia sytuacji przedsiębiorcy górniczego. 

Wnioski NIK:  

(1) Podjęcie działań, aby decyzje o ponoszeniu nakładów na remonty i modernizacje 
poprzedzane były każdorazowo analizą ich efektywności ekonomicznej76 oraz 
faktycznymi możliwościami wykorzystania maszyn i urządzeń po remoncie lub 
modernizacji. (KW SA) 

(2) Dokonanie analizy kosztów dzierżawy kombajnów ścianowych i chodnikowych, 
pod kątem jej opłacalności, uwzględniającej stopień zużycia, koszty napraw  
i remontów oraz graniczną stawkę dzierżawy, powyżej której bardziej 
uzasadniony jest zakup nowego urządzenia. (KW SA) 

(3) Podjęcie działań mających na celu efektywniejsze gospodarowanie posiadanymi 
obudowami zmechanizowanymi, kombajnami i przenośnikami. (KW SA) 

(4) Analizowanie celowości wydatkowania środków na remonty kapitalne maszyn  
i urządzeń w relacji: wartość remontu kapitalnego a cena zakupu nowej maszyny 
lub urządzenia. (ZGH Bolesław) 

Wdrażanie wniosków NIK:  

Ad. (1) i (2) Zarząd KW SA poinformował, że w celu realizacji tych wniosków 
podjęto działania związane z wypracowaniem wytycznych w sprawach analiz, w tym 
określeniem założeń, zakresów niezbędnych informacji, wzorów dokumentów, 
ewentualnych instrukcji koniecznych dla dokonywania analiz, zwłaszcza związanych 
z dzierżawami kombajnów. Dokumenty te po ich opracowaniu zostaną wdrożone do 
stosowania. 

Ad. (3) Wg informacji Zarządu KW SA, po wdrożeniu programu informatycznego 
KPT (Kompleks Produkcyjno-Techniczny) firmy COIG, wykorzystanie modułów 
„Harmonogramowanie Produkcji” i „Gospodarka Maszynami” pozwoli na pełniejsze 
zagospodarowanie podstawowych maszyn i urządzeń wydobywczych. 

Ad. (4) Zarząd ZGH Bolesław zobowiązał kierowników komórek organizacyjnych, 
aby przy tworzeniu planów remontów szczegółowo analizować celowość każdego 
remontu. W przypadku gdy koszt jego przeprowadzenia przewyższa 75 % ceny 

                                                      
76 W szczególności w stosunku do maszyn i urządzeń o znacznym stopniu zdekapitalizowania. 
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zakupu, decyzję co do przeprowadzenia takiego remontu każdorazowo podejmować 
będzie Zarząd Spółki. 
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Załączniki 
 

Załącznik 1 – Metodyka badań 

Kontrolę prowadzenia przez podmioty górnicze gospodarki remontowej maszyn i urządzeń 
zaplanowano jako kontrolę wykonania zadań wraz z elementami kontroli prawidłowości, co miało 
umożliwić zbadanie sposobu i efektywności wydatkowania środków na zakupy usług, materiałów  
i części remontowych przez przedsiębiorców prowadzących podziemne zakłady górnicze, 
uwzględniając obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz własne regulacje 
wewnętrzne przedsiębiorców.  

Zasadnicza część szczegółowych badań kontrolnych, dotyczących zakupów usług i materiałów 
remontowych, została przeprowadzona w centralach spółek Skarbu Państwa lub spółek z udziałem 
Skarbu Państwa oraz w ich jednostkach organizacyjnych – zakładach górniczych (kopalniach).  
I tak, w centralach spółek i kopalniach badaniom zostały poddane m.in. procedury planowania 
wydatków związanych z gospodarką remontową oraz zasady dokonywania zakupów związanych  
z remontami, w tym postępowania przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz 
w trybach określonych regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów (w przypadku spółek nie 
podlegających ustawie lub w przypadku przetargów o wartości niższej od określonej  
w przepisach). Doboru poddanych kontroli postępowań wyłaniających wykonawców usług  
i dostawców materiałów remontowych dokonywano metodami niestatystycznymi – wg osądu 
kontrolerów. 

W ramach kontroli zlecania usług remontowych przez JSW SA oraz ZGH Bolesław SA 
badaniom poddano także ich spółki zależne JZR Sp. z o.o. oraz Bolsped Sp. z o.o., których zakres 
działalności niemal w całości związany był ze świadczeniem usług remontowych spółkom 
„matkom”. W odniesieniu do JZR Sp. z o.o. prowadzona działalność polegała także na zakupach  
i dzierżawach maszyn i urządzeń górniczych na rzecz JSW SA. 

Kontrola w Ministerstwie Gospodarki koncentrowała się na badaniu prawidłowości procesu 
legislacyjnego związanego z wprowadzeniem w 2002 r. do rozporządzenia w sprawie BHP treści 
§ 428, ustalającego obowiązek remontowania maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach 
górniczych w oparciu o DTR producenta. W Urzędzie Zamówień Publicznych badania 
ukierunkowane były na ustaleniu liczby i wartości zamówień, w odniesieniu do których Prezes 
UZP udzielił przedsiębiorcom zgody na zastosowanie trybu z wolnej ręki, w związku z brzmieniem 
ww. § 428, przy udzielaniu zamówień na zakup usług i materiałów remontowych, a także na 
zbadaniu podejmowanych przez Prezesa UZP ewentualnych interwencji w sprawie funkcjonowania 
ww. przepisu i związanych z nim skutków. 

Łączne finansowe rezultaty kontroli wyniosły 337,3 mln zł w zakresie finansowych lub 
sprawozdawczych skutków nieprawidłowości77 oraz 101,1 tys. zł w zakresie korzyści 
finansowych78. 

 

 

 

                                                      
77 z czego m.in.: 284,1 mln zł stanowiły kwoty wydatkowane z naruszeniem Pzp lub regulaminów 

wewnętrznych dotyczących udzielanych zamówień, 16,8 mln zł nieprawidłowe księgowania kosztów 
związanych z gospodarką remontową, a 13,7 mln zł kwoty wydatkowane z naruszeniem należytego 
zarządzania finansami. 

78 kwota dotyczy środków wyegzekwowanych przez kontrolowaną jednostkę od innych podmiotów wskutek 
realizacji wniosków pokontrolnych NIK. 
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Załącznik 2 – Plany zakupów usług i części remontowych oraz ich wykonanie 

 
Tabela 1: Realizacja finansowa planów zakupów usług remontowych 
             

Realizacja planów zakupów usług remontowych [w tys. zł] 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

% % %  
Podmiot górniczy 

Plan 
pierwotny 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie
(4):(3) 

Plan 
pierwotny

Plan po 
zmianach

Wykonanie 
(8):(7) 

Plan 
pierwotny

Plan po 
zmianach 

Wykonanie
(12):(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kopalnie JSW SA 116 471 114 471 112 675 98,4 108 311 108 311 114 958 106,1 108 700 111 481 128 712 115,5 

Kopalnie KHW SA 114 752 114 332 128 624 112,5 122 496 122 496 136 642 111,5 134 742 134 742 135 847 100,8 

Kopalnie KW SA 291 761 286 864 293 451 102,3 283 446 283 446 271 248 95,7 295 012 295 012 310 363 105,2 

LW Bogdanka SA 22 722 22 722 11 423 50,3 23 995 27 545 20 130 73,1 27 153 28 259 17 279 61,1 

Kopalnie KGHM SA 202 611 182 837 238 308 130,3 218 754 250 722 272 029 108,5 271 748 283 845 282 513 99,5 

ZGH Bolesław SA* 5 882 6 123 5 272 86,1 9 067 10 647 9 561 89,8 10 472 10 895 9 707 89,1 

OGÓŁEM 754 199 727 349 789 753 108,6 766 068 803 166 824 568 102,7 847 827 864 234 884 421 102,3 

* dotyczy remontów planowo-zapobiegawczych maszyn i urządzeń         
             

Tabela 2: Realizacja finansowa planów zakupów materiałów remontowych      
             

Realizacja planów zakupów materiałów remontowych [w tys. zł] 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

% % %  
Podmiot górniczy 

Plan 
pierwotny 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie
(4):(3) 

Plan 
pierwotny

Plan po 
zmianach

Wykonanie 
(8):(7) 

Plan 
pierwotny

Plan po 
zmianach 

Wykonanie
(12):(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kopalnie JSW SA 79 511 72 372 59 918 82,8 82 504 66 309 56 416 85,1 68 416 64 606 53 008 82,0 

Kopalnie KHW SA 41 580 44 159 79 416 179,8 57 250 62 627 73 893 118,0 85 200 89 729 81 246 90,5 

Kopalnie KW SA* x x 147 989 102,9 x x 148 259 103,1 x x 138 364 94,0 

LW Bogdanka SA 44 770 39 283 41 512 105,7 37 817 37 303 37 263 99,9 38 599 48 813 45 077 92,3 

Kopalnie KGHM SA 81 731 75 491 101 768 134,8 95 125 100 215 113 982 113,7 108 686 111 083 119 534 107,6 

ZGH Bolesław SA x x x 67,7 x x x 111,8 x x x 119,7 

OGÓŁEM x x 430 603 x x x 429 813 x x x 437 228 x 

* podano wykonanie dotyczące 6 podstawowych grup maszyn i urządzeń, natomiast wykonanie planu odniesiono do całości zakupów materiałowych w Spółce 
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Załącznik 3 – Wykaz Ministrów właściwych ds. gospodarki oraz  

Prezesów Urzędu Zamówień Publicznych 
 
 
Ministrowie właściwi ds. gospodarki 
 
 Pan Waldemar Pawlak  - od 16 listopada 2007 r. 
 Pan Piotr Grzegorz Woźniak - od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r. 
 Pan Jacek Piechota   - od 31 marca 2005 r. do 31 października 2005 r. 
 Pan Jerzy Hausner   - od 8 stycznia 2003 r. do 31 marca 2005 r. 
 Pan Jacek Piechota  - od 19 października 2001 r. do 8 stycznia 2003 r. 
 Pan Janusz Steinhoff   - od 31 października 1997 r. do 19 października 2001 r. 
 
Prezesi Urzędu Zamówień Publicznych 
 
 Pan Jacek Sadowy   - od 23 lutego 2008 r. 
 Pan Tomasz Czajkowski  - od 7 grudnia 2001 r. do 23 lutego 2008 r. 
 
 
 

Załącznik 4 – Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach 
kontroli 

 

 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
 Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 Prezes Rady Ministrów 
 Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki 
 Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
 Minister Skarbu Państwa 
 Minister Finansów 
 Komisja Gospodarki Sejmu RP 
 Komisja Skarbu Państwa Sejmu RP 
 Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP 
 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 
 Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP 
 Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP 
 Rzecznik Praw Obywatelskich 
 


