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 Górnictwo węgla kamiennego to główna gałąź polskiego przemysłu 
wydobywczego.  

 Ratownictwo górnicze nie było dotychczas przedmiotem systemowej 
kontroli NIK. 

 Ratownictwo górnicze jest ważnym ogniwem bezpieczeństwa pracy  
w górnictwie. 

 O kontrolę funkcjonowania ratownictwa górniczego w byłej Kompanii 
Węglowej obecnie Polskiej Grupie Górniczej i jego współdziałania  
z CSRG zwrócił się do Prezesa NIK jeden z senatorów. 

 
 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? Skala problemu 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK.  



Czy służby ratownictwa górniczego spełniają wymagane prawem 
standardy oraz prawidłowo ustalają wysokość opłat określonych  
w umowach zawieranych z przedsiębiorcami górniczymi? 

W szczególności: 

 Czy służby ratownictwa górniczego spełniają wymagane standardy 
(m.in. zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 
czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 94, poz. 838 ze zm.)? 

 Czy koszty utrzymania zastępów i służb ratowniczych w gotowości 
uzasadniały wysokość opłat określonych w umowach zawieranych 
przez CSRG z przedsiębiorcami górniczymi? 

 Czy organy nadzoru górniczego sprawują właściwy nadzór nad 
działalnością CSRG i kopalnianych stacji ratownictwa górniczego? 

Co kontrolowaliśmy? 03 



 Centralną Stację Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu, 

 4 Zakłady Górnicze funkcjonujące w ramach trzech przedsiębiorstw 
wydobywczych, 

 Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, 

 2 Okręgowe Urzędy Górnicze: w Katowicach i Gliwicach. 

Kontrola planowa została poprzedzona kontrolą rozpoznawczą, 
w ramach której skontrolowano jeden Zakład Górniczy. 

Kogo kontrolowaliśmy? 04 
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Źródło: Opracowanie własne NIK.  

Służby ratownictwa górniczego były zorganizowane zgodnie z obowiązującymi 
wymogami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne  
i górnicze i w obowiązującym do 30 czerwca 2017 r. rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z 12 czerwca 2002 roku w sprawie ratownictwa górniczego, a ich 
organizacja umożliwiała natychmiastowe niesienie pomocy w sytuacji zagrożenia. 
  

 
 

Stwierdzony stan – organizacja systemu ratownictwa  
w górnictwie    
 
  

Służby ratownictwa 
górniczego przedsiębiorcy 

MODEL I - zorganizowane własne 
ratownictwo górnicze spełniające 

wymagania jednostki ratownictwa 

MODEL II - zorganizowane własne 
ratownictwo górnicze nie spełniające 
wymagań dla jednostki ratownictwa + 
możliwość udziału w akcji ratowniczej 

jednostki ratownictwa 

MODEL III - brak własnych 
zorganizowanych służb i powierzenie 

obowiązku ratownictwa w całości 
jednostce ratownictwa 

W obowiązującym stanie  
prawnym istnieją trzy  
modele rozwiązań  
organizacji ratownictwa  
górniczego przedsiębiorcy 



Stwierdzony stan – organizacja systemu ratownictwa  
w górnictwie węgla kamiennego 
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 Dominuje model II, który funkcjonował we wszystkich skontrolowanych 
zakładach górniczych.  

 Zakłady górnicze posiadają drużyny ratownicze oraz kopalnianą stację 
ratownictwa.  

 Ponadto przedsiębiorcy górniczy zawierali z Centralną Stacją Ratownictwa 
Górniczego (CSRG) umowy na utrzymywanie w ciągłej gotowości środków 
osobowych, technicznych i materiałowych związanych z udziałem w akcji 
ratowniczej służb specjalistycznych.   

 CSRG  zabezpiecza kopalnie, tj. gwarantuje udzielenie pomocy w sytuacji 
zagrożenia, szkoli personel ratowniczy i zabezpiecza pod względem 
medycznym system ratownictwa. 

 



Stwierdzony stan – Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego 

W CSRG funkcjonowały 4 Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego: w Bytomiu, 
Zabrzu, Jaworznie i Wodzisławiu Śląskim zabezpieczające podlegające im kopalnie.  
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Stwierdzony stan – model gotowości ratowniczej CSRG 08 
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Stwierdzony stan – Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego 

 CSRG w celu realizacji  swoich zadań utrzymywała w stałej gotowości  
do udziału w akcji ratowniczej swój sprzęt i personel 

 W strukturze CSRG funkcjonowało  laboratorium chemiczne oraz badania  
i opiniowania sprzętu oraz sześć pogotowi specjalistycznych wyposażonych  
w specjalistyczny sprzęt:  

– pomiarowe,  

– inertyzacyjne,  

– przeciwpożarowe,  

– górniczo-techniczne,  

– przewoźnych wyciągów  
ratunkowych  

– wodne.   

 

 

Wykres przedstawia częstotliwość ich użycia w latach 2014–2017 (I połowa) 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – system szkoleń Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego 

 Scentralizowany system szkoleń i ćwiczeń gwarantuje jednakowy system 
nauczania praktycznego i teoretycznego, który pozytywnie wpływa  
na współpracę członków drużyn ratowniczych w trakcie prowadzenia 
akcji ratowniczej.  

 CSRG w latach 2014-2016  
przeprowadziła 2.643 ćwiczenia  
ratownicze, w których wzięło  
udział 41.270 ratowników.  

 Poza ćwiczeniami ratowników  
górniczych CSRG organizowała  
szkolenia z zakresu ratownictwa  
górniczego, w których w latach  
2014–2017 r. (I połowa) wzięło  
udział 18,6 tys. osób.  
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Stwierdzony stan – zabezpieczenie medyczne 

 
CSRG zorganizowała medyczną służbę ratownictwa górniczego, na którą 
składało się: 

 Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych, tj. lekarze pozostający  
w stałej gotowości w dwóch OSGR 

 Opracowanie metodyki i organizacja badań ratowników przed 
rozpoczęciem ćwiczeń i dyżurów w OSRG  

 Opracowanie metodyki i przeprowadzanie badania ratowników  
i kandydatów na ratowników. W latach 2014–2017 r. (I połowa) 
przebadanych zostało 19.752 ratowników oraz 1.815 kandydatów  
na ratowników 
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Stwierdzony stan – zabezpieczenie medyczne 12 

 Usługę zabezpieczenia medycznego dla śląskich kopalń należących do PGG, JSW, 
Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj i SRK oraz dla CSRG w zakresie zabezpieczenia 
OSRG w Bytomiu, Zabrzu i Jaworznie świadczyła jedna firma (pkt 5.1.3 Informacji)  

 Harmonogramy dyżurów dla 29 ruchów kopalń - IDENTYCZNE 
 Sytuacja ta, w ocenie NIK, może stanowić zagrożenie dla sprawnego prowadzenia 

akcji ratowniczej w jej początkowym etapie, w przypadku wystąpienia więcej niż 
jednego zdarzenia wymagającego prowadzenia akcji ratowniczej w tym samym 
czasie. 

 Nadzór CSRG nad organizacją zabezpieczenia medycznego dla OSRG Zabrze, Bytom, 
Jaworzno - nierzetelny 

Źródło: Opracowanie własne NIK . 



Stwierdzony stan – koszty utrzymania zastępów i służb 
ratowniczych CSRG a wysokość opłat określonych w umowach 
zawieranych przez CSRG z przedsiębiorcami górniczymi 

 Podstawowym przychodem CSRG - przychody za świadczenie tzw. 
usługi gotowości do udziału w akcji.  

 Przychody z tego tytułu nie pokrywały kosztów utrzymania gotowości.  

 Zbilansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania CSRG - możliwe 
dzięki pozostałym świadczonym usługom: 

– szkolenia z zakresu ratownictwa górniczego, 

– pośrednictwo w realizacji badań ratowniczych, 

– wykonywanie usług na rzecz przedsiębiorców górniczych,  
z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i wyposażenia. 
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Stwierdzony stan – podstawowa działalność CSRG  
jest trwale nierentowna 

 Usługa gotowości była 
jedyną trwale nierentowną 
działalnością Spółki. 

 Przychody z tego tytułu  
w latach 2014-2016 
pokrywały coraz mniejszą 
część ponoszonych 
kosztów: w 2014 r. 
przychody pokryły 72,1% 
kosztów gotowości,  
w 2015 r. – 71,7%,  
w 2016 r. – 70,4%. 
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Stwierdzony stan – koszty ratownictwa  
w górnictwie węgla kamiennego 

Szacunkowe koszty ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego  
w roku 2016 wyniosły 669,6 mln zł. Koszty te na przestrzeni lat 2014–2016 
wykazywały tendencję spadkową: w 2014 r. wyniosły 771,7 mln zł,  
natomiast w 2015 r. 712,0 mln zł. 

15 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2014

2015

2016

Szacunkowe koszty ratownictwa (w mln zł) 

koszty CSRG

pozostałe koszty ratownictwa

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – spełnianie przez służby ratownictwa 
standardów dotyczących wyposażenia i kwalifikacji 

 Zakłady Górnicze posiadały aktualne Plany ratownictwa określające 
sposób prowadzenia akcji ratowniczej, wyposażenie oraz obsadę 
kopalnianych stacji ratownictwa górniczego.  

 Obsada jak i wyposażenie kopalnianych stacji ratownictwa 
górniczego odpowiadało postanowieniom Planów Ratownictwa,  
a członkowie skontrolowanych drużyn ratowniczych spełniali wymogi 
dotyczące stażu pracy, wieku i kwalifikacji. 

 Wyposażenie kopalnianych stacji ratownictwa górniczego 
dostosowane było do zagrożeń występujących w danej kopalni,  
a określał je kierownik ruchu zakładu górniczego.  

 Wyposażenie CSRG określił jej Kierownik i dostosowane było ono  
do zagrożeń występujących we wszystkich kopalniach.  
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 Kopalniane stacje ratownictwa 
górniczego i CSRG były 
wyposażone w sprzęt ochrony 
układu oddechowego, 
przyrządy pomiarowe  
i kontrolne, sprzęt ratowniczy  
i pomocniczy,  odzież ochronną 
oraz oświetlenie osobiste 
ratowników. 

 

Stwierdzony stan – spełnianie przez służby ratownictwa 
standardów dotyczących wyposażenia i kwalifikacji 
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Źródło: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. 



Stwierdzony stan – spełnianie przez członków drużyn 
ratowniczych standardów dotyczących przeszkolenia 

18 

 
 
 
 

 Z pięciu objętych kontrolą drużyn ratowniczych, członkowie jednej  
- ZG Janina (należącej do Tauron Wydobycie SA) nie uczestniczyli  
w wymaganej liczbie ćwiczeń: 
– żaden z 27 objętych badaniem członków drużyny ratowniczej  

nie uczestniczył w okresie przynależności do drużyny ratowniczej 
przypadającej w latach 2014–2016 we wszystkich wymaganych 
ćwiczeniach z zakresu ratownictwa górniczego. Jedynie jedna 
osoba w roku 2014 i jedna w roku 2015 odbyła wymagane sześć 
ćwiczeń.  

– ponadto czterech z 11 objętych badaniem zastępowych pełniących 
tę funkcję w latach 2015–2016 nie uczestniczyło w corocznym 
seminarium dla zastępowych, jakie odbyło się w roku 2016, a jeden 
z nich również nie uczestniczył w seminarium, które odbyło się  
w roku 2015.  



Stwierdzony stan – badania ratownicze 

 Ratownicy górniczy zatrudnieni w kopalniach byli terminowo 
kierowani na badania lekarskie i psychologiczne, a w przypadku 
nieodbycia badań lub negatywnego ich wyniku byli zawieszani  
w obowiązkach.  

 Natomiast ratownicy górniczy zatrudnieni w CSRG byli kierowani 
terminowo jedynie na badania lekarskie. Badania psychologiczne 
ratowników odbywały się co 2 lata, podczas gdy zgodnie z 
obowiązującą wówczas i wprowadzoną do stosowania przez CSRG 
„Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteriami  
i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym” 
powinny się odbywać co rok. 
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Stwierdzony stan – nadzór nad działalnością CSRG  
i kopalnianych stacji ratownictwa górniczego 

 Jednym z celów wskazanych w obowiązującej w latach 2015–2018 
Strategii działania urzędów górniczych było utrzymanie sprawności służb 
ratownictwa górniczego, co organy nadzoru górniczego planowały 
realizować poprzez kontrolę wszystkich zakładowych stacji ratownictwa 
górniczego, m.in. w podziemnych zakładach górniczych oraz poprzez 
kontrole wszystkich jednostek ratownictwa górniczego.  

 Ww. cel realizowany był zarówno przez WUG, jak i przez OUG, z którymi 
planował i realizował kontrole w zakładach górniczych oraz w jednostkach 
ratownictwa górniczego.  

 Łącznie w latach 2014–2017 I połowa WUG i dwa skontrolowane OUG  
(w Gliwicach i Katowicach) przeprowadziły 132 kontrole funkcjonowania, 
organizacji i wyposażenia służb ratowniczych przedsiębiorców górniczych.  

Każdego roku kontrolowana była również CSRG, w tym okręgowe stacje 
ratownictwa górniczego. 
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Stwierdzony stan – nadzór nad działalnością CSRG  
i kopalnianych stacji ratownictwa górniczego 

 Organy nadzoru górniczego właściwie sprawowały nadzór nad 
Jednostką Ratownictwa Górniczego oraz kopalnianymi stacjami 
ratownictwa górniczego i poza jednym przypadkiem adekwatnie 
reagowały na sygnały o zagrożeniach. 

 NIK ustaliła, że OUG w Gliwicach w jednym przypadku zweryfikował 
dopiero po 51 dniach, uzyskaną w formie skargi informację, że jeden  
z dyspozytorów ruchu zakładu górniczego nie posiada wymaganej 
wiedzy w zakresie wyrobisk górniczych, co powodowało, że w razie 
zagrożenia nie będzie w stanie sprawnie umożliwić wyprowadzenie 
załogi z zagrożonego rejonu. W okresie od otrzymania przez Urząd 
skargi do jej zweryfikowania dyspozytor ten przepracował 36 
roboczodniówek. Postępowanie OUG w Gliwicach w tej sprawie NIK 
oceniła jako nierzetelne. 
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Stwierdzony stan – regulacje dotyczące  
prac profilaktycznych w sytuacji zagrożenia pożarowego 

 W trakcie kontroli Delegatura NIK w Katowicach została powiadomiona 
przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Ratowników Górniczych  
w Polsce (ZZRG), m.in. o kwestii niewłaściwej postaci wzoru określającego 
stan zagrożenia pożarowego wymagający usunięcia poprzez prace 
profilaktyczne.  

 Obowiązujące od 1 lipca 2017 r. rozporządzenie  Ministra Energii z 16 
marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego stanowi w § 71 ust. 1 pkt 
1, że prace profilaktyczne wykonuje się w przypadku likwidacji stanu 
zagrożenia pożarowego, w szczególności w przypadku budowy tam  
o konstrukcji przeciwwybuchowej lub uszczelniania tam i zrobów, gdy: 

 

10<Vco<25 dm3/min. przy CO<0,0026%  
 

Zdaniem Przewodniczącego ZZRG wzór ten winien mieć postać: 
 

10<Vco≤25 przy ΔCO<0,0026 lub  
10<Vco≤25 dm3/min. przy CO≤0,0026% 
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Stwierdzony stan – regulacje dotyczące  
prac profilaktycznych w sytuacji zagrożenia pożarowego 

Delegatura NIK w Katowicach zwróciła się do Prezesa CSRG oraz do Prezesa WUG 
z zapytaniem, czy podzielają stanowisko zaprezentowane w piśmie ZZRG.  
 
Prezes CSRG stwierdził, że warunek zawarty w § 71 ust. 1 pkt 1 ww. 
rozporządzenia pod względem merytorycznym jest poprawny, jednak został 
zapisany nieprecyzyjnie, a wymogi zawarte w §142 ust. 2 pkt 2 oraz § 504 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1118.) wskazują, że warunek ten powinien mieć postać  

 

10<Vco≤25 dm3 / min. przy CO≤0,0026%, 
czyli w kwestii formuły zgodził się z opinią ZZRG. 

 

Natomiast Prezes WUG stwierdził, że wzór w oparciu o który podejmowana jest 
decyzja o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia prac profilaktycznych został 
określony prawidłowo. 
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Ocena ogólna 24 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działanie systemu ratownictwa 
w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. 
Organizacja służb ratowniczych była zgodna z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami: służby ratownictwa spełniały wymagane standardy  
w zakresie wyposażenia i kwalifikacji członków drużyny ratowniczej.  
W czterech z pięciu skontrolowanych drużyn ratowniczych przestrzegane 
były również wymogi dotyczące przeszkolenia i częstotliwości 
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.  
Koszty utrzymania zastępów i służb ratowniczych w gotowości uzasadniały 
wysokość opłat za usługi, jakie CSRG świadczyła na rzecz przedsiębiorstw 
górniczych.  
Organy nadzoru górniczego właściwie sprawowały nadzór nad CSRG oraz 
kopalnianymi stacjami ratownictwa górniczego i poza jednym przypadkiem 
adekwatnie reagowały na sygnały o zagrożeniach. 

 
 



Do Ministra Energii o:  

 zweryfikowanie poprawności parametrów określonych w § 71 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Energii z 16 marca 2017 r. w sprawie 
ratownictwa górniczego, wg których podejmuje się prace 
profilaktyczne w celu likwidacji zagrożenia pożarowego.   

 

Do Prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego o: 

 podjęcie działań w celu dostosowania wysokości opłat za świadczenie 
przez CSRG usług gotowości do poziomu umożliwiającego pokrycie 
ponoszonych z tego tytułu uzasadnionych kosztów. 

25 Wnioski 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Źródło: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA 
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