Dziatalnosc kontrolna komorek Wyzszego Urzedu Gorniczego w 2014 roku
w jednostkach podlegtych i nadzorowanych.
I. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli.
W okresie sprawozdawczym, Samodzielny Wydziat do spraw Kontroli, a od dnia
1 kwietnia 2014 r. Biuro Kontroli i Audytu Wewnetrznego planowato, organizowato
oraz przeprowadzato kontrole dziatalnosci urzedow gorniczych oraz komorek WUG.
Dziatalnosc kontrolna Biura prowadzona byte w oparciu o ustawe z dnia 15 lipca
2011 r. o kontroli w administracji rza.dowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i Standardy
kontroli w administracji rza.dowej, zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow w dniu 10 lutego 2012r. oraz akty wewnetrzne Prezesa WUG.
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli okregowych urzedow gorniczych, SUG oraz
komorek WUG, uregulowane zostafy Zarza.dzeniem Nr 12 Prezesa Wyzszego
Urzedu Gorniczego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie kontroli urzedbw gorniczych
(Dz. Urz. WUG poz. 39, z 2013 r. poz. 43 oraz z 2014 r. poz. 16) oraz Zarza.dzeniem
Nr 15 Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
kontroli urzedow gorniczych (Dz. Urz. WUG poz. 38, z 2014 r.).
II. Kontrole w jednostkach podlegtych i nadzorowanych przeprowadzone w roku
2014, przez Samodzielnv Wvdzial do spraw Kontroli oraz Biuro Kontroli i Audytu
Wewnetrznego.
W analizowanym okresie Samodzielny Wydzial do spraw Kontroli, a od dnia
1 kwietnia 2014 r. Biuro Kontroli i Audytu Wewnetrznego, przeprowadzity:
1. Piec kontroli planowanych w jednostkach podlegtych i nadzorowanych, realizujqc
zatwierdzony w dniu 5 grudnia 2013 r. przez Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego ,,Plan kontroli okregowych urzedow gorniczych i SUG w 2014 r.
przez Samodzielny Wydziat do Spraw Kontroli Wyzszego Urzedu Gorniczego",
a mianowicie:
- w Okregowym Urzedzie Gorniczym we Wrocfawiu, w terminie od 10 do 14
lutego 2014 r., z udziatem osmiu kontrolerow.
Wyniki kontroli ujeto w wysta.pieniu pokontrolnym z dnia 7 kwietnia 2014 r.,
skierowanym do Dyrektora OUG we Wroclawiu, zawierajqcym ocene
dziafalnosci Urzedu - zadowalaja.ca. oraz zalecenia pokontrolne, w ramach
ktorych Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego zobowia.zat Dyrektora Urzedu
do podjecia dzialah stuza.cych dalszej poprawie funkcjonowania Urzedu,
a w szczegolnosci do:
a) objecia nadzorem przez osobe kierownictwa Urzedu zatatwianie spraw
zwiajzanych
z
kwalifikowaniem,
rejestrowaniem
i
zaiatwianiem
skarg i wnioskow,
b) zwiekszenia ilosci kontroli robot strzatowych w odkrywkowych zaktadach
gorniczych, w czasie ich faktycznego wykonywania,
c) w zwia.zku ze sprawowanym nadzorem nad realizacja, wnioskow
sformulowanych przez komisje powotane przez Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego, po zdarzeniach zaistniatych w latach 2000 - 2013:
- dokonac przegla.du i analizy aktualnosci wnioskow wynikaja.cych z prac
Komisji w latach ubiegtych, a w oparciu o powyzsze wskazac do kontroli
wnioski, ktore nie utracity aktualnosci i powinny bye w dalszym cia.gu
objete kontrolg.,
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d)

e)

f)
g)

- wypracowac z KGHM Polska Miedz S.A. sposob okresowego pozyskiwania
informacji, z oddzialow/zaktedow gorniczych przedsiebiorcy jak i tez
od przedsiebiorcy, o stanie realizacji przedmiotowych wnioskow,
w ramach gospodarki transportowej:
- opracowac i wdrozyc zasady prowadzenia ewidencji dokumentacji
w zakresie gospodarki transportowej, celem uzyskania ich czytelnosci oraz
zgodnosci ze stanem faktycznym,
- zwi^kszyc skutecznosc nadzoru nad gospodark^ transportowa^
kazdorazowo, przed organizacja^ szkolenia wewn§trznego ustalac: program,
sposob dokumentowania, zaliczenia oraz warunkow nadzoru nad jego
przebiegiem, a podje^e ustalenia przekazywac do Departamentu Prawnego
Wyzszego Urzedu Gorniczego, jako czesc zatozen do umowy z wykonawc^,
przy wyznaczaniu skladu Komisji przeprowadzaja.cej nabor na wolne
stanowiska w stuzbie cywilnej, unikac wl^czania do jej skladu osoby
powotujacej komisj§,
organizowac prace Urz^du w sposob zapewniaj^cy realizacj§ przyjetych
zalozeh w rocznych planach pracy.

Ponadto Prezes WUG zobowiazat Dyrektora OUG we Wrootawiu, w przypadku
prowadzenia na terenie wtasciwosci miejscowej OUG we Wroctawiu robot
geologicznych w ramach poszukiwania lub rozpoznawania zloz w^glowodorow,
do realizacji nadzoru i kontroli nad tymi robotami w sposob, zapewniaj^cy
objeciem kontrol^ wszystkich zagadnien dotyczqcych prowadzenia tych robot,
a w szczegolnosci bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
-w Okr^gowym Urz^dzie Gorniczym w Katowicach, w terminie od 7 do 11
kwietnia 2014 r., z udziatem szesciu kontrolerow.
Wyniki kontroli uj^to w wystapieniu pokontrolnym Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego z dnia 9 maja 2014 r., zawieraj^cym ocen$ dziatalnosci Urzedu dobr^ oraz zalecenia pokontrolne, zobowi^zuj^ce Dyrektora Urzedu do podjecia
dziatah stuz^cych dalszej poprawie funkcjonowania Urzedu, w szczegolnosci
do:
a) uzyskania zgody przedsiebiorcy na doreczanie za pomocq faksu
zawiadomien
o zamiarze
wszczecia
kontroli,
w
odniesieniu
do przedsi§biorcow, do ktorych stosuje sie tak^ forme powiadamiania
o zamiarze wszczecia kontroli,
b) organizowania pracy Urzedu, w sposob zapewniajacy realizacje przyjetych
zadan priorytetowych w rocznych planach pracy, na poziomie optymalnym,
c) zwracania szczegolnej uwagi przez osoby kierownictwa Urzedu, w toku
przygotowania czynnosci kontrolnych jak rowniez w ramach oceny
dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, na przestrzeganie zasad
wszczynania, wykonywania i dokumentowania czynnosci kontrolnych,
wynikaj^cych z obowi^zuj^cych uregulowah prawnych oraz aktow
wewnetrznych Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego.
- w Okr$gowym Urz^dzie Gorniczym w Gliwicach, w dniach 14-15 i 19 - 21
maja 2014 r., przez szesciu kontrolerow.
Wyniki kontroli ujeto w wystapieniu pokontrolnym Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego z dnia 1 lipca 2014 r., zawierajqcym ocene dzialalnosci Urzedu dobra^ oraz zalecenia pokontrolne, w ramach ktorych zobowi^zano Dyrektora
Urzedu do podjecia dzialah stuzacych dalszej poprawie funkcjonowania Urzedu,
w szczegolnosci do:
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a) uzyskania zgody na dor^czanie za pomoca. faksu zawiadomien o zamiarze
wszczecia kontroli, w odniesieniu do przedsiebiorcow, do ktorych stosuje si§
tak^ forme powiadamiania o zamiarze wszczecia kontroli,
b) w toku przygotowania czynnosci kontrolnych jak rowniez w ramach oceny
dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, zapewnienie skutecznego
nadzoru osob kierownictwa Urzedu celem przestrzegania obowia.zuj^cych
uregulowah prawnych jak rowniez aktow wewnetrznych Prezesa Wyzszego
Urzedu Gorniczego, reguluja.cych dziafalnosc kontrolna. Urzedu,
c) organizowania pracy Urzedu, w sposob zapewniaja.cy realizacje zadah
priorytetowych okreslonych w rocznych planach pracy, na poziomie
optymalnym,
d) sporza.dzania sprawozdawczosci z zatatwionych w Urz^dzie skarg
i wnioskow, zgodnie z udokumentowanym stanem faktycznym,
e) wyeliminowania niezgodnosci dotycz^cych szkolen pracownikow podmiotow
wykonujqcych czynnosci w ruchu podziemnego zaktedu gorniczego
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, pomiedzy ustaleniami planu
ruchu zaktedu gorniczego, a odbytymi szkoleniami.
w Specjalistycznym Urzfdzie Gorniczym w Katowicach, w dniach 11, 14, 15,
17 i 18 lipca 2014 r., przez osmiu kontrolerow.
Wyniki kontroli ujeto w wyst^pieniu pokontrolnym Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego z dnia 15 wrzesnia 2014 r., zawieraja.cym ocen^ dzialalnosci
Urzedu - zadawalaj^cq oraz zalecenia pokontrolne, w ramach ktorych
zobowia_zano Dyrektora Urzedu do podjecia dzialah stuzgcych dalszej poprawie
funkcjonowania Urzedu, w szczegolnosci do:
a) organizowania pracy Urzedu, w sposob zapewniaja.cy realizacje przyjetych
zadah priorytetowych w rocznych planach pracy, na poziomie optymalnym,
b) przeprowadzania przez osoby kierownictwa Urzedu, oceny dokumentacji
zwykonanych czynnosci kontrolnych, w odniesieniu do przepisow
powszechnie
obowi^zujqcych
aktow
wewnetrznych
dotyczqcych
realizowanych czynnosci kontrolnych i udokumentowanych stwierdzeh
w protokotach pokontrolnych,
c) doprowadzenia do uporz^dkowania ewidencji i dokumentacji zgromadzonej
w archiwum zaktadowym oraz zwiekszenia starannosci jej prowadzenia
w zakresie dotyczqcym sygnowania akt, ich udostepniania i wypozyczania,
d) regularnego przekazywania do archiwum zakladowego wtasciwe
uporza.dkowanych akt spraw zalatwionych,
e) uporza.dkowania dokumentacji zgromadzonej w archiwum zaktadowym,
przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazania
materiatow archiwalnych do archiwum pahstwowego, a nastepnie dbac
o regularne wydzielanie dokumentacji w tych celach,
f) doprowadzenia i utrzymywania warunkow pracy w archiwum zakfadowym,
do poziomu parametrow wynikaja.cych z obowia.zuj^cych uregulowan
prawnych.
Ponadto, w zwia.zku z wynikami kontroli, Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego
zobowiazaf
Dyrektora
Departamentu
Energomechanicznego
WUG
do opracowania zasad wspolpracy pomiedzy Dyrektorem SUG a dyrektorami
okregowych urzedow gorniczych, w nawi^zaniu do wlasciwosci rzeczowej
organow nadzoru gorniczego, okreslonej ustawa. z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze oraz ustalen zawartych w zarzqdzeniach
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wewnetrznych Prezesa WUG, w tym spraw zwi^zanych z zatwierdzaniem
planow ruchu zakladow gorniczych.
-w Okr^gowym Urz$dzie Gorniczym w Warszawie, w dniach od 1 do 5
wrzesnia 2014 r., przez pieciu kontrolerow.
Wyniki kontroli ujeto w wystapieniu pokontrolnym Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego z dnia 9 pazdziernika 2014 r., zawieraj^cym ocene dziatalnosci
Urzedu - dobra. oraz zalecenia pokontrolne, w ramach ktorych zobowi^zano
Dyrektora Urzedu do podjecia dziateh sluza.cych dalszej poprawie
funkcjonowania Urzedu, w szczegolnosci do:
a) organizowania pracy Urzedu, w sposob zapewniaj^cy realizacj^ przyjetych
zadah w rocznych planach pracy, na poziomie optymalnym,
b) wtasciwego kwalifikowania spraw do skarg i wnioskow, ktorych przedmiotem
jest dziatelnosc przedsiebiorcow oraz innych podmiotow lub jednostek
podlegaja.cych nadzorowi i kontroli dyrektora Urzedu,
c) sporza^dzania sprawozdawczosci z zalatwionych w Urzedzie skarg i wnioskow,
zgodnie ze stanem faktycznym,
d) egzekwowania od przedsiebiorcy przedktadania wymaganych dokumentow,
wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu zaktadu gorniczego oraz
przekazywania wraz z karta. zmian zatwierdzonych w trybie uproszczonym
dodatkow do planow ruchu,
e) udzielania czasu wolnego pracownikom, w zwia,zku z pracq w godzinach
nadliczbowych, w biez^cym okresie rozliczeniowym, a na wniosek pracownika
w kolejnym okresie rozliczeniowym
albo bezposrednio w okresie
poprzedzaj^cym lub koncza.cym urlop wypoczynkowy,
f) sprawdzania wszystkich wymagaii okreslonych w ogioszeniu o naborze
na wolne stanowiska w stuzbie cywilnej, w trakcie przeprowadzania naboru,
W odniesieniu do wszystkich przeprowadzonych kontroli, w ramach wysta.pienia
pokontrolnego zobowi^zywano Dyrektora Urzedu do jego analizy w celu
wyeliminowania w dalszej dziatalnosci Urzedu wszystkich stwierdzonych
uchybien.
2. Jedna. kontrole planowana. w komorce Wyzszego Urzedu Gorniczego Departamencie Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zlozem - w listopadzie
2014 r., w ramach realizacji ,,Planu kontroli komorek Wyzszego Urzedu
Gorniczego w roku 2014 przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnetrznego WUG".
W zwiazku z wynikami kontroli, ujetymi w protokole z dnia 25 listopada 2014 r.,
Prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego skierowal do Dyrektora Departamentu
Ochrony 6rodowiska i Gospodarki ZJozem wystapienie pokontrolne z dnia
9 grudnia 2014r., zawierajgce ocene dzialalnosci Departamentu - dobra^ oraz
uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, w ramach ktorych zobowi^zal Dyrektora
Departamentu do:
a) zwiekszenia nadzoru i kontroli nad podziemnymi zaktadami gorniczymi
wydobywaja.cymi wegiel kamienny i rudy miedzi, w zakresie prawidtowej
i racjonalnej gospodarki ztozem w procesie wydobywania kopaliny oraz
prowadzenia ewidencji zasobow ztoza kopaliny, w tym sporza_dzania operatu
ewidencyjnego zasobow ztoza kopaliny,
b) wyegzekwowania od podlegfych pracownikow inspekcyjno - technicznych
przygotowywania,
przeprowadzania
i
dokumentowania
czynnosci
kontrolnych, zgodnie z obowia.zuJ3cymi procedurami,
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c) dokonania szczegotowej analizy niniejszego wysta.pienia pokontrolnego,
w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybieri.
3. Jedna. kontrol§ poza planem, w trybie uproszczonym dziafalnosci Okr^gowego
Urzedu Gorniczego w Katowicach, na polecenie Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego.
Kontrole przeprowadzono w grudniu 2014 r. Zakres przedmiotowy kontroli
obejmowat realizacje zadah Urzedu wzakresie nadzoru i kontroli nad
dziafalnoscia. zakfadu gorniczego Katowickiego Holdingu W^glowego S.A.
Kopalni Wegla Kamiennego ,,Mystowice - Wesota" w Mystowicach.
Na podstawie stwierdzen zawartych w sprawozdaniu z kontroli Prezes Wyzszego
Urzedu Gorniczego w Katowicach polecil Dyrektorowi Okr^gowego Urzedu
Gorniczego dokonac analizy prowadzonych robot eksploatacyjnych w KHW S.A.
KWK ,,Mystowice - Wesofa" w Mystowicach, z uwzgl^dnieniem wyst^puj^cych
zagrozeh oraz wytworzonej sytuacji gorniczej, w aspekcie ich kwalifikacji
do rejonow szczegolnie zagrozonych oraz podja.c dziatania celem usuniecia
w dalszej pracy Urzedu uchybien wykazanych w sprawozdaniu z kontroli.
Kontrole w jednostkach podleglych i nadzorowanych przeprowadzone
w roku 2014 przez komorki organizacvine Wvzszego Urzedu Gorniczego.
W roku 2014, poza Biurem Kontroli i Audytu Wewnetrznego, inne komorki
organizacyjne Wyzszego Urzedu Gorniczego zrealizowaly jedna. kontrol^
w jednostkach podleglych i nadzorowanych.
Przedmiotowa kontrola przeprowadzona zostala w trybie uproszczonym w dniach
30 stycznia i 3 lutego 2014 r., przez pracownikow Departamentu Gornictwa WUG,
w zwiqzku z poleceniem Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 7 stycznia
2014 r., w zakresie nadzoru Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach nad
dziatalnoscia. zaktadu gorniczego Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK
,,Sosnica - Makoszowy".
Dziatalnosc OUG w Gliwicach, w obszarze objetym kontrola., oceniono jako
dobra.. Nie stwierdzono nieprawidtowosci, moga.cych stanowic podstaw^
do wydania poleceh.
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