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Warszawa, dnia 3 maja 2012 r.

Pan
Piotr Litwa 
Prezes
Wyższego Urzędu Górniczego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2012 z dnia 12 marca 2012 r., zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 26-30 marca 2012 r. kontrolę 
problemową w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31 -  w zakresie:

Sposobu załatwiania skarg na działalność dyrektorów okręgowych urzędów górniczych przez Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:

• Jerzy Chabros -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
• Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz -  Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Kontrolą objęto rok 2011.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Aktualnie Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach (WUG) działa na podstawie Statutu nadanego przez 
Ministra Środowiska Zarządzeniem z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu 
Urzędowi Górniczemu z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 r. Wcześniej w tym zakresie 
obowiązywał Statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 70 z dnia 25 października 
2010 r.

1

 

 

 



Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach kieruje Prezes WUG - Pan dr inż. Piotr Litwa, 
powołany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Środowiska -  z dniem 1 listopada 
2008 r. Wiceprezesami WUG są: Pan mgr inż. Mirosław Koziura (od 1 marca 2008 r.) oraz Pan mgr 
inż. Wojciech Magiera (od 1 grudnia 2008 r.). Prezes P. Litwa kieruje podległym urzędem przy 
administracyjnym wsparciu Dyrektora Generalnego WUG, którym od 1 lutego 2010 r. jest Pan 
mgr Jacek Bielawa.

(Dowód: akta kontroli str. 50-54).

Ustalenia kontroli

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Wyższego Urzędu 
Górniczego w Katowicach w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.

1. Analiza zasad i trybu załatwiania skarg, informacje statystyczne.

Regulamin organizacyjny WUG koordynację w zakresie załatwiania skarg i wniosków powierza 
3-osobowej komórce organizacyjnej, podległej bezpośrednio Prezesowi WUG pn. Samodzielny 
Wydział do spraw Kontroli (WK). Naczelnikiem tej komórki jest p. Roman Macuga. Z powodów 
praktycznych sprawy z zakresu skarg i wniosków rozgraniczane są na:
-  dotyczące działalności przedsiębiorców;
-  dotyczące jednostek i podmiotów nadzorowanych przez WUG.
Sprawy te ewidencjonowane są przez WK w 2-ch odrębnych rejestrach.

(Dowód: akta kontroli str. 55-63).

Sposób załatwiania skarg i wniosków, kierowanych do Wyższego Urzędu Górniczego, uregulowany 
jest zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz -  w sposób uszczegółowiony -  zapisami 
uregulowań wewnętrznych, a mianowicie:
-  Zarządzeniem nr 60 Prezesa WUG z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu 

organizacyjnego (Dz. Urz. WUG nr 26, poz. 140);
-  Kartą procesu WUG-KP-013-WK -  Załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie.

Wymieniona Karta procesu opracowana została przy współudziale Pełnomocnika do spraw Systemu 
Zarządzariia Jakością w WUG. Wymieniony dokument obowiązuje od 1 czerwca 2009 r. 
Wg wyjaśnień Naczelnika Samodzielnego Wydziału do spraw Kontroli sposób procedowania, 
ustalony w karcie procesu, podlega analizie co pół roku i ew. zmianom oraz uzupełnieniom 
dostosowującym do bieżącego stanu prawnego i bieżących potrzeb. Zmiany dokonywane są w ramach 
systemu zarządzania jakością w WUG. Na przestrzeni obowiązywania ww. karty procesu dokonano 
3 zmian. Ostatnia zmiana obowiązuje od 24 stycznia 2011 r.

(Dowód: akta kontroli str. 18-49 i 64-81).

Komórka kontrolna WUG prowadzi też kontrolę w zakresie załatwiania skarg i wniosków przez 
poszczególne jednostki podległe i nadzorowane. Czynność tą wykonuje Samodzielny Wydział do 
spraw Kontroli na podstawie planu zatwierdzonego przez Prezesa WUG. Z czynności swoich WK 
przedkłada Prezesowi WUG roczne analizy do akceptacji.

(Dowód: akta kontroli str. 82-93).
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Aktualnie obowiązuje 2-letni plan kontroli okręgowych urzędów górniczych i SUG na lata 2012-13 
w zakresie oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków z dnia 19 grudnia 201 lr. W okresie 
kontrolowanym dokonano 4 takich kontroli, obejmując nimi OUG w Kielcach, Lublinie, Poznaniu 
i Rybniku. Omawiane zagadnienie wchodzi w tematykę kontroli realizowanych przez WUG 
w podległych i nadzorowanych jednostkach. Kontrolujący zapoznał się z dokumentacją kontroli 
przeprowadzonych w OUG Poznań i OUG Kielce. W OUG Poznań nieprawidłowości w zakresie 
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków nie stwierdzono.

(Dowód: akta kontroli str. 94-111).

W OUG Kielce w zakresie skarg i wniosków stwierdzono brak w okresie do 1 lipca 2011 r. 
opracowanej procedury dotyczącej sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz 2 przypadki nie 
dochowania miesięcznego terminu załatwienia skarg, a także zarejestrowanie 1 skargi i 1 wniosku pod 
niewłaściwą pozycją kwalifikacyjną. Wymienione nieprawidłowości znalazły swoje odzwierciedlenie 
w wydanym wystąpieniu pokontrolnym Prezesa WUG. Z przedłożonej przez OUG w Kielcach 
informacji o sposobie wykonania zaleceń wynika, że zalecenia wykonano.

(Dowód: akta kontroli str. 112-125 ).

2. Analiza poszczególnych postępowań pod kątem ich zgodności i terminowości z przepisami 
prawa.

Według Rejestru skarg i wniosków dotyczących działalności WUG, OUG i UGBKUE, w 2011 r. 
zarejestrowano 29 spraw, w tym: 8 anonimów, 2 wnioski i 19 skarg.

W trakcie swych czynności kontrolujący nie zajmował się anonimami, ograniczając się do 
stwierdzenia, że wszystkie poddane zostały w WUG procedurze wyjaśniającej, zaś przy ich 
rozpatrywaniu nie obowiązywało dochowanie terminu przewidzianego ustawowo na udzielenie 
odpowiedzi.

(Dowód: akta kontroli str. 126-128).

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 10 spraw stwierdzając, że:
— dokumentacja zgromadzona w skontrolowanych sprawach jest zgodna z zapisami rejestru 

odnośnie zakresu i dat;
— postępowania skargowe prowadzono zgodnie z terminami i zasadami określonymi w Kpa oraz 

w uregulowaniach wewnętrznych;
— niezależnie od stopnia ogólności a czasami także braku przesłanek merytorycznych w zgłaszanych 

skargach, udzielone w wyniku postępowań odpowiedzi były rzeczowe, odnosiły się do kwestii 
merytorycznych i wynikały z kompetencji określonych w Prawie geologicznym i górniczym.

W związku z pozytywną oceną kontrolowanych zagadnień oraz nie stwierdzeniem nieprawidłowości 
i uchybień, odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Shnu ftouwoii i Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

A< 17. 'Zh^Jr
Andrzej Zbytni
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