
Oferta Działu Ratownictwa ds. Szkolenia 
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. 
ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom 
Tel.: (+48) 32 282 25 25, Fax: (+48) 32 282 26 81 
e-mail: info@csrg.bytom.pl, www.csrg.bytom.pl



DZIAŁ RATOWNICTWA DS. SZKOLENIA
Do statutowych zadań Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. należy 
między innymi organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa górniczego oraz
dbałość o odpowiedni poziom wyszkolenia ratowników górniczych.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego prowadzi kursy i seminaria  
wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie ratownictwa górniczego dla:
• Ratowników górniczych,
• Mechaników sprzętu ratowniczego,
• Kierowników ruchu zakładów górniczych – kierowników akcji  

ratowniczych,
• Kierowników akcji pod ziemią,
• Kierowników baz ratowniczych,
• Dyspozytorów ruchu w podziemnych zakładach górniczych,
• Kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego  

– kurs podstawowy i okresowy,
• Kierowników sztabu akcji ratowniczej,
• Osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego,  

niewchodzących w skład drużyny ratowniczej z zakresu ratownictwa  
górniczego,

• Zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania  
pierwszej pomocy,

• Ratowników górniczych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy  
dla ratowników górniczych.

Ponadto organizuje szkolenia specjalistyczne dla ratowników górniczych:
• Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na członków 

specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik  
alpinistycznych,

• Kurs dla kandydatów na kierowników specjalistycznych zastępów  
ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych,

• Kurs dla kandydatów na mechaników specjalistycznego sprzętu  
ratowniczego używanego w technikach alpinistycznych,

• Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na zastępowych specjalistycznych 
zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych,

• Zgrupowanie kondycyjno – szkoleniowe specjalistycznych zastępów  
ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych,

• Kurs dla laborantów kopalnianych laboratoriów w zakresie analizy gazów,
• Kurs dla kierowników kopalnianych laboratoriów chemicznych.

Organizuje również szkolenia podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych:
• Kurs z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu  

oddechowego,
• Kurs dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego,
• Kurs z zakresu obsługi sprzętu do wykonywania profilaktyki pożarowej,
• Kurs dla osób dozoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej podziemnych 

zakładów górniczych,
• Kurs dla osób wykonujących pomiary parametrów fizyko-chemicznych 

atmosfery kopalnianej,
• Kurs dla osób kontrolujących przyrządy służące do pomiarów parametrów 

atmosfery kopalnianej,
• Kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego 

przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o poj. > 350 cm3  
w zakresie: gazy sprężone – butle,

• Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i kontroli aparatów  
regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz  
sprzętu oczyszczającego,

• Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze lamp górniczych,
• Kurs obsługi chromatografu gazowego.

Centrala Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu otrzymała  
akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty dla prowadzonego kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych pod nazwą:
- seminarium dla kierowników ruchu zakładów górniczych,
- seminarium dla dyspozytorów ruchu podziemnych zakładów górniczych,
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych.

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników  
górniczych odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego decyzją  
Wojewody Śląskiego i kończy się egzaminem państwowym.

Kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego 
przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o poj. > 350 cm3  
w zakresie: gazy sprężone – butle odbywa się na podstawie programu  
szkoleniowego uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego Katowicach  
i kończy się egzaminem państwowym.

Osoba do kontaktu:
Kierownik działu ratownictwa ds. szkolenia – Katarzyna Myślińska
tel. 32 38 80 419; e-mail: k.myslinska@csrg.bytom.pl


