
 

 

 

Informujemy, iż pod numerami telefonów  
     Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie można 

 zgłosić szkodę  po zaistniałym wstrząsie: 

 Automatyczne zgłaszanie telefoniczne:  
t el.    32     

999

618 59 95 

 Centrala telefoniczna Zakładu Górniczego  
Sobieski: 

t el.    32   618 50 00   

   
 

      

 

         
    

 

Strona internetowa TAURON Wydobycie S.A:  

www.tauron-  

 

 wydobycie.pl 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE  

ZGŁOSZENIA WYSTĄPIENIA SZKODY  

PO ZAISTNIAŁYM WSTRZĄSIE 



 

 

ZGŁOSZENIE SZKODY 

Aby szkoda została rozpatrzona, po jej telefonicznym 
zgłoszeniu, należy: 

 obowiązkowo wypełnić odpowiedni wniosek, który można 
otrzymać w Oddziale Szkód Górniczych ZG Sobieski lub 
pobrać ze strony internetowej Spółki pod adresem 
www.tauron-wydobycie.pl/ ogloszenia/zgloszenieszkody 

 wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać pocztą na 
adres:   

TAURON Wydobycie S.A.    
ul. Grunwaldzka 37     
43-600 Jaworzno  

lub drogą elektroniczną: sekretariat@tauron-wydobycie.pl 

 złożony wniosek jest rejestrowany w Rejestrze wniosków 
o naprawę szkody; 

 w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku zakład 
górniczy udziela pisemnej odpowiedzi, w której: uznaje 
związek przyczynowo - skutkowy zgłoszonej szkody i 
zobowiązuje się do jej naprawy lub stwierdza brak 
związku przyczynowo – skutkowego  i odmawia 
naprawienia szkody. 

POSTĘPOWANIE PRZY NAPRAWIE SZKODY 

komisyjny przegląd zgłoszonych szkód (w terminie ustalonym 
przez strony telefonicznie); 

 postępowanie ugodowe stron ugody, w trakcie którego 
ustalane są warunki ugody, w tym m.in. termin oraz 
sposób i koszty naprawy szkody; 

 po zawarciu ugody następuje naprawa szkody lub wypłata 
odszkodowania, zgodnie z treścią zapisów ugody; 

 w przypadku odmowy naprawienia szkody lub w 
przypadku braku porozumienia w postępowaniu 
ugodowym poszkodowanemu przysługuje dochodzenie 
roszczeń na drodze sądowej. 

SPOSÓB NAPRAWIENIA SZKODY 

Zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym 
naprawa szkody następuje z wyboru poszkodowanego przez 
wypłacenie odszkodowania w wysokości kosztów naprawy 
szkody lub przez przywrócenie stanu poprzedniego. Zgodnie 
z prawem zakład górniczy może odmówić przywrócenia stanu 
poprzedniego w przypadku gdyby było ono niemożliwe lub 
gdyby pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty. W 
takim przypadku roszczenie ogranicza się do wypłaty 
odszkodowania. 


