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Wystąpienie pokontrolne 
 
 
 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 
r. Nr 13, poz. 59), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 
skontrolowała Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia „Turów” w Bogatyni w przedmiocie działań 
administracji rządowej na rzecz zmniejszania zanieczyszczeń powietrza w obszarze granicy polsko-niemieckiej 
w latach 1994-1998. 
 
 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 
marca 1999 r. oraz omówione na naradzie pokontrolnej w dniu ?? marca 1999 r., Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze 
wystąpienie pokontrolne. 
 
 Kontrola wykazała, że w bieżącej i perspektywicznej działalności Elektrowni „Turów” procesom 
ochrony środowiska (w tym i ochrony powietrza) nadano rangę priorytetową. Na przestrzeni badanego okresu 
jednostka ta prowadziła planową, choć nie do końca skuteczną politykę w zakresie ochrony powietrza przed 
emisją zanieczyszczeń.  
W szczególności polityka ta miała na celu: 
• niedoprowadzanie w procesach technologicznych do emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 

ilościach przekraczających poziom dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, określony w stosownych decyzjach 
byłego Wojewody Jeleniogórskiego, 

• prowadzenie ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń z poszczególnych kotłów i emiterów (kominów), 
• budowę urządzeń energetycznych emitujących zanieczyszczenia w ilościach niższych niż wynika to z 

przepisów obowiązujących w dziedzinie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz budowę 
specjalnych instalacji służących zmniejszaniu ilości emitowanych w procesach technologicznych 
zanieczyszczeń. 

 
 W 1995 r. zakończono (rozpoczęty jeszcze w 1990 r.) proces budowy instalacji doprowadzających do 
kotłów dodatkowe powietrze w celu denitryzacji procesu spalania węgla brunatnego, tzn. zmniejszania ilości 
tlenków azotu powstających w trakcie spalania. W tym samym roku sfinalizowano, rozpoczętą w 1993 r., 
budowę systemu badania imisji zanieczyszczeń wokół Elektrowni „Turów”. W ramach tego systemu 
uruchomiono 7 automatycznych stacji do pomiaru dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu, pyłu, jak również 
prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia barometrycznego oraz wilgotności i temperatury powietrza. Z kolei w 
1997 r. zakończono, zapoczątkowany w 1993 r., montaż urządzeń do pomiaru emisji zanieczyszczeń 
emitowanych przez poszczególne bloki energetyczne Elektrowni „Turów”. Również w 1997 r. oddano do 
eksploatacji, realizowane od 1994 r., instalacje suchego odsiarczania spalin kotłowych na blokach 
energetycznych nr 8, 9 i 10.  
Z punktu widzenia ochrony powietrza istotne było rozpoczęcie w 1995 r. procesu rekonstrukcji 6 z 10 bloków 
energetycznych, polegającego m.in. na zastąpieniu kotłów pyłowych kotłami fluidalnymi. W grudniu 1998 r. 
oddano po rekonstrukcji do próbnej eksploatacji dwa bloki (nr 1 i 2), a zaawansowanie modernizacji kolejnego 
(nr 3) oszacowane zostało w tym czasie na 16%. Założonym efektem rekonstrukcji bloków energetycznych jest 



zmniejszenie emisji z każdego takiego bloku m.in. SO2 z 1535 do 200 g/GJ, a pyłów  
z 95 do 90 g/GJ. Realizacja wzmiankowanych powyżej przedsięwzięć wymagała znacznych nakładów, 
poniesionych ze środków własnych Elektrowni „Turów”, w tym z gwarantowanych przez Skarb Państwa 
kredytów z odroczoną spłatą. Do końca 1998 r. wydatkowano bowiem: na rekonstrukcję trzech bloków 
energetycznych kwotę 1.484,2 mln zł (66,3% wartości kosztorysowej ich rekonstrukcji), na budowę instalacji 
suchego odsiarczania spalin kotłowych kwotę 27,8 mln zł, a na denitryzację procesu spalania węgla brunatnego 
kwotę 4,9 mln zł. Natomiast koszt budowy zakładowego systemu monitoringu imisji zanieczyszczeń zamknął się 
w kwocie 4,2 mln zł. 
 
 Zwrócenia uwagi wymagają przy tym przypadki opóźnień w realizacji rekonstrukcji bloków 
energetycznych nr 1 i 2 oraz niewywiązywania się w 1998 r. Elektrowni „Turów” w pełni z obowiązku pracy 
instalacji suchego odsiarczania na blokach energetycznych nr 8, 9 i 10 ze skutecznością nie niższą niż 30%. 
Zagadnienia te opisane zostały w adresowanym do Pana Dyrektora wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby 
Kontroli Delegatury we Wrocławiu (znak: LWR-41038-2/98, P/98/088) z dnia 9 marca 1999 r. 
 
 Nadmienić należy, iż w wyniku awarii i pożaru jaki miał miejsce w Elektrowni „Turów” w grudniu 
1998 r., zniszczeniu uległ blok energetyczny nr 5. W związku z tym zdezaktualizował się harmonogram 
rekonstrukcji bloków energetycznych, stanowiący załącznik do decyzji (o tzw. emisji dopuszczalnej) nr OS-
7641/398/5457/97 byłego Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 2 stycznia 1998 r. Według bowiem tego 
harmonogramu blok energetyczny nr 5 planowano wyłączyć do rekonstrukcji dopiero w lipcu 2000 r. 
 
 W wyniku realizowania przez Elektrownię „Turów” wymienionych wcześniej inwestycji zmniejszyła 
się w latach 1994-1998 ilość zanieczyszczeń, wprowadzanych do powietrza w wyniku spalania węgla 
brunatnego do celów energetycznych. Emisja pyłów zmniejszała się systematycznie, bo z 54.256 Mg w 1994 r. 
do 12.352 Mg w 1998 r., tj.  
o 77,2% (o 41.904 Mg). W tym samym czasie obniżyła się również roczna emisja: SO2  
z 200.084 Mg do 106.631 Mg (o 46,7%), tlenków azotu - przeliczonych na dwutlenek azotu (NO2) - z 24.597 
Mg do 14.474 Mg (o 41,2%), tlenku węgla (CO) z 2.874 Mg do 1.479 Mg (o 48,5%) i dwutlenku węgla (CO2) z 
14.358 Mg do 9.016 Mg (o 37,2%). 
 
 Za wprowadzone w badanym okresie do powietrza zanieczyszczenia Elektrownia „Turów” uiściła 
opłaty w łącznej kwocie 193.255,5 tys. zł, stanowiącej 90,2% kwoty należnej z tego tytułu. Na opłaty 
nieuiszczone w wysokości 21.108,2 tys. zł składały się opłaty dodatkowe - wymierzone Elektrowni „Turów” 
nieprawomocnymi decyzjami byłego Wojewody Jeleniogórskiego - za nie posiadanie decyzji o tzw. emisji 
dopuszczalnej w II półroczu 1994 r. i II kwartale 1995 r. Ich uregulowanie uzależnione jest od wyroków 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w Warszawie w toczących się w dalszym ciągu w tych sprawach 
postępowaniach. Natomiast opłata dodatkowa, wymierzona Elektrowni „Turów” w kwocie 12.481,5 tys. zł za 
brak decyzji o tzw. emisji dopuszczalnej w I kwartale 1995 r., została zapłacona w dniu 18 kwietnia 1997 r., tj. 
po wydanym w dniu poprzednim wyroku NSA, oddalającym skargę kontrolowanej jednostki na wydane przez 
Wojewodę Jeleniogórskiego i Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (MOŚZNiL) 
decyzje, nakładające obowiązek dokonania opłaty dodatkowej. 
 
 W trakcie realizacji wspomnianej wcześniej polityki proekologicznej w zakresie ochrony powietrza 
Elektrownia „Turów” nie ustrzegła się uchybień i nieprawidłowości.  
W szczególności dotyczyły one wyemitowania w 1995 r. pyłów w ilości wyższej niż wynikało to z 
obowiązującej wówczas decyzji Wojewody Jeleniogórskiego o tzw. emisji dopuszczalnej oraz wydalania do 
powietrza w IV kwartale 1998 r. - przez niektóre kotły bloków energetycznych - pyłów w stężeniach 
przekraczających wielkości dopuszczalne. Niepełna była też realizacja zadań techniczno-organizacyjnych, 
nałożonych na Elektrownię „Turów” przez Wojewodę Jeleniogórskiego w kwestii utrzymania skuteczności 
odpylania spalin kotłowych przez elektrofiltry bloków energetycznych. 
 
 W wyniku spalania węgla brunatnego do celów energetycznych Elektrownia „Turów” wyemitowała w 
1995 r. do powietrza m.in. 32.916 Mg pyłów, tzn. o 42,4% (9.797 Mg) więcej niż w roku tym zezwalała decyzja 
o tzw. emisji dopuszczalnej nr OS-7641/57/869/95 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 1995 r. W 
pozostałych latach badanego okresu emisja pyłów mieściła się w granicach wielkości dopuszczalnych. 
Zwiększone w 1995 r. zanieczyszczanie pyłami powietrza Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w 
Elektrowni „Turów” tłumaczył - w złożonych na tę okoliczność wyjaśnieniach - m.in. opóźnionym wyłączeniem 
do modernizacji bloków energetycznych nr 1 i 2. Bloki te wyłączono bowiem w kolejności 26 czerwca i 31 
sierpnia 1995 r., zamiast odpowiednio 1 marca i 1 maja 1995 r. 
 



 Na większą niż dopuszczalna w 1995 r. masę emisji pyłów wpływ miał również niezadowalający 
poziom skuteczności odpylania spalin kotłowych przez elektrofiltry niektórych bloków energetycznych. 
Przyczyną tej sytuacji było fizyczne zużycie elektrofiltrów oraz usterki w ich funkcjonowaniu, co w efekcie 
skutkowało zwiększoną emisją pyłów do powietrza. Faktycznie osiągnięta w 1995 r. skuteczność odpylania 
spalin kotłowych przez elektrofiltry zainstalowane przy blokach energetycznych nr 3, 6 i 8 wyniosła 
odpowiednio 98,6%, 95,4% i 96,9%, gdy w myśl decyzji o tzw. emisji dopuszczalnej Wojewody 
Jeleniogórskiego nr OS-7641/57/869/95 z dnia 26 maja 1995 r., skuteczności te winny być na poziomie nie 
niższym niż odpowiednio 98,6%, 96,6% i 99,6%. Także w kolejnych latach badanego okresu wystąpiło zjawisko 
niższej skuteczności elektrofiltrów od wymaganej powyżej wymienioną decyzją Wojewody Jeleniogórskiego 
dnia 26 maja 1995 r. oraz obowiązującą po niej decyzją nr OS-7641/398/5457/97 tegoż Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 2 stycznia 1998 r. I tak: 
• w 1996 r. rzeczywista skuteczność odpylania elektrofiltrów przy blokach energetycznych nr 6 i 7 wyniosła 

odpowiednio 94,4% i 98,4%, a wymagany dla nich poziom skuteczności był nie niższy niż odpowiednio 
96,6% i 98,8%, 

• w 1997 r. elektrofiltry przy bloku energetycznym nr 7 osiągnęły skuteczność odpylania na poziomie 98,3%, 
podczas gdy wymagana skuteczność wynosiła co najmniej 98,8%, 

• w 1998 r. faktyczny poziom skuteczności odpylania spalin przez elektrofiltry przy blokach energetycznych nr 
6 i 7 wynosił odpowiednio 97,0% i 98,1%, chociaż skuteczność obu nie powinna być niższa niż 98,6%. 

 
 Z ustaleń kontroli wynika, iż w IV kwartale 1998 r. z kotłów bloków energetycznych nr 6 i 7 
Elektrowni „Turów” emitowano zanieczyszczenia pyłowe w stężeniu wyższym od dopuszczonego (dla tego typu 
urządzeń technologicznych) rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do 
powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. Nr 121, 
poz. 793 ze zm.). Mimo, że wyznaczony w tym rozporządzeniu (weszło w życie 7 października 1998 r.) 
maksymalny poziom emitowanych zanieczyszczeń pyłowych wynosił 225 mg/m3 (tzn. ok. 165 g/GJ), to 
rzeczywiste wielkości stężeń pyłów emitowanych  
w październiku, listopadzie i grudniu 1998 r. z bloku energetycznego nr 6 wynosiły odpowiednio ok. 900 mg/m3 
(503,6 g/GJ), ok. 680 mg/m3 (379,7 g/GJ) i ok. 760 mg/m3 (421,2 g/GJ), a z bloku energetycznego nr 7 
odpowiednio ok. 600 mg/m3 (312,0 g/GJ), ok. 450 mg/m3 (235,4 g/GJ) i ok. 500 mg/m3 (262,3 g/GJ). W 
przypadku bloku energetycznego nr 6 wymienione powyżej rzeczywiste stężenia emitowanych pyłów były w 
okresie opisywanych trzech miesięcy nawet wyższe niż ustalone na poziomie 347 g/GJ w przywoływanej już 
decyzji Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 2 stycznia 1998 r. 
 
 Za brak pełnej i skutecznej realizacji omówionych wcześniej postanowień zawartych w decyzjach 
byłego Wojewody Jeleniogórskiego o tzw. emisji dopuszczalnej, odpowiedzialność ponosi Główny Specjalista 
ds. Ochrony Środowiska w Elektrowni „Turów” Pan Marian Szymański. 
 
 W analizowanym okresie Elektrownia „Turów” nie wykorzystywała własnych wyników pomiarów - 
prowadzonych w ramach wykonanego w latach 1992-1993 systemu ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń z 
każdego emitora - do określania ilości emitowanych zanieczyszczeń i tym samym do określania wysokości 
należnych opłat z tego tytułu. Spowodowane to było konstrukcją kanałów wylotowych spalin kotłowych i 
czopuchów, w których umieszczono punkty pomiarowe. Nie spełniały one bowiem metrologicznych wymogów, 
gwarantujących dokładność pomiarów (głównie ilości spalin), uniemożliwiając tym samym prawidłowe 
obliczenie ładunków zanieczyszczeń niesionych w tych spalinach. Uzyskane z tak prowadzonych pomiarów 
wyniki nie nadawały się do sporządzenia rozliczeń finansowych z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do 
powietrza. Służyły one wyłącznie do śledzenia trendów zmian i szacowania poziomów emisji zanieczyszczeń. 
Natomiast do naliczania opłat w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza stosowany był w latach 1994-1998 
„bilans odpadów paleniskowych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery poszczególnych bloków i elektrowni” 
oraz okresowe pomiary i analizy spalanego węgla. Ustalono, iż Elektrownia „Turów” zamierza przystosować 
istniejący system pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do naliczania opłat z tytułu wprowadzania 
zanieczyszczeń do powietrza, dopiero po podłączeniu odprowadzeń spalin kotłowych z bloków energetycznych 
nr 16 do nowobudowanego komina sześcioprzewodowego, a dla bloków nr 810 po przystosowaniu 
istniejącego systemu pomiarów do zmian wynikających z rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 8 września 1998 r. w 
sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji 
technicznych (Dz.U. Nr 121, poz. 793 ze zm.), jednakże nie wcześniej niż w końcu 1999 r. 
 
 Elektrownia „Turów” wykazywała aktywne zaangażowanie we współpracę przygraniczną w zakresie 
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Objawiało się to: 
• przygotowaniem i realizacją od 1990 r. programu inwestycyjnego, mającego na celu ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza do poziomu dopuszczalnego w kraju i spełniającego normy międzynarodowe, 



• włączeniem w proces badania imisji zanieczyszczeń w rejonie tzw. Worka Turoszowskiego, poprzez budowę 
zakładowego systemu pomiarów stężeń zanieczyszczeń w 7 miejscowościach położonych w tym rejonie, 
których wyniki wykorzystywane są do transgranicznego monitoringu powietrza w rejonie tzw. Czarnego 
Trójkąta. 

Elektrownia „Turów” wyszła również z lokalną inicjatywą ograniczenia tzw. niskiej emisji, tj. poprzez 
uciepłownienie terenów przygranicznych Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej z jej źródła ciepła o docelowej 
mocy cieplnej 650 MWt. Tym niemniej ograniczono się  
w tym względzie do nawiązania kontaktów z organami samorządowymi z terenów przygranicznych Polski i 
krajów sąsiednich, bez zainteresowania tym problemem organów administracji centralnej. Zakładowa kadra 
specjalistów z zakresu ochrony środowiska,  
w tym ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, była bowiem jedynie zapraszana na posiedzenia struktur 
kształtujących i realizujących współpracę międzynarodową. Zauważyć należy, iż dla realizacji założonych przez 
Elektrownię „Turów” planów proekologicznych nie otrzymała ona dotychczas (mimo podejmowanych starań) 
żadnego wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. 
 
 Przedstawiając powyższe uwagi i spostrzeżenia Panu Dyrektorowi, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura 
we Wrocławiu - działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK - wnosi o realizację następujących 
wniosków: 

1. Podjęcie możliwie szybkich i skutecznych działań organizacyjno-technicznych, przeciwdziałających emisji 
pyłów z bloków energetycznych nr 6 i 7 w wielkościach przewyższających emisje dopuszczalne, tj. 
ustalonych dla tego typu urządzeń technologicznych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza 
substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. Nr 121, poz. 
793 ze zm.) oraz wynikających z decyzji OS-7641/398/5457/97 Wojewody Jeleniogórskiego z 2 stycznia 
1998 r. o tzw. emisji dopuszczalnej. 

2. Doprowadzenie do stałego osiągania skuteczności odpylania spalin kotłowych przez elektrofiltry, a w 
szczególności przynależne do bloków energetycznych nr 6 i 7 na  
poziomie nie niższym niż ustalono to w decyzji OS-7641/398/5457/97 Wojewody Jeleniogórskiego z 2 
stycznia 1998 r. o tzw. emisji dopuszczalnej. 

3. Bezzwłoczne wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o zmianę decyzji OS-
7641/398/5457/97 byłego Wojewody Jeleniogórskiego z 2 stycznia 1998 r. w zakresie uaktualnienia 
harmonogramu rekonstrukcji bloków energetycznych oraz dostosowania wielkości dopuszczalnej emisji 
pyłów z bloków nr 6 i 7 do poziomu wynikającego z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji 
zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. Nr 121, poz. 793 ze zm.). 

4. Przeanalizowanie możliwości przyspieszenia wykorzystania istniejącego i funkcjonującego systemu ciągłego 
pomiaru emisji zanieczyszczeń do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

5. Rozważenie możliwości pozyskania ze źródeł polskich i zagranicznych dodatkowych środków na 
finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza, m.in. poprzez bardziej aktywne działania 
propagujące dotychczasowe osiągnięcia Elektrowni „Turów” w dziedzinie ochrony powietrza w rejonie tzw. 
Worka Turoszowskiego. 

 
 Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego ma Pan Dyrektor prawo zgłosić do dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we 
Wrocławiu umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 
 
 W przypadku nieskorzystania z tego prawa, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 
oczekuje od Pana Dyrektora - w terminie dwumiesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia - 
informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych na rzecz 
realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. W przypadku złożenia zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały o sposobie ich 
rozpatrzenia. 
 
 
        Z poważaniem 



 
 


