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Wystąpienie pokontrolne 
 
 
 Na podstawie art. 2 ust. 3 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 Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. w Jeleniej Górze w przedmiocie działań 
podejmowanych przez administrację rządową i podmioty gospodarcze na rzecz zmniejszania emisji 
zanieczyszczeń powietrza  
w obszarze przygranicznym z Republiką Federalną Niemiec w latach 1994-1998. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli Delegatura we Wrocławiu - stosownie do art. 60 ustawy o NIK - przekazuje Panu Prezesowi 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 Kontrola wykazała, że w badanym przedziale czasu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z 
o.o. w Jeleniej Górze (zwane w dalszym ciągu PEC lub Spółką) dysponowało ważnymi decyzjami byłego 
Wojewody Jeleniogórskiego o rodzajach i ilościach zanieczyszczeń dopuszczonych do wprowadzenia do 
powietrza, przy czym decyzje te odnosiły się jedynie do 2 głównych źródeł emisji, tj. kotłowni „Zabobrze” i 
kotłowni „Miasto”. Nie posiadano natomiast ustalonych emisji dopuszczalnych dla eksploatowanych przez 
PEC kotłowni lokalnych o wydajności cieplnej poniżej 1 MWt, tzn. dla 7 z 17 eksploatowanych w 1994 r. 
oraz dla 8 z: 15 w 1995 r., 11 w 1996 r., 10 w 1997 r. i 8 w 1998 r. Z punktu widzenia PEC - zdaniem Pana 
Prezesa - korzystniejsze ekonomicznie było ponoszenie w latach 1994-1997 dodatkowych opłat za brak 
decyzji o tzw. emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń z kotłowni lokalnych. Nieuregulowanie w drodze decyzji 
Wojewody Jeleniogórskiego kwestii rodzajów i ilości zanieczyszczeń, dopuszczonych do wprowadzenia do 
powietrza  z wszystkich eksploatowanych przez PEC kotłowni (źródeł emisji), stanowiło do dnia 31 grudnia 
1997 r. naruszenie przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu 
środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zm.). 
Z dniem 1 stycznia 1998 r. ustalanie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń dla nadal eksploatowanych przez 
PEC 8 kotłowni lokalnych stało się bezprzedmiotowe z uwagi na zmianę art. 30 przywołanej wyżej ustawy o 
ochronie i kształtowaniu środowiska, wprowadzoną ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o 
ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz. 885). 

 Do dnia 21 czerwca 1996 r. obowiązywała PEC decyzja Wojewody Jeleniogórskiego nr OS-
7641/3131/92 z dnia 15 lipca 1992 r., obligująca m.in. do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin w 
ciepłowni „Zabobrze” z zaprojektowaną dla tego urządzenia skutecznością, tj. na poziomie 90% w przypadku 
dwutlenku siarki (SO2), 25% dla dwutlenku azotu (NO2) i 98% dla pyłów. Wskaźniki te nie były jednakże 
osiągane. Stwierdzono bowiem, że faktyczna skuteczność oczyszczania wynosiła np. dla SO2: 45% w latach 
1994-1995 i 67% w 1996 r., a dla NO2: 10% w latach 1994-1996. Sytuacja ta wyniknęła - zdaniem Pana 
Prezesa - z ustalenia projektowanych poziomów skuteczności w oparciu o założenia teoretyczne, a nie w 
warunkach eksploatacyjnych. Przeprowadzona w latach 1993-1996 modernizacja omawianej instalacji 
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pozwoliła na osiągnięcie w latach 1997-1998 skuteczności oczyszczania SO2 na poziomie 70%, a NO2 na 
poziomie 15%. W międzyczasie, tzn. od 1995 r., zmniejszono projektowaną skuteczność oczyszczania 
instalacji (np. dla SO2 do poziomu 60%), a Wojewoda Jeleniogórski - w ramach decyzji nr OS-7641/168/96 z 
dnia 21 czerwca 1996 r. - odstąpił od ustalania minimalnych poziomów eksploatacyjnej skuteczności 
oczyszczania. 
Projektowanej skuteczności instalacji odsiarczania spalin nie osiągnięto także w ciepłowni „Miasto”. W 
latach 1997-1998 faktyczna skuteczność tej instalacji wynosiła 80% dla SO2 (zamiast 95%), oraz w granicach 
6-14% dla NO2 (zamiast 40%). W tym przypadku możliwe jest osiąganie projektowanej skuteczności, ale - 
zdaniem Pana Prezesa - wymaga to dużych nakładów eksploatacyjnych i nie jest konieczne z uwagi na nie 
przekraczanie poziomów emisji dopuszczalnych. 

 W objętych badaniami latach pozytywnym elementem w działalności PEC było prowadzenie 
planowej i na ogół efektywnej polityki ochrony powietrza, przejawiającej się w realizacji proekologicznych 
przedsięwzięć (inwestycyjnych i bezinwestycyjnych). Podstawowym przy tym założeniem było ograniczenie 
emisji pyłowo-gazowych. W ramach tych przedsięwzięć w planowanym terminie rozpoczęto w 1991 r. i 
zakończono w 1997 r. budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS) w kotłowni „Zabobrze”. Ponadto w latach 
1996-1998 w tej samej kotłowni zmodernizowano zgodnie z planem 6 z 7 eksploatowanych kotłów oraz 
kanału spalin kotłów. W badanym okresie nakłady finansowe PEC na inwestycje związane z ochroną 
powietrza wyniosły ogółem 2.779,7 tys. zł, z czego 784,1 tys. zł (28,2%) poniesiono na wybudowanie IOS w 
kotłowni „Zabobrze”. Nakłady te sfinansowano w części odpowiadającej 95,2% (2.647,2 tys. zł) ze środków 
własnych PEC, zaś pozostałe 4,8% (132,6 tys. zł) z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Również w latach 1994-1998 wydatkowano ze środków własnych PEC w sumie 1.770,7 
tys. zł na prace bezinwestycyjne związane z ochroną powietrza, tj. m.in. na remonty obmurzy kotłów i IOS w 
ciepłowniach „Zabobrze” i „Miasto”. 

 Pozytywne efekty z realizacji przez PEC proekologicznych przedsięwzięć, jak również z likwidacji i 
przekazywania gminom niektórych kotłowni lokalnych, uwidoczniły się na przestrzeni wielolecia 1990-1998. 
W okresie tym obniżyła się bowiem zarówno emisja SO2 (z 1.224  Mg do 187 Mg), jak i NO2 (z 249 Mg do 
119 Mg) oraz pyłów (z 704 Mg do 79 Mg). Nadmienić należy, iż wydalone przez PEC w 1997 r. wielkości 
zanieczyszczeń były jeszcze niższe niż w 1998 r., bo w przypadku SO2 o 34 Mg, a w przypadku pyłów o 29 
Mg. Bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy miało przyłączenie do PEC ciepłowni „Miasto” w lipcu 1997 r. 

 WIOŚ - w oparciu o przekazywane mu okresowo przez PEC informacje - naliczał PEC kary za 
ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń. Wymierzone kary regulowane były w wyznaczonych terminach, 
bądź na wniosek PEC - zaakceptowany stosowną decyzją WIOŚ - odraczane, a następnie zaliczane w poczet 
nakładów PEC na realizację inwestycji ochrony powietrza. Wielkość naliczonych PEC w latach 1994-1997 
kar za ponaddopuszczalne zanieczyszczanie powietrza wyniosła w sumie 40,5 tys. zł, z czego 37,2 tys. zł 
(92,5%) zaliczono PEC do nakładów poniesionych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza. Udział kar 
wymierzonych PEC za zanieczyszczenie powietrza w kwocie zysku netto zmniejszył się z 1,3% w 1994 r. do 
0% w 1997 r. 

 Spoczywający na Spółce od 1 stycznia 1998 r. obowiązek samodzielnego obliczania wysokości 
należnych od niej opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (powietrza), wykonywany był prawidłowo. 
W latach 1994-1998 za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia PEC uregulowało opłaty w wysokości 
ogółem 698,8 tys. zł, tj. 100% należnej kwoty z tego tytułu. Część z nich, tzn. 14,6 tys. zł (2,1%), stanowiły 
opłaty dodatkowe za brak w latach 1994-1997 decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń  
z kotłowni lokalnych. Udział wniesionych przez PEC w latach 1994-1998 opłat za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska (powietrza) w kosztach ogółem Spółki uległ obniżeniu z 0,9% w 1994 r. do 0,6% w 1998 r. 
Omawiane opłaty przekazywano na konto Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z uchybieniem 
wymaganego terminu płatności, bo aż w 14 na 23 przypadki takich wpłat. Mimo to PEC nie zawsze uiszczało 
karne odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu omawianych opłat. Ustalono bowiem, że do 
dnia zakończenia kontroli z 11.130 zł karnych odsetek wymierzonych PEC za lata 1994-1998 nie wpłacono 
3.684 zł (33,1%), tzn. odsetek naliczonych przez Urząd Wojewódzki w Jeleniej Górze za I i II kwartał 1995 
r. Zauważyć przy tym należy, iż organ wymierzający karne odsetki nie naliczał ich w każdym przypadku 
opóźnionego regulowania opłat. Ich dodatkową kwotę, dotyczącą lat 1994-1997, ustalił kontroler w 
wysokości 2.597 zł. Nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska (powietrza) uzasadniano w PEC trudną sytuacją finansową (płatniczą). 
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 Badając poprawność rocznych sprawozdań statystycznych o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o 
stanie urządzeń oczyszczających (wzór OS-1) stwierdzono ich nierzetelne i niezgodne z obowiązującą 
metodologią wypełnianie przez Barbarę Wachulak - specjalistę ds. inwestycji i ochrony środowiska, 
zobligowaną do ich sporządzania posiadanym zakresem obowiązków. Ustalono m.in., że w sprawozdaniach 
tych ujmowano błędne, bo nie odpowiadające stanowi faktycznemu, dane o wielkościach emitowanych przez 
PEC zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. W latach 1994-1998 wykazywano w nich bowiem wyłącznie 
wielkości emisji z dwóch źródeł, tj. kotłowni „Zabobrze” i „Miasto”, z pominięciem zanieczyszczeń 
emitowanych z eksploatowanych w tym okresie kotłowni lokalnych. Przykładowo, w sprawozdaniu OS-1 za 
1997 r. nie wykazano emisji zanieczyszczeń (obejmujących SO2, NO2, CO2, CO i pył) w łącznej ilości 914,7 
Mg, wydalonych przez 10 istniejących w tym czasie lokalnych kotłowni PEC. Nieuwzględnienie w 
sprawozdaniach OS-1 zanieczyszczeń wyemitowanych przez te kotłownie nastąpiło, jak podała Barbara 
Wachulak, w związku ze znikomym ich udziałem w łącznej emisji PEC, a odstąpiono od ich wykazywania na 
podstawie telefonicznych uzgodnień z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Jeleniej 
Górze. PEC nie uzyskało jednakże pisemnego potwierdzenia tych uzgodnień. 
Nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań OS-1 wynikały także z niepełnej znajomości zasad ich 
wypełniania i błędnej interpretacji objaśnień. Świadczy o tym np. niewyszczególnienie w tych 
sprawozdaniach emitorów usytuowanych w funkcjonujących kotłowniach lokalnych PEC. Wykazano bowiem 
1 emitor w sprawozdaniach OS-1 za lata 1994-1996 i 3 emitory w sprawozdaniach za lata 1997-1998, tzn. 
jedynie emitory zlokalizowane w ciepłowniach „Zabobrze” i „Miasto”. Tymczasem w kolejnych okresach 
sprawozdawczych przedziału lat 1994-1998 PEC eksploatowało odpowiednio: 18, 16, 12, 13 i 11 emitorów. 
Ostatnią z liczb potwierdziły przeprowadzone w toku kontroli oględziny 10 źródeł emisji. 
Kolejną nieprawidłowością było wykazywanie w sprawozdaniach OS-1 niewłaściwej liczby zatrudnionych w 
ochronie powietrza, mimo dysponowania objaśnieniami do wypełnienia tego sprawozdania. Np. w 
sporządzonych odrębnie dla ciepłowni „Zabobrze” i „Miasto” sprawozdaniach OS-1 za 1998 r. wykazano w 
sumie 26 (10 w ciepłowni „Zabobrze” i 16 w ciepłowni „Miasto”) pracowników PEC, których zatrudnienie 
było związane z ochroną powietrza. Tymczasem według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r.  
ochroną powietrza w PEC zajmowało się ogółem 27 osób, z czego 11 w ciepłowni „Zabobrze” i 15 w 
ciepłowni „Miasto” oraz pracownik zajmujący wyodrębnione stanowisko specjalisty ds. inwestycji i ochrony 
środowiska.  

 W ramach podstawowej działalności PEC wytwarzało - na potrzeby mieszkańców Jeleniej Góry i 
własne - energię cieplną, przesyłając to medium do odbiorców pięcioma sieciami cieplnymi, zasilanymi z 
dwóch źródeł ciepła, tj. źródeł wyposażonych w kotły opalane miałem węgla kamiennego. PEC posiadało 
koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej w celach zarobkowych oraz na własny 
rachunek, udzielone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) dwoma decyzjami z dnia 28 października 1998 
r., z terminem ich ważności do dnia 30 października 2008 r. W sytuacji produkowania przez PEC energii 
cieplnej w ilościach niewystarczających do pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców Jeleniej Góry, w 
latach 1994-1997 dokonywano dodatkowych zakupów tej energii z energetyki zawodowej. Odsetek energii 
cieplnej własnej produkcji w ilości ogółem zakupionej i wytworzonej przez PEC energii cieplnej wynosił 
68,6% w 1994 r., 65,8% w 1995 r., 64,2% w 1996 r. i 81,5% w 1997 r. Natomiast w 1998 r. ilość 
wytworzonej przez PEC energii cieplnej w pełni pokrywała zapotrzebowanie odbiorców. 

 Badania kontrolne wykazały, iż znaczna liczba odbiorców energii cieplnej PEC nie posiadała 
urządzeń do pomiaru i rozliczeń tej energii. Rozliczenia z nimi PEC prowadziło w oparciu o uzgodniony w 
umowach ryczałt. I tak w 1994 r. spośród 174 odbiorców tej energii, aż 90 (51,7%) kupowało ją na zasadzie 
ryczałtu. Z kolei ze 171 odbiorców w 1995 r. ta forma rozliczeń dotyczyła 80 (46,8%), ze 173 w 1996 r. 
ryczałtem objętych było 75 (43,3%), ze 178 w 1997 r. dotyczyło to 72 (40,4%), a z 202 w 1998 r. 
odpowiednio 54 (26,7%). Udział energii cieplnej sprzedanej przez PEC na zasadzie ryczałtu do ogólnej ilości 
sprzedaży tego medium wyniósł: 69,5% w 1994 r., 38,7% w 1995 r., 27,3% w 1996 r., 21,7% w 1997 r. i 
16,8% w 1998 r. Nie wyposażenie wszystkich odbiorców energii cieplnej w układ pomiarowo-rozliczeniowy 
spowodowane było ekonomicznymi i technicznymi trudnościami Spółki. 

 Funkcjonująca od 1 lipca 1997 r. w strukturze organizacyjnej PEC kotłownia „Miasto” w 1998 r. 
wyprodukowała 20.493.588 KWh energii elektrycznej, z czego 14.178.677 KWh (69,2%) sprzedano 9 
odbiorcom nie posiadając koncesji na obrót, przesył i dystrybucję tej energii. Do czasu zakończenia niniejszej 
kontroli nie zostało bowiem zakończone, trwające od dnia 17 czerwca 1998 r., postępowanie administracyjne 
URE  
o udzielenie PEC przedmiotowej koncesji. 



 
 

- 4 - 
 
 
 

 W okresie od daty utworzenia Spółki, tj. od dnia 1 lipca 1997 r., do czasu zakończenia kontroli PEC 
nie posiadało regulaminu organizacyjnego, obejmującego m.in. zakresy zadań poszczególnych komórek 
organizacyjnych. Według wyjaśnień Pana Prezesa po przekształceniu PEC z przedsiębiorstwa państwowego 
w spółkę prawa handlowego, regulamin organizacyjny „funkcjonował” w postaci schematu organizacyjnego i 
zakresów obowiązków kierowników komórek organizacyjnych. Tym niemniej - zdaniem Delegatury NIK - 
rozwiązanie to nie przesądzało jednoznacznie o kompetencjach i zadaniach poszczególnych komórek 
organizacyjnych PEC. 

 Przedstawiając powyższe uwagi i spostrzeżenia Panu Prezesowi, Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu - działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK - wnosi o: 

1. Podjęcie skutecznych działań organizacyjno-technicznych na rzecz zapobieżenia ponadnormatywnej 
emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym dwutlenku węgla. 

2. Przestrzeganie obligatoryjnego terminu regulowania zobowiązań z tytułu opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska, a w przypadku niedochowania tego terminu, naliczanie we własnym zakresie 
i uiszczanie karnych odsetek. 

3. Bezzwłoczne uregulowanie zaległych zobowiązań z tytułu karnych odsetek za nieterminowe regulowanie 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

4. Wyegzekwowanie od specjalisty ds. ochrony środowiska rzetelnego sporządzania rocznych sprawozdań 
o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń  
oczyszczających (wzór OS-1), celem prezentowania w nich stanu faktycznego m.in.  
w zakresie: 

- ilości emitorów usytuowanych na obszarze działania PEC, 
- liczby pracowników zatrudnionych w PEC w dziedzinie ochrony powietrza, 
- danych ilościowych o emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze wszystkich źródeł emisji i 

emitorów. 

5. Rozważenie możliwości wyposażenia wszystkich odbiorców energii cieplnej PEC  
w układy pomiarowo-rozliczeniowe. 

6. Opracowanie i wprowadzenie w życie regulaminu organizacyjnego PEC, obejmującego m.in. zadania i 
kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych oraz obligującego do opracowania zakresów 
obowiązków dla wszystkich pracowników (w tym zajmujących się ochroną powietrza), celem 
unormowania rozwiązań organizacyjnych Spółki. 

 Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego ma Pan Prezes prawo zgłosić do dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury 
we Wrocławiu umotywowane zastrzeżenia w sprawie uwag, ocen i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

 W przypadku nieskorzystania z tego prawa Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 
oczekuje od Pana Prezesa - 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 udzielenia informacji biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały o 
sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 
        Z poważaniem 
 


