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       Nr stat.: 390022953 
 
 
 

                                           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 
KGHM „Polska Miedź” SA - Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy, zwany w dalszym ciągu Hutą. 
Przedmiotem kontroli były działania na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w obszarze 
przygranicznym 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 Dyrektorowi niniejsze 
wystąpienie pokontrolne. 

 Badania kontrolne wykazały, że w analizowanym okresie Huta dysponowała - dla wszystkich 
posiadanych źródeł emisji - ważnymi decyzjami Wojewody Legnickiego o rodzajach i ilościach zanieczyszczeń 
dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza. Decyzje te wydane zostały na podstawie obowiązujących 
przepisów prawnych i w oparciu  
o opracowane na zlecenie Huty analizy jej uciążliwości dla powietrza atmosferycznego. Obligowały one Hutę 
m.in. do prowadzenia pomiarów imisji i emisji z częstotliwością  i metodyką uzgadnianą corocznie z 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Legnicy (WIOŚ). Tym niemniej jedynie na 1996 r. Huta 
posiadała uzgodnione z WIOŚ metody pomiarów emisji i imisji oraz częstość ich wykonywania. Dla 1994 r. i 
1998 r. Huta opracowała i przekazała do WIOŚ tabele częstości pomiarów emisji ze wszystkich posiadanych 
emitorów. Jednak nie uzyskano od tego organu kontroli udokumentowanych i wiążących odpowiedzi w tej 
sprawie. Z kolei w 1995 r. i 1997 r. pomiary emisji i imisji prowadzone były przez Hutę nawet bez próby 
wcześniejszego udokumentowanego uzgodnienia ich metodyki i częstotliwości. 

 W latach 1994-1998 Huta prowadziła pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych pochodzących 
ze wszystkich źródeł (wskazanych w decyzjach Wojewody Legnickiego), a na podstawie opracowanych we 
własnym zakresie tabel częstości pomiarów. Ponadto wykonywano ciągłe pomiary imisji zanieczyszczeń 
powietrza, tj. dwutlenku siarki (SO2), siarkowodoru (H2S), tlenku węgla (CO) oraz pyłu zawieszonego. Pomiary 
te realizowano za pomocą automatycznych stacji pomiarowych „BASKI”, zlokalizowanych  
w strefie ochronnej Huty. Prowadzono również manualne pomiary imisji SO2, kwasu siarkowego (H2SO4), pyłu 
zawieszonego i metali w pyle. Do końca marca 1997 r. oznaczanie zawartości pobranych próbek powietrza Huta 
wykonywała samodzielnie, tzn. w ramach własnego laboratorium. Po tym terminie wykonanie oznaczeń 
pobranych prób pomiarowych emisji i imisji zlecano laboratorium Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. w 
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Lubinie. Wyniki uzyskanych pomiarów przekazywane były w badanym okresie terminowo tak do WIOŚ, jak i do 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy. 

 Roczne wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych uległy zmniejszeniu na przestrzeni 
kontrolowanego przedziału czasu. I tak zanieczyszczenia pyłowe obniżyły się  
z ogółem 145 Mg w 1994 r. do 12 Mg w 1998 r., tj. ponad 12-krotnie. W przypadku emisji zanieczyszczeń 
gazowych nastąpił ich spadek z ogółem 14.089 Mg w 1994 r. do 947 Mg  
w 1998 r. (bez dwutlenku węgla, który - na żądanie WUS - wprowadzono do bilansu emisji od 1998 r.), tj. 
prawie 15-krotnie. W badanym bowiem okresie pozytywnym elementem  
w działalności Huty było ukierunkowanie polityki inwestycyjnej na realizację zadań proekologicznych, 
związanych przede wszystkim ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W zakresie ograniczania 
emisji pyłowej: w 1994 r. zakończono budowę instalacji odpylania kotłów pyłowych w EC i instalacji 
odpylającej w rozładowni koncentratu, w 1995 r. uruchomiono instalacje odpylające brykieciarek i suszarń 
koncentratu, natomiast w latach 1997-1998 sfinalizowano zabudowę klap gardzieli konwertorów oraz instalację 
odprowadzenia gazów z przestrzeni międzydzwonowych pieców szybowych. Sumaryczny efekt tych 
przedsięwzięć to ograniczenie w latach 1994-1998 emisji pyłów o 43.032 Mg. W ramach zadań zmierzających 
do zmniejszenia emisji gazowej w 1994 r. zakończono budowę instalacji odsiarczania gazów „Solinox”, do 
której w 1996 r. dobudowano węzeł odchlorowania, umożliwiający skierowanie spalin z kotłów EC na instalację 
„Solinox”. Także w 1996 r. zakończono budowę instalacji odprowadzania gazów ubogich z pieców szybowych i 
konwertorowych do EC. Te trzy inwestycje pozwoliły na zmniejszenie w latach 1994-1998 emisji gazowej 
łącznie o 50.423 Mg, a w następstwie przyczyniły się do ograniczenia obszaru negatywnego oddziaływania Huty 
na środowisko z 1.128 ha do 631 ha. Ponadto realizacja wymienionych inwestycji skutkowała obniżeniem opłat i 
kar za  
emisję zanieczyszczeń przemysłowych do atmosfery oraz ograniczeniem kosztów napraw instalacji „Solinox”, 
spowodowanych korozyjnym oddziaływaniem chlorowodoru i fluorowodoru zawartego w spalinach EC i gazach 
odlotowych, wytworzonych w FKS. Całość proekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony 
powietrza zrealizowana została kosztem 66.223,3 tys. zł, z czego 44.923,3 tys. zł (67,8%) sfinansowano ze 
środków własnych Huty, 11.500 tys. zł (17,4%) pożyczką z NFOŚiGW i 9.800 tys. zł (14,8%) dotacją z 
WFOŚiGW. 

 Wykazywane przez Hutę w sprawozdaniach statystycznych za lata 1994-1998  
o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających (wzór OS-1) sumaryczne wartości 
tzw. chwilowej emisji gazowej (osiągnięte dla poszczególnych emitorów) były niższe od wielkości dopuszczalnej 
(ustalonej przez Wojewodę Legnickiego) jedynie w 1995 r. Przekroczenie w 1994 r. dopuszczalnej emisji 
gazowej o ogółem 289,75 kg/h (o 8,6%) związane było przede wszystkim z ponadnormatywną emisją gazów z 
EC kominem H-60 i gazów z FKS kominem H-150, a spowodowane zostało niedomaganiami w trakcie rozruchu 
i dochodzeniem do pełnej zdolności utylizacyjnej instalacji odsiarczania gazów „Solinox”. Natomiast 
zaewidencjonowany przez Hutę w 1996 r. sumaryczny poziom chwilowej emisji gazowej przewyższał 
dopuszczalny prawie 7-krotnie, w 1997 r. 8,5 razy, a w 1998 r. prawie 2-krotnie. W przypadku sumarycznej 
chwilowej emisji pyłowej Huta podała z kolei, że była ona niższa od dopuszczalnej dla lat 1994-1995, natomiast 
wyższa w kolejnych latach badanego okresu. I tak wykazane przez Hutę wyniki chwilowej emisji pyłowej prawie 
25-krotnie przewyższały emisję dopuszczalną w 1996 r., 27-krotnie w 1997 r. i ponad 29-krotnie w 1998 r. 
Źródłem przekroczeń w latach 1996-1998 dopuszczalnej (chwilowej) emisji gazowej i pyłowej były przede 
wszystkim kontrolowane, choć niemierzalne wyrzuty gazowo-pyłowe  
z kominków pieców szybowych i upusty bocznikiem na komin H-150 niespalonych gazów szybowych. W 
przypadku pierwszego z wymienionych źródeł autorzy analizy uciążliwości Huty dla powietrza atmosferycznego 
stwierdzili w 1995 r., że dopuszczalna emisja zanieczyszczeń z kominków pieców szybowych jest wadliwie 
wyliczona, gdyż tylko w czasie ich otwarcia następuje moment maksymalnej emisji, malejącej stopniowo 
podczas dalszego jej trwania. Mimo uwzględnienia tego faktu przez Wojewodę Legnickiego - poprzez 
zmniejszenie od 1996 r. wielkości dopuszczalnej emisji pyłowo-gazowej - Huta w dalszym ciągu stosowała w 
obliczeniach poprzednią formułę, a niepoprawnie ustalone wartości chwilowej emisji gazowo-pyłowej 
uwzględniała w sprawozdaniach OS-1 za lata 1996-1998. 
W przypadku upustów bocznikiem na komin H-150 ustalono, iż w związku z uruchomieniem instalacji „Solinox” 
w Hucie uznano, że gazy szybowe będą całkowicie spalane. Stąd też w analizie uciążliwości Huty dla powietrza 
atmosferycznego nie przewidziano możliwości ich emisji bez zutylizowania, a w konsekwencji nie uwzględniono 
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takiej emisji  
w decyzji Wojewody Legnickiego aż do 1998 r. W praktyce okazało się bowiem, że  
z przyczyn technologicznych zachodzi konieczność dokonywania krótkotrwałych upustów niespalonych gazów 
szybowych. W tym też celu zainstalowano wzmiankowany bocznik  
o średnicy d=400 mm. 

 Opisane powyżej przypadki świadczą nie tylko o błędach popełnionych przy wyliczaniu wartości 
uzyskanych chwilowych emisji gazowo-pyłowych, czy o niepodejmowaniu przez służbę ochrony środowiska 
skutecznych działań na rzecz wcześniejszego wprowadzenia emisji niespalonych gazów szybowych do decyzji 
Wojewody Legnickiego o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dowodzą również o braku 
dogłębnych analiz służby ochrony środowiska Huty w kwestii kształtowania się tych ponadnormatywnych 
chwilowych emisji pyłowo-gazowych i ich przyczyn. Podstawowym bowiem celem tej służby w omawianej 
kwestii było skrócenie czasu emisji, a w konsekwencji zmniejszenie ich rocznej wielkości. I tak np. faktyczny 
czas emisji niespalonych gazów szybowych uległ skróceniu z 11,4 godz. w 1996 r. do 8,2 godz. w 1997 r. i do 
2,1 godz. w 1998 r. 
Dopiero po podpisaniu protokołu kontroli Huta przystąpiła do weryfikacji wyliczeń wartości emisji pyłowo-
gazowej z kominków pieców szybowych i bocznika d=400 mm, a uzyskane wyniki, choć nie poparte pomiarami 
(ze względu na brak możliwości), nie potwierdziły wykazywanych wcześniej w sprawozdaniach OS-1 
przekroczeń dopuszczalnej emisji chwilowej pyłów i gazów w latach 1996-1998. 

 Nieprawidłowy sposób wyliczenia przez Hutę wielkości chwilowej emisji pyłowej i gazowej za lata 
1996-1998 skutkował wydatkowaniem z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie 
w nim zmian dodatkowej kwoty w wysokości ogółem 155,2 tys. zł, w tym 64,7 tys. zł za 1996 r., 47,3 tys. zł za 
1997 r. oraz 43,2 tys. zł za 1998 r. 

 Huta nie wywiązywała się z nakazu - zawartego w decyzjach Wojewody Legnickiego z dnia 2 stycznia 
1996 r. i 16 września 1997 r. - natychmiastowego powiadamiania WIOŚ i Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy o wszystkich awariach urządzeń ochrony powietrza oraz technologicznych, 
będących źródłami zanieczyszczeń powietrza. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż w 1996 r. Dział Ochrony 
Środowiska Huty zawiadamiał 3-krotnie wyżej wymienione instytucje o awariach instalacji odsiarczania gazów 
„Solinox”, chociaż miały miejsce 4 awarie. Z kolei w 1998 r. zgłoszono WIOŚ i Urzędowi Wojewódzkiemu w 
Legnicy tylko 1 awarię instalacji „Solinox”, chociaż w marcu, maju i lipcu miało miejsce w sumie 9 awarii. 
Dodać należy, iż czas trwania tych 9 awarii był odmiennie wykazywany przez różne służby Huty. I tak, w 
raportach dobowych kierownika zmiany odnotowano w sumie 48 godzin postojów awaryjnych, natomiast FKS 
zaewidencjonował 56,8 godzin trwania awarii instalacji „Solinox”. Brak właściwego przepływu informacji 
pomiędzy komórkami organizacyjnymi Huty znalazł również potwierdzenie podczas ustalania czasu pracy 
konwertora FKS w okresie postoju awaryjnego instalacji „Solinox”. Ponieważ w decyzji Wojewody Legnickiego 
z dnia 2 stycznia 1996 r. ograniczono taką możliwość do 248 godzin/rok, Dział Ochrony Środowiska Huty 
informował kwartalnie WIOŚ i Urząd Wojewódzki w Legnicy o czasie pracy FKS z pominięciem instalacji 
„Solinox”. Wielkości podawane w tych informacjach nie pokrywały się jednak z ewidencją FKS. I tak w 1996 r. 
poinformowano wspomniane instytucje o 427,6 godzinach pracy z pominięciem instalacji „Solinox”, podczas 
gdy FKS wykazał 433,5 godziny. Z kolei w 1997 r. wielkości te wynosiły odpowiednio 116,5 godziny i 119,6 
godzin, a w 1998 r. odpowiednio 79,9 godzin i 63 godziny. 

 Nie w pełni przestrzegano również obowiązku - wynikającego z decyzji Wojewody Legnickiego - 
przeprowadzania dwukrotnie w ciągu roku pomiarów sprawności urządzeń odpylających. Odstępstwo tego 
rodzaju miało miejsce w 1994 r., w trakcie którego na Wydziale Rozładunku Koncentratu wykonano tylko 1 
stosowny pomiar. Również wyniki przeprowadzonych pomiarów sprawności urządzeń odpylających odbiegały 
od wymogów zawartych w decyzjach Wojewody Legnickiego, bo w 1994 r. stwierdzono 4 przypadki niższej od 
wymaganej sprawności urządzeń na 17 wykonanych pomiarów, w 1995 r. dotyczyło to 3 z 35 pomiarów, w 1996 
r. odpowiednio 2 z 21 pomiarów, w 1997 r. 3 spośród 23 pomiarów, a w 1998 r. 1 spośród 19 pomiarów. Mimo 
to ilość zatrzymanych w ciągu roku przez urządzenia odpylające pyłów (bez zawróconych do procesu 
technologicznego) wzrosła na przestrzeni lat 1994-1998 z 25,7 tys. Mg do 30,6 tys. Mg. 
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 Składane w latach 1994-1997 terminowo przez Hutę informacje o ilości zużytych paliw oraz kwartalnie 
osiągniętych wielkościach emisji zanieczyszczeń, stanowiły podstawę do ustalenia przez Urząd Wojewódzki w 
Legnicy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Huta nie składała 
odwołań od wymierzających te opłaty decyzji Wojewody Legnickiego. W związku ze zmianą ustawy o ochronie i 
kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885) od 1998 r. 
wysokość opłat za emisję zanieczyszczeń ustalana była przez Hutę samodzielnie. Należne od Huty w latach 
1994-1998 opłaty za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających regulowane były terminowo i w 
pełnej wysokości, tj. 2.547 tys. zł za 1994 r., 1.102 tys. zł za 1995 r., 470 tys. zł za 1996 r., 433 tys. zł za 1997 r. 
i 325 tys. zł za 1998 r. Udział omawianych opłat w kosztach ogółem Huty ulegał systematycznemu zmniejszeniu, 
bo z 0,69% w 1994 r. do 0,21% w 1995 r., do 0,08% w 1996 r., do 0,07% w 1997 r. i do 0,05% w 1998 r. 
Również udział opłat za gospodarcze korzystanie  
z powietrza w kosztach materiałowych Huty zmniejszył się na przestrzeni analizowanego okresu z 0,90% w 1994 
r. do 0,07% w 1998 r. 

 W oparciu o przekazywane okresowo WIOŚ informacje, organ ten naliczył Hucie kary pieniężne za 
przekraczanie w latach 1994-1997 dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. 
Zobowiązania z tego tytułu były w badanym  
okresie regulowane przez Hutę terminowo. Z ogólnej sumy 13.723,0 tys. zł wymierzonych Hucie kar: 12.366,8 
tys. zł (90,1%) dotyczyło 1994 r. (w tym 11.336,5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji SO2 z 
4 kotłów EC), 787,5 tys. zł odnosiło się do 1995 r. (za ponadnormatywne emisje pyłowo-gazowe w obrębie 
Wydziału Przygotowania Wsadu, FKS i EC), kolejne 421,2 tys. zł  dotyczyło 1996 r. (za ponaddopuszczalne 
emisje z FKS, EC oraz wydziałów: Przygotowania Wsadu, Metalurgicznego, Elektrorafinacji, Ciągłego Odlewu 
Miedzi), a 147,5 tys. zł wymierzono za 1997 r. (w tym za przekroczenia powstałe w obrębie suszarek 
koncentratu, instalacji „Solinox”, Wydziału Odmiedziowni i EC). 
Nadmienić należy, iż w ramach kolejnych decyzji WIOŚ najpierw odroczył terminy płatności części kar (w 
sumie 11.885,0 tys. zł) wymierzonych za przekroczenia emisji w 1994 r. i 1997 r., a następnie zmniejszył je do 
końca 1998 r. o 11.839,6 tys. zł, tj. o wysokość nakładów poniesionych przez Hutę na inwestycje, których 
realizacja spowodowała usunięcie przyczyn wymierzenia tych odroczonych kar. Dotyczyły one przekroczeń 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z FKS, EC i linii brykietującej. Udział faktycznie zapłaconych przez Hutę 
kar (1.838,0 tys. zł) w wymierzonych za lata 1994-1997 (13.723,0 tys. zł) wyniósł 13,4%. 

 Sprawozdania Huty o symbolu OS-1 za lata 1994-1998 były niepoprawnie wypełniane w pozycji 
dotyczącej ilości pracowników, których zatrudnienie było bezpośrednio związane z ochroną powietrza. Zamiast 
bowiem wymaganych podawano dane o liczbie zatrudnionych w oczyszczalni gazów Wydziału Metalurgicznego, 
Fabryce Kwasu Siarkowego (FKS) i Wydziale Ochrony Środowiska. Ujmowane dane były przy tym niezgodne  
z ewidencją Działu Kadr. Dotyczyło to zarówno ogółu zatrudnionych w wymienionych komórkach 
organizacyjnych Huty (np. dla 1997 r. podano 182 osoby, chociaż ewidencja kadrowa obejmowała jedynie 134 
osoby), jak i ilości osób posiadających w tych komórkach wyższe wykształcenie (np. dla 1997 r. różnica 
wyniosła 6 osób). Dodać przy tym należy, że Huta nie prowadziła ewidencji pracowników w sposób 
umożliwiający wyodrębnienie we wzmiankowanych komórkach organizacyjnych osób zatrudnionych przy 
pracach związanych z ochroną powietrza. 

 Przekazując 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: 

1. Przestrzeganie obowiązków - wynikających z decyzji Wojewody Legnickiego o rodzajach i ilościach 
zanieczyszczeń dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza - dotyczących: 

a)  dysponowania uzgodnionymi z WIOŚ a przy tym aktualnymi metodami pomiarów emisji i imisji 
zanieczyszczeń powietrza oraz częstotliwości ich wykonywania, 

b)  natychmiastowego powiadamiania WIOŚ i organu właściwego do wydawania wzmiankowanej 
decyzji o wszystkich awariach urządzeń ochrony powietrza  
oraz technologicznych, będących źródłami zanieczyszczeń powietrza, 
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c)  przeprowadzania dwukrotnie w ciągu roku pomiarów sprawności wszystkich  
urządzeń odpylających. 

2. Zapewnienie rzetelnych, jednolitych w Hucie danych o czasie pracy i postojach urządzeń 
technologicznych służących ochronie powietrza, poprzez m.in. doprowadzenie do bieżącego 
weryfikowania i uzgadniania tych danych przez zainteresowane komórki organizacyjne. 

3. Ustalenie z Urzędem Województwa Dolnośląskiego i WIOŚ zasad, trybu i formy zgłaszania awarii 
urządzeń służących ochronie środowiska. 

4. Prowadzenie gruntownych i możliwie częstych analiz kształtowania się wielkości emisji (tak chwilowych, 
jak i ogółem) wszystkich rodzajów zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, w szczególności pod kątem 
przyczyn stwierdzonych przekroczeń emisji dopuszczalnych i przyczyn nieuzyskiwania przez urządzenia 
odpylające zadanego poziomu sprawności, celem wyeliminowania przypadków: 

 
a)  błędów w wyliczaniu wykazywanych emisji chwilowych, w tym skutkujących wydatkowaniem 

zawyżonych kwot z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 
 
b)  niepodejmowania przez służbę ochrony środowiska Huty działań na rzecz  

uwzględnienia w decyzji o rodzajach i ilościach zanieczyszczeń dopuszczonych do wprowadzenia 
do powietrza, emisji nieobjętych tą decyzją, 

 
c)  niedopełniania obowiązku uzyskiwania odpowiedniego (określonego) poziomu sprawności 

urządzeń odpylających. 

5. Wyegzekwowanie rzetelnego sporządzania sprawozdań statystycznych OS-1  
(o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających) w części dotyczącej ilości 
pracowników Huty zatrudnionych w ochronie powietrza, jak również dostosowanie ewidencji kadrowej 
do wymagań wynikających z tych sprawozdań. 

 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 udzielenia informacji biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały o 
sposobie ich rozpatrzenia. 
 
        Z poważaniem 
 


