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LWR-41005-7/99     Wrocław, dnia 12-04-1999r. 
P/98/197 

       Pan 
       Włodzimierz  BAS 
       Pełnomocnik Zarządu 
       KGHM Polska Miedź SA 
       Dyrektor 
       Huty Miedzi „Głogów” w Głogowie 

       ul. Żukowicka 1 
       67-231  ŻUKOWICE 
 
 
       Nr stat.: 390023160 
 
 

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 „Głogów” w Głogowie, zwany w dalszym ciągu Hutą, w 
zakresie działań na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w obszarze przygranicznym w latach 
1994-1998. 

 W związku z tą 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. 

 W badanym przedziale czasu Huta dysponowała ważnymi decyzjami byłego Wojewody Legnickiego o 
rodzajach i ilościach zanieczyszczeń dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza z każdego z posiadanych 
źródeł emisji. Decyzje te - wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i w oparciu o opracowane 
na zlecenie Huty analizy jej uciążliwości dla powietrza atmosferycznego - obligowały m.in. do prowadzenia 
pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń z częstotliwością i metodyką uzgadnianą corocznie z Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska w Legnicy (WIOŚ). Obowiązki te nie były jednakże w pełni respektowane. 
Stwierdzono mianowicie, iż wbrew decyzji nr OS.II.7641/257/K-002/95 Wojewody Legnickiego z dnia 15 
listopada 1995 r., prowadzone w 1998 r. przez Hutę pomiary emisji nie zostały poprzedzone uzgodnieniami z 
WIOŚ co do ich metodyki i częstotliwości. 
Odstępstwem od zawartego w tej samej decyzji wymogu był także fakt nieobjęcia w  
1998 r. wszystkich 66 emitorów Huty kontrolą stopnia sprawności i skuteczności przynależnych do nich 
urządzeń do ochrony powietrza. W 1998 r. pomiarami kontrolnymi objęto bowiem jedynie 29 (43,9%) emitorów. 

 Z kolei pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza dokonywane były przez Hutę  
w badanym okresie zgodnie z decyzjami byłego Wojewody Legnickiego, tj. z częstotliwością i metodyką 
uzgodnioną uprzednio z WIOŚ. Prowadzono je za pomocą 3 automatycznych stacji pomiarowych 
(stacjonarnych), usytuowanych w Głogowie, Kromolinie i Sobczycach, jak również posiłkując się stacją mobilną 
i pomiarami manualnymi imisji pyłu zawieszonego, metali i kwasu siarkowego. Wyniki pomiarów emisji i imisji 
zanieczyszczeń powietrza Huta przekazywała w latach 1994-1998 WIOŚ i Wydziałowi Ochrony Środowiska 
Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy w obowiązujących terminach. 

 W objętych badaniami kontrolnymi latach istotnym w działalności Huty - jak wykazała kontrola - było 
prowadzenie przez nią na ogół efektywnej polityki ochrony powietrza, opartej na konsekwentnej realizacji 
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planowanych, proekologicznych zadań inwestycyjnych. Podstawowym przy tym założeniem było ograniczenia 
emisji pyłowej i gazowej zanieczyszczeń do atmosfery poprzez opanowanie procesów technologicznych. W 
ramach zadań inwestycyjnych w planowanych terminach m.in. rozpoczęto w 1994 r. i zakończono w 1995 r. 
wentylację góry i dołu pieca nr 1, 2 i 3 na Wydziale Pieców Szybowych. W tym samym czasie zainstalowano i 
uruchomiono wspomniany wcześniej system pomiarów ciągłych imisji zanieczyszczeń. 
Zgodnie z planem na Wydziale Elektrociepłowni (EC) oddano w 1997 r. do eksploatacji, budowaną od 1994 r., 
instalację odsiarczania spalin (IOS). Uzyskano dzięki temu znaczny spadek ilości dwutlenku siarki (SO2), 
wprowadzanego do powietrza z tego źródła emisji. Ustalono bowiem, iż wydalona przez EC w 1998 r. masa SO2, 
w ilości 1.648,0 Mg, była niższa niż: w 1994 r. o 14.524,0 Mg, w 1995 r. o 15.524,0 Mg, w 1996 r. o 15.981,0 
Mg i w 1997 r. o 9.924,7 Mg. Wymierne korzyści ekologiczne z uruchomienia IOS znaczące są także dla 
dłuższego okresu czasu, bo w wieloleciu 1990-1998 emisja SO2 z EC obniżyła się o 4.572,4 Mg. W tym samym 
przedziale czasu ogólny bilans emisji SO2 przez Hutę zmniejszył się natomiast o 31.702,7 Mg, tj. z 34.122,5 Mg 
w 1990 r. do 19.292,0 Mg w 1994 r. i do 2.419,8 Mg w 1998 r. 
Nie bez znaczenia dla środowiska, a w szczególności ochrony powietrza, było zmodernizowanie linii 
produkcyjnej 110.000 N/m3 na Wydziale Kwasu Siarkowego (w latach 1994-1997), jak również 
zmodernizowanie rozładowni koncentratu oraz wybudowanie instalacji suchego odpylania węzłów przesypowych 
i suchego odpylania brykieciarek na Wydziale Przygotowania Wsadu (w latach 1996-1998). Przedsięwzięcia te 
przyniosły efekty w postaci spadku ilości emisji m.in. pyłu całkowitego z 1.230,6 Mg w 1994 r. do 813,0 Mg  
w 1995 r., do 678,4 Mg w 1996 r., do 495,2 Mg w 1997 r. i do 118,2 Mg w 1998 r.  
(w sumie mniej o 1.112,4 Mg), czy pyłu miedzi z 72,9 Mg w 1994 r. do 12,4 Mg w 1998 r. (mniej o 60,5 Mg). 

 Do opisanych powyżej inwestycji Huta przystąpiła w związku z zadaniami, jakie nałożone zostały na nią 
decyzjami Wojewody Legnickiego o tzw. dopuszczalnej emisji. Ich realizacja, prowadzona w ramach polityki 
proekologicznej Huty, wymagała wydatkowania znacznych kwot. W badanym okresie nakłady finansowe Huty 
na inwestycje związane  
z ochroną powietrza wyniosły ogółem 159.849,2 tys. zł, z czego 102.331,3 tys. zł (64,0%) poniesiono na 
wybudowanie IOS. Nakłady te sfinansowano w części odpowiadającej 87% (139.019,2 tys. zł) ze środków 
własnych Huty, zaś pozostałe 13% (20.830,0 tys. zł) z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Ponadto  
w tym samym czasie ze środków własnych Huty wyremontowano kosztem 84.070,1 tys. zł szereg urządzeń 
ochrony powietrza, a m.in. instalacje odpylające na Wydziale Kwasu Siarkowego i Wydziale Przygotowania 
Wsadu. 

  Odzwierciedleniem efektów uzyskanych z inwestycyjnych i bezinwestycyjnych starań Huty na rzecz 
ochrony powietrza była wielkość procentowego wskaźnika ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, 
przypadających na jedną tonę wyprodukowanej miedzi (łącznie konwertorowej i blister). W badanym okresie 
wskaźnik ten dla dwóch przykładowych rodzajów zanieczyszczeń kształtował się następująco: 
• dla pyłu: 3,8% w 1994 r., 2,4% w 1995 r., 2,0% w 1996 r., 1,5% w 1997 r. i 0,3%  

w 1998 r., 
• dla SO2: 59,4% w 1994 r., 54,0% w 1995 r., 54,6% w 1996 r., 37,0% w 1996 r. i 6,6% w 1998 r. 

 Badania kontrolne wykazały, że w latach 1994-1998 Huta uiściła opłaty za wprowadzane do powietrza 
zanieczyszczenia w łącznej kwocie 25.662.378 zł, stanowiącej 100% jej zobowiązań z tego tytułu. Spoczywający 
na Hucie od 1 stycznia 1998 r. obowiązek samodzielnego obliczania wysokości należnych od niej opłat za 
wprowadzanie substancji zanieczyszczających powietrze wykonywany był prawidłowo. Opłaty te przekazywano 
terminowo i w pełnej wysokości na konto byłego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy. Należy również 
podkreślić, iż udział tych opłat w kosztach ogólnych Huty uległ w analizowanym okresie zmniejszeniu z 3,6% w 
1994 r. do 1,1% w 1998 r. 

 Pomimo wykonania przez Hutę w analizowanym okresie szeregu przedsięwzięć (inwestycyjnych i 
bezinwestycyjnych), ukierunkowanych na redukcję wydalanych do atmosfery zanieczyszczeń, nie zdołano 
zapobiec wzrostowi wielkości emisji niektórych substancji. Negatywnym zjawiskiem był np. wzrost masy 
wyemitowanego dwutlenku węgla (CO2), bo z 93.060,0 Mg w 1996 r. do 351.076,0 Mg w 1997 r., by w 1998 r. 
osiągnąć również wyższy niż w 1996 r. poziom, wynoszący 329.846,0 Mg. Istotny wzrost emisji odnotowano 
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także w przypadku tlenków azotu (NOx), których w 1996 r. wydalono do powietrza w ilości 198,9 Mg, zaś w 
latach 1997-1998 odpowiednio 218,9 Mg i 323,2 Mg. Nie bez znaczenia dla środowiska miało ponadto 
zwiększenie w latach 1997-1998 emisji takich substancji jak: tlenku węgla (CO) z 764,1 Mg do 1.036,3 Mg, 
kwasu siarkowego (H2SO4) ze 117,6 Mg do 128,9 Mg, czy też siarkowodoru (H2S) z 3,1 Mg do 4,9 Mg. Wpływ 
na taki stan rzeczy miała m.in. zwiększona produkcja miedzi elektrolitycznej (z 341.006 Mg w 1996 r. do 
362.185 Mg w 1998 r.) i ołowiu (z 12.600 Mg w 1996 r. do 13.100 Mg w 1998 r.), jak również nieskuteczny, bo 
dotychczas nie zmodernizowany,  
układ odpylania i utylizacji gazów z pieców Dörschla na Wydziale Ołowiu. 

 Kontrola ustaliła, że WIOŚ - w oparciu o przekazywane mu okresowo przez Hutę informacje - naliczał 
Hucie kary za ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń, które to przekroczenia miały charakter okresowy. 
Wymierzone kary regulowane były w wyznaczonych terminach, bądź - na zaakceptowane stosownymi decyzjami 
WIOŚ wnioski Huty - odraczane, a następnie zaliczane w poczet finansowanych ze środków własnych Huty 
nakładów na realizację inwestycji związanych z ochroną powietrza. Wysokość naliczonych Hucie w latach 1994-
1997 kar za ponaddopuszczalne zanieczyszczanie powietrza wynosiła w sumie 48.023.217 zł, z czego 
41.407.255 zł (86,2%) stanowiło kwotę wliczoną Hucie przez WIOŚ do nakładów poniesionych na zrealizowane 
inwestycje z zakresu ochrony powietrza. Udział kar wymierzonych za zanieczyszczanie powietrza w kwocie 
zysku brutto Huty zmniejszył się z 51,9% w 1994 r. do 35,0% w 1995 r. i do 5,5% w 1996 r. Natomiast w 1997 
r. wskaźnik ten osiągnął poziom 2,9%. 

 W latach 1994-1998 WIOŚ czterokrotnie przeprowadzał w Hucie kontrole obejmujące swym zakresem 
m.in. zagadnienia ochrony powietrza. W ich wyniku wspomniany organ kontroli zobowiązał Hutę do wykonania 
w wyznaczonym terminie w sumie 7 zaleceń pokontrolnych o treści związanej z ochroną powietrza. Jedno z tych 
zaleceń, obligujące Hutę do opracowania w sierpniu 1996 r. instrukcji postępowania na wypadek 
nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, wykonane zostało ok. 1,5 miesiąca po wyznaczonym terminie. 
Kolejnym, związanym z tym zaleceniem uchybieniem był fakt niepowiadomienia WIOŚ o jego realizacji. 

 Badając w toku kontroli prawidłowość sporządzania przez Hutę (dla Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego w Legnicy) rocznych sprawozdań o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń 
oczyszczających (wzór OS-1) stwierdzono ich nierzetelne i niezgodne z obowiązującymi wymogami wypełnianie 
przez służbę Głównego Inżyniera Ochrony Środowiska. 
Ustalono bowiem, że w objętym kontrolą okresie ujmowano w tych sprawozdaniach błędne, bo nie 
odpowiadające stanowi faktycznemu, dane o zmianach wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych w stosunku do 
roku poprzedniego. I tak np. w sprawozdaniu OS-1 za 1994 r. (sporządzonym dla Huty I) wykazano zmniejszenie 
emisji gazowej (dla SO2, NO2  
z procesów technologicznych oraz tzw. pozostałych zanieczyszczeń gazowych) w stosunku do roku 
poprzedniego w ilości łącznej 1188 Mg/rok, podczas gdy faktyczne zmniejszenie emisji tych zanieczyszczeń 
wynosiło 1136 Mg. W tym samym sprawozdaniu ujęto również nieprawidłową sumę zwiększenia (w stosunku do 
roku poprzedniego) emisji zanieczyszczeń gazowych, tj. CO i NO2 ze spalania paliw. Zamiast bowiem wykazać 
zwiększenie  
w ilości łącznej 1156 Mg/rok, podano 2336 Mg/rok. Również w sprawozdaniu OS-1 za 1996 r. (sporządzonym 
dla Huty I) ujawniono błędne dane. W tym przypadku jako łączne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych 
(w stosunku do 1995 r.) wykazano wielkość 1309 Mg/rok, chociaż należało podać 0 Mg/rok. Przytoczone 
powyżej błędy liczbowe nie miały jednakże wpływu na wysokość uiszczanych przez Hutę opłat za korzystanie ze 
środowiska oraz na wymierzane Hucie kary pieniężne. 
Istotną nieprawidłowością było wykazywanie w rocznych sprawozdaniach OS-1 niezgodnych ze stanem 
faktycznym ilości emitorów usytuowanych na terenie Huty. Wynikało to  
z zapisów ujętych w decyzjach Wojewody Legnickiego, jak również potwierdziły to przeprowadzone w toku 
kontroli oględziny. W przywołanych sprawozdaniach podawano mianowicie, że w Hucie w kolejnych rocznych 
okresach sprawozdawczych wielolecia 1994-1998 znajdowało się odpowiednio 44, 44, 43, 41 i 40 emitorów, 
podczas gdy ich rzeczywista liczba to 45 emitorów w latach 1994-1995, 51 na przełomie lat 1995-1996-1997 i 
66 pod koniec 1997 r. i w 1998 r. Powodem tych rozbieżności było wykazywanie przez Hutę ilości 
funkcjonujących a nie istniejących emitorów. 
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Kolejną nieprawidłowością było wykazywanie w sprawozdaniach OS-1 pracowników zatrudnionych w ochronie 
powietrza w liczbie różniącej się od rzeczywistej. Mimo dysponowania objaśnieniami do wypełniania 
sprawozdania OS-1 nie uwzględniano bowiem  
w tej liczbie pracowników służby Głównego Inżyniera Ochrony Środowiska Huty, zajmujących się ochroną 
powietrza i realizujących zadania z tego zakresu. Wliczano natomiast pracowników z innych komórek 
organizacyjnych Huty, którzy nie zajmowali się w ogóle ochroną powietrza (według ich zakresów obowiązków) 
lub wykonywali zadania tylko częściowo związane z ochroną powietrza. Praktyka ta wynikała z niewłaściwego 
zrozumienia użytej w sprawozdaniu terminologii i spowodowała, że np. w sprawozdaniu OS-1 za  
1998 r. wykazano liczbę 257 (zamiast 260) pracowników Huty, których zatrudnienie było bezpośrednio związane 
z ochroną powietrza. 

 Wśród 17 osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia 1998 r. w służbie Głównego Inżyniera Ochrony 
Środowiska Huty, 9 osób zajmowało stanowisko kontrolera pomiarów przemysłowych, z których aż 8 nie 
posiadało zakresów swoich obowiązków. Ich brak wynikał z ciążącego na Głównym Inżynierze Ochrony 
Środowiska Huty zaniechania ich opracowania, a skutkował ograniczeniem możliwości skutecznego 
egzekwowania przypisanych kontrolerom pomiarów przemysłowych zadań. 

 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. Zmodernizowanie systemu odpylania i utylizacji gazów na Wydziale Ołowiu (P-5)  
w celu osiągnięcia właściwej skuteczności tych urządzeń ochrony powietrza, a  
w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z tego źródła  
emisji. 

2. Spowodowanie ścisłego przestrzegania przez służbę ochrony środowiska Huty obowiązków wynikających 
z obowiązującej decyzji administracyjnej o tzw. dopuszczalnej emisji, a w szczególności obowiązków 
dotyczących: 

- prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza z częstotliwością i metodyką uzgadnianą 
corocznie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, 

- wykonywania w każdym roku pomiarów skuteczności i sprawności technicznej wszystkich urządzeń 
ochrony powietrza, przynależnych do istniejących w Hucie emitorów. 

3. Wyegzekwowanie rzetelnego sporządzania rocznych sprawozdań Huty o emisji zanieczyszczeń powietrza 
oraz o stanie urządzeń oczyszczających (wzór OS-1), celem prezentowania w nich stanu faktycznego w 
zakresie: 

- ilości emitorów usytuowanych w obrębie Huty, 

- liczby pracowników zatrudnionych w Hucie w dziedzinie ochrony powietrza  
z dokładnością do 0,5 etatu, 

- danych ilościowych o emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, w tym wykazywania prawidłowych 
zmian ich wielkości w stosunku do poprzedniego roku. 

4. Terminowe wykonywanie zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jak 
również każdorazowe powiadamianie tego organu kontroli o ich realizacji. 

5. Wyegzekwowanie od Głównego Inżyniera Ochrony Środowiska Huty powinności opracowywania 
zakresów obowiązków dla podległych mu pracowników, zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów 
pomiarów przemysłowych. 

 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. 
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 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 
 


