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Informacja 
z  kontrol i  przeds i ęb iorców  prowadzących  dz ia ła lność  gospodarczą  

w  zakres i e  w prow adzan ia  do  obrotu  pa l iw  s ta łych   

 

Zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DIH-2.713.40.2018 

z dnia 31 października 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził 

w listopadzie i grudniu 2018 r. kontrolę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, w zakresie 

spełniania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe, przeznaczone do użycia 

w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, 

obowiązków wynikających z art. 6 c i art. 6 d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2018 r. poz. 427 ze zm.) tj. wystawiania dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez paliwa stałe wymagań jakościowych i przekazywania jego kopii 

każdemu podmiotowi, który nabywa paliwa stałe, oraz zgodności wystawionych świadectw jakości 

z wymaganiami określonymi w art. 6 d ww. ustawy o systemie monitorowania. 

Kontrolą objęto łącznie 30  partii węgla kamiennego u 10 przedsiębiorców (4 placówki 

wielkopowierzchniowe i 6 sprzedawców detalicznych). 

Łącznie nieprawidłowości stwierdzono u 4 przedsiębiorców w odniesieniu do 15 partii paliw 

stałych. Sprawdzono czy przedsiębiorcy w momencie wprowadzania do obrotu paliw stałych wystawiali 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez paliwa wymagań jakościowych określonych 

w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw stałych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1890) tj. „świadectwa jakości”.  

Stwierdzono w przypadku 10 partii wprowadzanych do obrotu przez 2 przedsiębiorców, że przedsiębiorcy 

ci nie wystawiali  „świadectw jakości”, co naruszało art. 6c ust. 1 ustawy o systemie monitorowania  
i kontrolowania jakości paliw, a jedynie przekazywali każdemu podmiotowi, który nabywał paliwo stałe – 

wraz z dokumentem - kopie świadectw jakości wystawionych przez własnych dostawców.  

Wobec tych przedsiębiorców  zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie 

wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 35 a pkt 9 lit. a i c oraz art. 35 d ust. 1 pkt. 1 ustawy 

o systemie monitorowania.  

Przedsiębiorcy podjęli niezwłocznie dobrowolne działania naprawcze i w toku prowadzenia 

czynności kontrolnych wprowadzili do stosowania prawidłowo sporządzone świadectwa jakości.  

Ponadto stwierdzono, że świadectwo jakości paliw stałych, wystawione dla jednej 

z ww. zakwestionowanych 10 partii, było niezgodne z wzorem określonym w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw stałych (Dz. U z 2018 r., poz. 1890) z uwagi na brak odniesienia do zawartości części lotnych oraz 

umieszczenie zbędnej informacji dotyczącej zawartości siarki całkowitej. Do dostawcy tego paliwa 

wystosowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o wyeliminowanie stwierdzonej nieprawidłowości. 

W 8 placówkach, w których przedsiębiorcy wystawiali świadectwa jakości sprawdzono, czy 

wystawiane świadectwa były zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 

27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1892).  

Stwierdzono w przypadku 5 partii u 2 przedsiębiorców, że świadectwa jakości nie zawierały 

niektórych wymaganych informacji, takich jak: numer świadectwa, dokładne określenie dokumentu, 

na podstawie którego wystawiono to świadectwo lub wartości dopuszczalnych parametrów 

dla sprzedawanego sortymentu węgla. Obaj przedsiębiorcy w toku kontroli wprowadzili do stosowania 

prawidłowo sporządzone świadectwa jakości. 
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