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Informacja 

z kontroli kotłów na paliwo stałe o mocy do 500 kW  

w zakresie wymagań ekoprojektu na rok 2020   
 

Zgodnie z programem Prezesa UOKiK w Warszawie z 29 kwietnia 2020 r.  

nr DNR-3.702.2.2020.ML.KB dotyczącym kontroli kotłów na paliwo stałe o mocy do 500 kW  

w zakresie wymagań ekoprojektu Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 

przeprowadził 6 kontroli. 

            Ocenę kotłów przeprowadzono pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015 r.,  

str. 100; ze zm. ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2017 r., str. 51), zwanego dalej 

rozporządzeniem 2015/1189 oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 

2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich 

oznakowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1215), zwanego dalej rozporządzeniem MG.   

Ogółem w kontrolowanych placówkach sprawdzono 6 kotłów C.O. (w tym pobrano 3 kotły 

do badań laboratoryjnych w zakresie spełniania wymogów ekoprojektu).  

 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

USTALENIA KONTROLI 

 

I. Sprawdzenie prawidłowości oznakowania CE. 

 

Na ocenianych kotłach znak CE został umieszczony według wzoru  oraz zgodnie z zasadami 

dotyczącymi oznakowania CE, które określono w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki                 

z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących 

energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1215) oraz załączniku do tego 

rozporządzenia. 

 

II. Sprawdzenie poprawności deklaracji zgodności.  

 

Dokumentacja dołączona do ocenianych kotłów zawierała deklaracje zgodności sporządzone 

przez producentów. W toku kontroli zweryfikowano, kompletność deklaracji zgodności  

w odniesieniu do zapisów §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 

2010 r. w sprawie proceduroceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich 
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oznakowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1215).  Stwierdzono, że deklaracje zgodności zostały 

sporządzono prawidłowo i zawierały wszystkie wymagane zapisy. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

III. Sprawdzenie zakresu informacji dotyczących kotła na paliwo stałe, w tym 

umieszczanych na stronach internetowych i w instrukcji. 

 

Poddane ocenie kotły na paliwo stałe zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2020 r. co 

potwierdzały daty produkcji zamieszczone na tabliczkach znamionowych. W załączonej 

dokumentacji technicznej oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej producentów zostały 

zamieszczone obligatoryjne informacje dotyczące instrukcji obsługi dla instalatorów  

i użytkowników. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

IV. Sprawdzenie spełniania wymagań – sezonowa efektywność energetyczna i emisje. 

 

W dokumentacji ocenianych kotłów na paliwo stałe określona była sezonowa efektywność 

energetyczna ogrzewania pomieszczeń oraz emisje cząstek stałych, organicznych związków 

gazowych, węgla i tlenków azotu, zgodnie z pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji 

2015/1189.  

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

V. Sprawdzenie dokumentacji technicznej. 

 

Na żądanie inspektorów oceniających zgodność kotłów z wymaganiami ekoprojektu 

kontrolowane podmioty lub producenci przekazywali pocztą elektroniczną sprawozdania  

z badań laboratoryjnych. Wszyscy producenci ocenianych kotłów C.O. zgodnie z § 7 

rozporządzenia MG, przeprowadzili badania laboratoryjne, poświadczające zgodność kotłów 

na paliwo stałe z wymogami ekoprojektu.  

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

VI Badania laboratoryjne. 

 

Pobrano do badań laboratoryjnych próbki 3 kotłów 

• EKO-MAX 5 PLUS16 kW wyprodukowany Rafał Berski P.P.H.U. "MAGRAF" 

Serwis-Rafał Berski, Próba nr 7, 98-275 Brzeźnio, 

• OPAL 8KW wyprodukowany został dla EKOCENTR Sp. z o.o., Piekarzew 26,  

63-300 Pleszew, przez KOMIZ, ul. Lenartowicka 39, 63-300 Pleszew 

• EKOMINI 9KW, wyprodukowany przez Producenta Kotów Grzewczych EKO-HURT 

Artur Penkala, ul. Szpitalna 15, 63-300 Pleszew. 

Badania laboratoryjne w zakresie spełnienia wymagań – sezonowej efektywności i emisji  

przeprowadzono w Laboratorium ZETOM, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, 40-384 Katowice. 

Badania wykonano pod kątem sprawdzenia sezonowej efektywności energetycznej 

ogrzewania pomieszczeń, emisji cząstek stałych, emisji organicznych związków gazowych, 
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emisji tlenku węgla, emisji tlenków azotu na podstawie wymogów określonych w załączniku 

II do rozporządzenia 2015/1189. 

Wyniki badań wykazały, że wszystkie kotły spełniały wymogi ekoprojektu zgodnie  

z rozporządzeniem 2015/1189. 

 

 

 

 

Wnioski 

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że oferowane do sprzedaży kotły na paliwa stałe 

spełniają przepisy obowiązującego rozporządzenia 2015/1189. 

 

 

 


