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Informacja 

z kontroli kotłów na paliwa stałe o mocy znamionowej do 500 kW 

 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

na rok 2020, zawartymi w programie DIH-3.702.15.2019.IJ z dnia 2 marca 2020 r.,  przeprowadzono 

kontrole kotłów na paliwa stałe w zakresie spełniania wymagań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1396 ze zm.) w 12 placówkach handlowych. 

Celem kontroli było sprawdzenie czy kotły na paliwa stałe spełniają wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla 

kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017, poz. 1690, Dz.U. z 2019 r. poz. 363, Dz.U. z 2019 r., 

2549) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów  

na paliwo stałe. 

 

Kontrole przeprowadzono na terenie miasta Łodzi i województwa łącznie w 12 placówkach 

handlowych. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

 

Ogółem w 10 z 12 placówek oceniono 22 kotły na paliwa stałe (węgiel kamienny, ekogroszek 

oraz pellet drzewny). W dwóch jednostkach nie przeprowadzono oceny kotłów, ponieważ 

przedsiębiorcy nie dysponowali wyrobami na swoim stanie magazynowym. Firmy  

te prezentowały oferty sprzedaży kotłów na stronach internetowych portali aukcyjnych,  

co inspektorzy ustalili, na podstawie rozeznania internetowego, wykorzystując m.in. aplikację 

Crawler. Natomiast w trakcie podjętych kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy oferujący 

kotły na stronach internetowych, nie posiadali kotłów na stanie magazynowym. Przedsiębiorcy 

pełnili rolę pośrednika pomiędzy producentem a konsumentem, dostarczając zamówiony 

wyrób bezpośrednio do zamawiającego. Dodatkowo oferowali usługę montażu. 

 W ramach przeprowadzonych kontroli oceniono 22 kotły, których dokumentację 

techniczną sprawdzono pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu  

w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, tj.: spełniania przez kotły wymagań w zakresie 
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granicznych wartości emisji zanieczyszczeń w procesie spalania oraz granicznych wartości 

sprawności cieplnej.  

USTALENIA KONTROLI 

 

Kontrolowani przedsiębiorcy (10) przedstawili dokumentację techniczno-rozruchową oraz  

świadectwa spełniania wymogów 5 klasy emisji spalin i sprawozdania z badań 

laboratoryjnych. Wszystkie kotły, według przedstawionej dokumentacji,  spełniały wymagania 

w zakresie granicznych wartości emisji paliw oraz granicznych wartości sprawności cieplnej, 

które określa załącznik do ww. rozporządzenia. 

Wszystkie kotły zostały zaprojektowane i wytworzone tak, aby spełniały wymagania 5 klasy 

emisji. Dołączona dokumentacja (zaświadczenia/świadectwa z badań, sprawozdania z badań) 

zawierała odniesienia do metod badawczych opartych o normę PN-EN 303 -5:2012 Kotły 

grzewcze – Cześć 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem 

paliwa o mocy nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. 

W wyniku oględzin kotłów stwierdzono, że nie były one wyposażone w elementy 

konstrukcyjne pozwalające na ręczne zasilanie paliwem, co jest zabronione w § 3 ust.2 

rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wewnątrz kotłów nie było 

elementów pozwalających użytkownikowi na samodzielne, nieuprawnione montowanie  

tzw. rusztu awaryjnego.   

Kotły wyposażone były w systemy oczyszczania spalin, które stanowiły integralną całość 

konstrukcyjną i posiadały dokumentację potwierdzającą dopuszczenie kotłów do obrotu i 

użytkowania. Kontrolowani przedstawili sprawozdania z badań laboratoryjnych potwierdzające 

spełnianie granicznych wartości emisji określonych w załączniku  

do rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.  

Tabliczki znamionowe były przytwierdzone do ocenianych urządzeń, umieszczone  

w widocznym miejscu. Napisy na tabliczkach sporządzone w języku polskim były odporne  

na ścieranie. 

Tabliczki znamionowe zawierały nazwę i adres firmy producenta, numer seryjny i rok budowy, 

nominalną moc, klasę kotła, sprawność kotła, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze  

i temperaturę, pojemność wodną. Na tabliczkach znamionowych oraz w dołączonych 

instrukcjach obsługi (dokumentacji techniczno-rozruchowych) zamieszczone były informacje  

o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta, co było 

zgodne z § 3 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe 

Instrukcje montażu zawierały informacje o sposobie zainstalowania kotła, posadowieniu  

i uruchomieniu. Zawierały informacje dla użytkowników o zaleceniach dotyczących warunków 

bezpiecznego eksploatowania kotłów. Zostały opisane warunki jakie muszą spełnić 

pomieszczenia, w których będą instalowane kotły, tj. minimalne odstępy od ścian i sufitu, 

odległości od materiałów palnych, wymagania dotyczące wentylacji. Konsument był 
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informowany o konieczności dokonywania okresowych przeglądów oraz konieczności  

systematycznego czyszczenia kotłów. Załączone do kotłów dokumentacje techniczne 

zawierały wszystkie niezbędne dane potrzebne do bezpiecznej instalacji, np. wymagany ciąg 

spalin, pojemność wodną, temperaturę spalin i strumień masy spalin, średnicę czopucha. 

 

W trakcie kontroli nie było kotłów, których wygląd, budowa lub oznakowanie mogłyby 

wskazywać na niespełnianie wymagań zawartych w rozporządzeniu w sprawie wymagań  

dla kotłów na paliwo stałe. Ponadto w toku kontroli nie stwierdzono w ofercie przedsiębiorców 

kotłów na biomasę niedrzewną (słoma, miskant, trzcina, pestki, łupiny orzechów itp.).  

W związku z powyższym nie pobierano prób do badań. 

 

Kontrole wykazały, że oferowane do sprzedaży kotły na paliwa stałe spełniają obowiązujące 

przepisy rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.  

 


