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Informacja 

z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kotłów  

na paliwa stałe o mocy znamionowej nie większej niż 500 kW. 
 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

na IV kwartał 2019 r., zawartymi w zleceniu UOKiK DIH-3.704-21.2019.IJ z dnia 21 listopada 2019 

r., kontroli kotłów na paliwa stałe w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach 

prawnych oraz w zakresie budowy i konstrukcji w 17 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 i Dz.u. z 2019 r. poz. 363) 

zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. 

Kontrole przeprowadzono na terenie miasta Łodzi i województwa łącznie w 17 placówkach 

handlowych, tj. u 3 producentów, u 2 hurtownik, ówu 12 detalistów. 

Ogółem w 17 placówkach sprawdzono 27 partii kotłów na paliwa stałe (węgiel kamienny 

sortyment groszek oraz pellet drzewny). W wyniku kontroli odnotowano naruszenie polegające 

na braku zamieszczenia informacji o parametrach paliwa na tabliczkach znamionowych 

kotłów. Fakt ten odnotowano u 8 przedsiębiorców w odniesieniu do 15 kotłów.  

Wszystkie kotły były urządzeniami automatycznymi, zaprojektowanymi  

i wytworzonymi według normy 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 i spełniały wymagania 5 klasy emisji.

  

Kontrolowani przedsiębiorcy (17) przedstawili dokumentację techniczną ocenianych 

kotłów oraz świadectwa spełniania wymogów 5 klasy emisji spalin i sprawozdania z badań 

laboratoryjnych. Według przedstawionej dokumentacji kotły  spełniały wymagania w zakresie 

granicznych wartości emisji paliw oraz granicznych wartości sprawności cieplnej, które 

określa załącznik do ww. rozporządzenia.  

W wyniku oględzin stwierdzono, że oceniane kotły: 

− nie były wyposażone w elementy konstrukcyjne pozwalające na ręczne zasilanie paliwem, 

co jest zabronione wg § 3 ust.2 rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo 

stałe, 

− nie miały elementów pozwalających użytkownikowi na samodzielne, nieuprawnione 

montowanie tzw. rusztu awaryjnego, 

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

konstrukcyjną i posiadały badania dopuszczające kotły 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.  
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Tabliczki znamionowe ocenianych urządzeń były umieszczone w widocznym miejscu  

i sporządzone w języku polskim, były wykonane z trwałego materiału z napisami odpornymi 

na ścieranie, zawierały nazwę i adres firmy producenta, numer seryjny i rok budowy, 

nominalną moc, klasę kotła, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze i temperaturę a także 

informacje o rodzaju paliw stałych zalecanych przez producentów.  

Instrukcje montażu zawierały informacje o sposobie montażu i miejscu zainstalowania kotła, 

posadowieniu i uruchomieniu.  

Oceniane kotły miały konstrukcje z jednym paleniskiem pozwalającym na spalanie jednego 

rodzaju paliwa i spełniały (wg dokumentacji) wymagania w zakresie granicznych wartości 

emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej. 

 

Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku na tabliczce znamionowej niektórych kotłów 

informacji o parametrach paliwa, informacja ta była jednak dostępna w załączonych do kotłów 

instrukcjach. Fakt ten nie miał bezpośredniego wpływu na poziom emitowanych spalin 

emitowanych w procesie spalania oraz na bezpieczeństwo użytkowania wyrobów – pod tym 

względem kontrolowane kotły (wg dokumentacji) spełniały wymagania przepisów. 

 

 

 

 


