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Informacja  

z wyników kontroli jakości paliw stałych w 2019 roku 

 

W III i IV kwartale 2019 r. działając na podstawie Programu kontroli jakości paliw stałych  

w 2019 r. WIIH w Łodzi  przeprowadził 11 kontroli jakości paliw stałych u przedsiębiorców 

prowadzących działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi. 
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono: 

• we wszystkich przypadkach (11) kontroli przedsiębiorcy wypełniali obowiązek wystawiania 

świadectw jakości oraz przekazywania ich kopii kupującym; 

• 2 kontrolowanych przedsiębiorców wystawiało świadectwa jakości zawierające parametr 

„zawartość siarki całkowitej”, co było niezgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu 

Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw 

stałych (Dz.U. 2018 poz. 1892) 

• żaden z kontrolowanych przedsiębiorców nie dokonywał sprzedaży paliwa stałego na rzecz 

nabywców, którzy posiadają instalacje spalania inne  niż o nominalnej mocy cieplnej 

mniejszej niż 1 MW; 

• wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw 

stałych, o których mowa w art. 7 ust. 7a ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw stałych. 

 

Stwierdzono, że: 

• 11 próbek paliwa stałego spełniało wymagania jakościowe określone  

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

jakościowych dla paliw stałych; 

• 9 próbek paliwa stałego spełniały wymagania jakościowe określone  

w świadectwach jakości sporządzonych przez przedsiębiorców, którzy wprowadzali do 

obrotu te paliwa, 

• 2 próbki paliwa stałego nie spełniały wymagań jakościowych określonych  

w świadectwach jakości sporządzonych przez przedsiębiorcę, który wprowadzał  

do obrotu to paliwo.  

W próbkach kwestionowano następujące parametry paliwa : 

Próbka pierwsza: 

− zawartość popiołu :    8,46 % – wymaganie 6,18 % 

− zawartość wilgoci całkowitej : 8,6 %  – wymaganie 11,6 % 

− zawartość części lotnych :   34,45 % –  wymaganie 38 %  

Próbka druga: 

− zawartość popiołu :    3,60 % – wymaganie 4,60 % 

− zawartość wilgoci całkowitej : 13,9 % – wymaganie 11,6 % 

 

W stosunku do dwóch przedsiębiorców, którzy wystawiali klientom świadectwa 

z parametrami jakościowymi węgla nie odpowiadającymi w pełni parametrom uzyskanym w 

badaniu laboratoryjnym, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi wydał decyzje 

nakładające kary w wysokości 10.000 zł. 
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