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PU.832.16.2019 

Informacja 

z kontroli spełniania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe 

obowiązku wystawiania dokumentu potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe 

wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890) 

 

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w I kwartale 

2019 r. kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

wprowadzania do obrotu paliw stałych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Celem 

kontroli było sprawdzenie prawidłowości wprowadzania do obrotu paliw stałych, 

przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej 

mocy cieplnej mniejszej niż 1MW (art. 1 ust. 2 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości 

paliw). 

 Kontrolą w 10 placówkach objęto łącznie 52  partie paliw stałych w postaci węgla 

kamiennego, przeznaczonego do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania 

o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.  

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości : 

− u 6 przedsiębiorców w odniesieniu do 40 partii paliw stałych dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez paliwa stałe wymagań jakościowych - tzw. „świadectw jakości” były 

wystawione niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz.U. 2018 poz. 1892). Przedsiębiorcy  

w toku kontroli sporządzili prawidłowe świadectwa jakości. 

− u 1 przedsiębiorcy w odniesieniu do 4 partii paliw stałych ustalono, że przedsiębiorca,  

nie wystawił i nie przekazał nabywcom paliw stałych świadectw jakości, o których mowa w 

art. 6c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz.U. z 2018 r. poz. 427 ze zm.) zwanej dalej ustawą o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw. Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 35a 

pkt 9 lit. a i c oraz art. 35 d ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.  

Przedsiębiorca podjął niezwłocznie dobrowolne działania naprawcze i w toku prowadzenia 

czynności kontrolnych wprowadził do stosowania prawidłowo sporządzone (wystawione 

przez siebie, na podstawie świadectw otrzymanych od dostawców) świadectwa jakości 

wprowadzanych do obrotu paliw stałych. 

W przypadku pozostałych 8 partii paliw stałych wprowadzonych do obrotu przez 

3 przedsiębiorców objętych kontrolą w zakresie wystawiania i przekazywania nabywającemu 

paliwo stałe świadectw jakości nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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