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INFORMACJA 

 z kontroli jakości paliw stałych oraz z kontroli świadectw jakości paliw stałych  
 

W II kwartale 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził 8 kontroli 

u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi. 

Kontrole przeprowadzono w zakresie: 

̶ jakości paliw stałych,   

̶ spełniania przez przedsiębiorców obowiązku wystawiania świadectw jakości,  

̶ przekazywania kopii świadectw jakości każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe, 

̶ przechowywania świadectw jakości paliw stałych, 

̶ przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ustawy 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.) zwanej dalej 

ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 

W toku kontroli przeprowadzonych u 8 przedsiębiorców do badań laboratoryjnych pobrano próbki  

z 8 partii paliw stałych w tym: 1 – partii orzecha, 2 – partii kostki, 4 – partii ekogroszku, 1 – partii groszku.  

Pobrane próbki zostały poddane badaniom w celu sprawdzenia zgodności  ich parametrów  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. 2018 poz.1890) zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz 7 próbek zostało zbadanych na zgodność parametrów paliw 

 z wartościami określonymi przez przedsiębiorców  w świadectwach jakości (1 przedsiębiorca nie wystawił 

świadectw jakości). 

Przeprowadzone badania laboratoryjne we wszystkich 8 przypadkach wykazały zgodność parametrów 

paliw z wymaganiami ww. rozporządzenia, natomiast w odniesieniu do parametrów wskazanych przez 

przedsiębiorców w świadectwach jakości w 1 przypadku stwierdzono brak zgodności wartości jednego 

z parametrów (zdolność spiekania) z jego wartością określoną przez przedsiębiorcę w świadectwie jakości. 

W powyższej sprawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej 

określonej w art. 35a pkt.9 lit. b ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 

W 6 przypadkach przeprowadzone badania próbek paliw stałych wykazały zgodność parametrów paliw 

z wartościami określonymi przez przedsiębiorców w świadectwach jakości, 1 przedsiębiorca nie wystawił 

dokumentu potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych 

w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. 

W toku 8 kontroli sprawdzono spełnianie przez przedsiębiorców obowiązku wystawiania świadectw 

jakości oraz prawidłowość wystawianych świadectw, tj. zgodność 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) i zgodność wartości parametrów z wartościami określonymi dla danych sortymentów węgla  

w rozporządzeniu z dnia 27 września 2018 r. Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

stałych. (Dz.U. 2018 poz. 1890) 
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W przypadku 1 kontroli, inspektorzy ustalili, że przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 6c 

ust.1 i art. 6d ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, tj. nie wystawiał dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez paliwa stałe wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.  

Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary 

pieniężnej wynikającej z art. 35a pkt.9 lit. a  ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.  

 

W przypadku 1 kontroli inspektorzy ustalili, iż nie został dopełniony obowiązek wynikający z art. 6c 

ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, tj. nie przekazywano kopii świadectw 

jakości każdemu podmiotowi, który nabywał paliwo stałe. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte 

postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej wynikającej z art. 35a pkt.9 lit. c ustawy  

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.  

W przypadku 1 kontroli inspektorzy ustalili, iż nie dopełniony został obowiązek wynikający z art. 6c 

ust. 3 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, tj. nie przechowywano świadectw 

jakości paliw stałych. 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,  

tj. mułów węglowych, flotokoncentratów, dowolnych mieszanin paliw z dodatkiem lub bez dodatku innych 

substancji, zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego oraz paliw niesortowanych. 

 


