Informacja dla przedsiębiorców – dystrybutorów paliwa
stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
oraz instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej
niż 1 MW
Z dn. 04.11.2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy czterech rozporządzeń
Ministra Energii z dn. 04.10.2018 r. odnoszących się do wymagań jakościowych dla
paliw stałych:
- w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (poz. 1890)
- w sprawie pobierania próbek paliw stałych (poz. 1891)
- w sprawie wzoru świadectwa paliw stałych (poz. 1892)
- w sprawie metod badania paliw stałych (poz. 1893).
Na

mocy

ustawy

z

dn.

25.08.2006

r.

o

systemie

monitorowania

i kontrolowania jakości paliw (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 660) Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zarządzający systemem) realizuje
swoje zadania przy pomocy organów Inspekcji Handlowej .
Przeprowadzone dotychczas kontrole wydawania świadectw jakości paliwa
stałego wykazały szereg nieprawidłowości:
- niewystawianie świadectwa jakości
- wystawianie świadectwa jakości, w którym wartość parametrów paliwa stałego są
niezgodne ze stanem faktycznym
- wskazanie wartości parametrów w niewłaściwy sposób, tj. bez przedziału
jednostronnie domkniętego; wskazanie wartości parametrów powinno odbyć
się przez podanie przedziału jednostronnie domkniętego, np. popiół max
12%, wartość opałowa min. 24 MJ/kg

(patrz przykładowe świadectwa

jakości)
- nieprzekazywanie kopii świadectwa jakości podmiotowi, który nabywa paliwo stałe
- nieprzechowywanie kopii zaświadczenia wydanego przez organ ochrony środowiska
i dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży
paliwa stałego.

Wymienione wyżej nieprawidłowości są zagrożone karami pieniężnymi w wysokości od 10 000 zł do 25 000 zł - w przypadku gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa stałego nie przekracza kwoty 200 000 zł; od 25 001 zł do 100 000 zł- w
przypadku gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa stałego przekracza kwotę
200 000 zł. Dodatkowo w przypadku, jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że
paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 3a ust. 2 lub wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne z
parametrami wskazanymi w świadectwie jakości, Zarządzający, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość
kosztów przeprowadzonych badań próbki paliwa stałego przeznaczonej do badań i
badań próbki kontrolnej oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich pobrania.
Ponadto kontrole wykazały przypadki wystawiania świadectw jakości niezgodnych z obowiązującym wzorem.
Do każdego rodzaju paliwa stałego (węgla) przedsiębiorca prowadzący skład
opału (węgla) powinien na podstawie dokumentów od dostawcy (certyfikaty,
protokoły z badań, sprawozdania z badań) wystawić własne świadectwo jakości paliw
stałych. Kopie świadectw jakości poświadczone za zgodność z oryginałem powinne
być przekazywane za każdym razem klientowi nabywającemu paliwa stałe (węgiel)
niezależnie od ilości kupowanego sortymentu.

Podstawa prawna art. 6c ustawy

z dn. 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Przedsiębiorca prowadzący skład opału w rubryce nr 7, świadectwa jakości paliw
stałych deklaruje parametry przewidziane we wzorze dla oferowanego rodzaju paliwa
stałego (węgla) które muszą spełniać wymagania jakościowe.
Inspektorat przesyła niniejszą informację celem wykorzystania w toku
prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto zwraca się o jej przekazywanie
swoim kontrahentom – dystrybutorom paliw stałych.
Ewentualne dalsze informacje w powyższym zakresie można uzyskać w tut.
Inspektoracie, tel. 89 5272765 wew. 30 lub 31
W załączeniu przykładowe świadectwa jakości paliw stałych.
Opracowano w Wydziale Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej
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