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Laboratorium niezależne od przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania
do obrotu paliw albo wprowadzania do obrotu paliw stałych, które uzyskało,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodności i nadzoru rynku1, akredytację do wykonywania badań jakości paliw lub paliw stałych;
Inspekcja Handlowa;

Pracownik Inspekcji Handlowej upoważniony do przeprowadzenia kontroli;

Pakowanie paliw stałych w worki, w tym dostarczane przez klientów;

Odpady węglowe powstające w procesie uszlachetniania węgla kamiennego
poprzez oddzielanie skały płonnej i innych zanieczyszczeń od wydobywanego
węgla. W efekcie ww. procesu powstaje węgiel o polepszonych parametrach
oraz wodna zawiesina skały płonnej i drobinek węgla. Z tej zawiesiny metodą
flotacji pozyskuje się koncentrat o większej zawartości węgla – flot węglowy,
a z pozostałości po częściowym odparowaniu wody powstaje muł węglowy.
Spalanie zarówno mułu jak i flotu węglowego w domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach węglowych w sektorze komunalno-bytowym
powoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń ze względu na dużą zawartość
wody, co znacznie pogarsza warunki spalania, a tym samym zwiększa emisję zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, zwłaszcza pyłów, gdyż
domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie nie są przystosowane do spalania
tak drobnych cząstek.
Jest to wywierająca szkodliwy wpływ na ludzi i środowisko emisja pyłów
i gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni
węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób.
Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne
źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża
ilość emitorów wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej
wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary
o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
Paliwa stałe, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw2 – węgiel
kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczone do spalania,
biomasa pozyskana z drzew i krzewów oraz biomasa roślinna z rolnictwa,
torf, muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, dowolna mieszaninę
ww. paliw, z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, zawierająca mniej
niż 85% węgla kamiennego;

Paliwa stałe, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b oraz e-g ustawy o systemie, niepoddane procesowi wzbogacania lub mieszanina węgla o zróżnicowanym uziarnieniu, niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy o systemie;
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Dz. U. z 2019 r. poz. 544, ze zm.

Dz. U. z 2019 r. poz. 660, ze zm. Dalej: ustawa o systemie.
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Pył (PM – ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych
w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak WWA
(m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią
się wielkością, składem i pochodzeniem.

To pyły o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 μm, które mogą docierać
do górnych dróg oddechowych i płuc. Może on powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca i arytmię. Wpływa również na ośrodkowy
układ nerwowy i układ rozrodczy i może powodować choroby nowotworowe.
Cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 μm, które mogą
docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany
naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów WHO, długotrwałe narażenie
na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu
oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.
Podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub używający
wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów
nieobjętych zwolnieniem od akcyzy lub używający wyrobów węglowych
do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą – który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika
urzędu skarbowego o tej działalności;
Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców3, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania
do obrotu paliw stałych;

System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, o którym mowa w ustawie o systemie, którego celem jest m.in. przeciwdziałanie wprowadzania
do obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych określonych
w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych4;
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej;
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;

Sprzedaż lub inna forma zbycia paliw stałych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy o systemie, z przeznaczeniem
do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niż 1MW;

Proces polegający na mieszaniu paliw o różnych właściwościach jakościowych
w celu uzyskania paliwa stałego o żądanych przez użytkowników parametrach
jakościowych;
3
4

Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm. Dalej: ustawa Prawo przedsiębiorców.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1890; dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
stałych.
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy działania podejmowane
przez Inspekcję Handlową
na rzecz eliminacji z obrotu
paliw niespełniających
norm jakościowych były
skuteczne?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy rozwiązania
organizacyjno-prawne
zapewniły właściwe
przygotowanie Inspekcji
Handlowej do realizacji
zadań związanych
z kontrolą jakości paliw
stałych wprowadzanych
do obrotu, celem
wykorzystania przez
sektor komunalnobytowy
dla wytwarzania ciepła?
2. Czy Inspekcja Handlowa
prawidłowo wywiązywała
się z nałożonych na nią
obowiązków dotyczących
kontroli jakości paliw
stałych w podmiotach
prowadzących działalność
jako „Pośredniczący
Podmiot Węglowy”,
tj. w podmiotach
dostarczających paliwa
stałe do sektora
komunalno-bytowego?

Według danych GUS5, w strukturze zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce największe znaczenie miały paliwa stałe, głównie węgiel
kamienny (co jest wyjątkiem w Unii Europejskiej), w tym odpady węglowe
powstające w procesie uszlachetniania węgla kamiennego poprzez oddzielanie skały płonnej i innych zanieczyszczeń od wydobywanego węgla, tj. miały
węglowe i flotokoncentraty.

W ogrzewaniu pomieszczeń wyraźnie dominowały paliwa stałe oraz ciepło sieciowe. Prawie połowa krajowych gospodarstw domowych, tj. 45,4%,
użytkowała urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa stałe, spośród których najczęściej użytkowane były dwufunkcyjne kotły centralnego ogrzewania, służące do wytwarzania energii cieplnej i podgrzewania wody. Takie kotły
wykorzystywało 42,2% gospodarstw domowych ogrzewanych paliwami stałymi i niemal wszystkie z nich (98,3% gospodarstw) wykorzystywały je jako
urządzenie podstawowe. Kotły jednofunkcyjne stosowało 39,0% gospodarstw
ogrzewanych paliwami stałymi i podobnie jak w przypadku kotłów dwufunkcyjnych prawie wszystkie (96,5% gospodarstw) wykorzystywały je jako urządzenie podstawowe. W 13,7% gospodarstw stosowane były najbardziej tradycyjne urządzenia grzewcze, tzn. piece w pomieszczeniach, głównie piece
kaflowe, z czego 91,8% gospodarstw użytkowało je jako urządzenie podstawowe, a pozostali użytkownicy korzystali z nich sporadycznie. W 10,1% gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa stałe używano kominków, przeważnie z wkładem zamkniętym, wśród których jedynie 12,4% gospodarstw
wykorzystywało je jako podstawowe urządzenie do ogrzewania pomieszczeń.
Infografika nr 1
Sposób ogrzewania gospodarstw domowych według technik ogrzewania

Jednostki kontrolowane
UOKiK
WIIH w Białymstoku
WIIH w Gorzowie
Wielkopolskim
WIIH w Katowicach
WIIH w Lublinie
WIIH w Olsztynie
WIIH w Opolu
WIIH w Rzeszowie
WIIH w Szczecinie
WIIH we Wrocławiu
Okres objęty kontrolą
Lata 2018–2020
(do dnia zakończenia
kontroli)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych pozyskanych z GUS.
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Główny Urząd Statystyczny. Analizy statystyczne. Zużycie energii w gospodarstwach domowych
w 2018 r. Warszawa 2019 r.

WPROWADZENIE
Według danych Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla roczne
zużycie miału węglowego w Polsce przekraczało 7,2 mln ton. Tylko w sektorze małych i średnich firm było ponad 24 tys. urządzeń grzewczych o mocy
poniżej 1 MW, zasilanych miałem z węgla kamiennego. Należy przy tym
wskazać, że spalanie miałów węglowych, w tym mułów i flotokoncentratów powoduje wysokie natężenie niskiej emisji całkowitych pyłów zawieszonych, w tym jego subfrakcji PM10 i PN2,5 co nie pozostaje obojętne
dla zdrowia mieszkańców i środowiska.

NIK w 2014 r. w informacji o wynikach kontroli – Ochrona powietrza przed
zanieczyszczeniami6 wnioskowała do Ministra Środowiska o przyśpieszenie prac zmierzających m.in. do określenia, w porozumieniu z Ministrem
Gospodarki, minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych
i innych substancji do atmosfery, związanych ze spalaniem przez sektor
komunalno-bytowy paliw stałych o niskiej jakości, ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz zmianie niektórych innych ustaw7 dołączono do zadań
Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw kontrolę jakości paliw
stałych.
Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac legislacyjnych w sprawie
związanej ze zmianami w ustawie o systemie upoważniony został Minister
Energii, jako kierujący działem administracji rządowej „Energia”8.

Kolejne zmiany wprowadziła ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej9, która ustanowiła m.in. obowiązek
monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych. Celem tej ustawy było
ponadto uporządkowanie rynku tych paliw i umożliwienie konsumentom
zakupu paliw spełniających wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego. Ustawa odnosi się do paliw stałych
sprzedawanych w kraju lub importowanych na terytorium RP, przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach spalania
o nominalnej mocy mniejszej niż 1 MW, funkcjonujących w praktyce głównie w małych kotłowniach osiedlowych oraz kotłowniach w szpitalach,
szkołach, małych zakładach pracy.

W znowelizowanej ustawie doprecyzowano katalog paliw stałych, których
wprowadzenie na rynek komunalno-bytowy jest zabronione, tj. m.in. muły
węglowe, flotokoncentraty oraz węgiel brunatny (od 1 czerwca 2020 r.).
Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
6

7

8

9

Nr ewid. 177/2014/P/14/086/LKR.

Dz. U. z 2014 r. poz. 1395; dalej: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.) sprawy rynków paliw należą do ministra właściwego do spraw
energii. Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495) działem
administracji rządowej „Energia” od dnia 21 marca 2020 r. kieruje Minister Klimatu.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1654; dalej: ustawa o zmianie ustawy o systemie.
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stałych do 30 czerwca 2020 r. obowiązywały normy określone dla miałów
węglowych. Oznacza to, że obecnie zgodnie z ustawą o systemie, nie można
zakupić paliw stałych w postaci miału z węgla kamiennego, które nie spełniają określonych norm jakościowych.

Wprowadzony zakaz sprzedaży miałów węglowych powinien wyeliminować nielegalne pozbywanie się odpadów węglowych, tj. mułów
i flotokoncentratów, aby nie mogły być mieszane z miałem. Z uwagi
na fakt, iż normy jakościowe dla miałów posiadały dolną granicę podziarna
do 35%10, istniała praktyczna możliwość ich mieszania z odpadami węglowymi w celu wprowadzania do obrotu. Powyższy fakt był podnoszony
w toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych dotyczących projektów rozporządzeń dotyczących rozszerzenia zadań Systemu
o kontrolę jakości paliw stałych. Wskazywano wówczas, że przyjęcie rozporządzenia w obecnej wersji nie przyczyni się do poprawy stanu środowiska,
ograniczenia tzw. niskiej emisji i ochrony zdrowia.
Znowelizowana ustawa o systemie wprowadziła przy sprzedaży wymóg
przekazywania nabywcom świadectwa jakości paliw stałych, którego wzór
został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych11. Zawiera
ono informacje o wymogach jakościowych dla danego rodzaju paliwa
stałego oraz dane, w jakim przedziale parametrów mieści się sprzedawany
towar. Podanie przez sprzedawcę informacji niezgodnych z rzeczywistością
może skutkować karą pieniężną. Kopia świadectwa jakości, potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę, musi być każdorazowo
przekazana nabywcy, natomiast oryginał sprzedawca jest zobowiązany
przechowywać przez dwa lata.

Celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu m.in. paliw stałych niespełniających norm jakościowych, w ramach Systemu, Inspekcja Handlowa
(w kraju) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (na granicach RP) zobowiązane były m.in. do kontroli jakości paliw stałych u przedsiębiorców
wprowadzających je do obrotu. Zadania realizowane w ramach Systemu
były finansowane z budżetu państwa, a planowany koszt dostosowania
Systemu do kontroli jakości paliw stałych oszacowany został tylko w 2019 r.
na kwotę 8430,0 tys. zł. Systemem zarządzał Prezes UOKiK na zasadach
określonych w ustawie o systemie.

10 Po uwzględnieniu odchyleń dopuszczonych rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw stałych.

11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1892; dalej: rozporządzenie w sprawie wzoru jakości świadectwa jakości paliw
stałych.
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2. OCENA OGÓLNA
W ocenie NIK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej działały z ograniczoną skutecznością na rzecz eliminacji z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych, m.in. poprzez identyfikację przedsiębiorców wprowadzających
do obrotu paliwa stałe o niewłaściwej jakości oraz wymierzanie im z tego
tytułu kar przewidzianych ustawą o systemie.
Na skuteczność działań w ramach zarządzanego przez Prezesa UOKiK
Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw negatywnie oddziaływała konieczność opracowania przez Ministra Energii nowych wytycznych
dotyczących metod badań próbek paliw stałych. W efekcie, do czasu wydania przez Ministra Energii nowego rozporządzenia w powyższym zakresie, Inspekcja Handlowa kontrolowała wyłącznie spełnianie wymogów formalnych przez przedsiębiorców wprowadzających paliwa stałe do obrotu.
Tym samym funkcjonujący wówczas System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw Stałych nie spełniał swego podstawowego ustawowego
celu, jakim była eliminacja z rynku paliw niewłaściwej jakości, których spalanie przez odbiorców z sektora komunalno-bytowego wpływało negatywnie na środowisko. Dopiero po zmianie wytycznych przez Ministra Energii
możliwe było przeprowadzanie kontroli jakości paliw stałych wprowadzanych przez przedsiębiorców do obrotu. W efekcie kontroli przeprowadzonych przez WIIH na podstawie nowych wytycznych, w 4,5% pobranych
u przedsiębiorców próbek paliw stałych stwierdzono zaniżone parametry
jakościowe, co w konsekwencji wprowadzenia do obrotu nie pozostawało
obojętne dla środowiska. W ocenie NIK brak badań parametru „uziarnienie” w przypadku miałów węglowych mógł sprzyjać nielegalnemu mieszaniu ich z odpadami węglowymi, tj. mułami i flotokoncentratami, czego
skutki nie pozostawały obojętne dla środowiska w przypadku spalania ich
przez sektor komunalno-bytowy.

Zarówno Prezes UOKiK, jak i skontrolowani Wojewódzcy Inspektorzy
Inspekcji Handlowej, dostosowali strukturę organizacyjną kierowanych
przez siebie jednostek do realizacji nowych zadań z zakresu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych oraz zapewnili możliwość
wykonywania przez inspektorów Inspekcji Handlowej czynności kontrolnych związanych z poborem próbek paliw stałych oraz badaniem jakości
tych paliw. Prezes UOKiK rzetelnie opracowywał plany kontroli paliw stałych i wydawał wytyczne zapewniające jednolitość sposobu przeprowadzania kontroli oraz nadzoru nad ich przebiegiem. Pozyskiwane z rynku
oraz z WIIH informacje o niewłaściwej jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu uwzględniano podczas typowania podmiotów do kontroli
w ramach Systemu.
Prezes UOKiK monitorował rynek paliw stałych na podstawie ustalonych
procedur, stosowanych ewidencji oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych. Bazy danych dotyczące kontrolowanych podmiotów i ich
działalności były dostosowane do nowych obowiązków w zakresie kontroli paliw stałych oraz na bieżąco prowadzone i systematycznie aktualizowane.

Inspekcja Handlowa
podjęła działania na rzecz
eliminacji z obrotu paliw
stałych niespełniających
norm jakościowych,
jednak skuteczność
tych działań była
ograniczona ze względu
na obowiązujące przepisy
wymagające dokonania
zmian legislacyjnych

Inspekcja Handlowa
została właściwie
przygotowana
organizacyjnie
do nowych zadań
związanych z kontrolą
jakości paliw stałych

Inspekcja Handlowa
prawidłowo wywiązywała
się z nałożonych na nią
obowiązków w zakresie
kontroli paliw stałych

Skontrolowane WIIH prawidłowo wywiązywały się z nałożonych na nie
ustawą o systemie obowiązków dotyczących kontroli paliw stałych, opartych na obowiązujących w danym okresie wytycznych. Opracowywane
przez Wojewódzkich Inspektorów i realizowane przez WIIH kwartalne
plany kontroli uwzględniały ww. zadania, podlegające zatwierdzeniu przez
Prezesa UOKiK w rocznych planach kontroli oraz kwartalnych zestawie-
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niach tematów kontroli. WIIH zrealizowały kontrole zlecone przez Prezesa UOKiK, zarówno dotyczące wystawiania i przekazywania przez przedsiębiorców świadectw jakości paliw stałych, jak i jakości paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla sektora komunalno-bytowego.
Analizowane przez NIK dokumenty z przeprowadzonych przez inspektorów
WIIH kontroli paliw stałych wprowadzanych przez przedsiębiorców do obrotu
celem użycia ich przez sektor komunalno-bytowy wskazały, że zostały one
przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie.
Stwierdzone nieprawidłowości w WIIH miały charakter formalny i nie wpłynęły
na ocenę ogólną kontrolowanej działalności.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
W związku z poszerzeniem zakresu zadań UOKiK i Inspekcji Handlowej, wynikającym z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie,
zarówno Prezes UOKiK, jak i skontrolowani Wojewódzcy Inspektorzy
IH dostosowali kierowane przez siebie urzędy do realizacji zadań związanych z eliminacją z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych, wykorzystywanych dla celów wytwarzania ciepła przez sektor
komunalno-bytowy.

Inspekcja Handlowa
została dostosowana
do nowych zadań
związanych
z kontrolą jakości
paliw stałych

Zapewnili także jednolitość działań Inspekcji Handlowej podczas
przeprowadzanych kontroli jakości paliw stałych poprzez zorganizowanie dla pracowników WIIH szkoleń z zakresu pobierania próbek
paliw stałych. Szczegółowe wytyczne i zalecenia dotyczące metodologii przeprowadzania kontroli jakości paliw stałych u wprowadzających je do obrotu przedsiębiorców uregulowano w programach kontroli jakości paliw stałych.

Pobór i badanie jakości fizykochemicznych próbek paliw stałych przez
akredytowane laboratorium zlecono w wyniku przeprowadzonych przez
UOKiK postępowań o zamówienie publiczne. W wyniku tych postępowań
UOKiK zawarł umowy na ww. procedury w celu umożliwienia wykonywania przez inspektorów WIIH czynności kontrolnych związanych
z eliminacją paliw o niewłaściwych parametrach jakościowych.

Wcześniej jednak, po uruchomieniu przez UOKiK postępowań przetargowych okazało się, że żadne z laboratoriów, mogących przeprowadzać
badania właściwości fizykochemicznych paliw stałych, nie posiadało akredytacji na wskazaną w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych12 metodę badania parametru „zdolność spiekania” w próbkach węgla brunatnego oraz
badania parametru „uziarnienie” paliw stałych. Skutkiem powyższego
była konieczność unieważnienia prowadzonych przez UOKiK łącznie
trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych oraz ich badania. Miał na to wpływ
fakt, że na etapie opracowania projektu ustawy o systemie nie przeprowadzono uzgodnień dotyczących metod badania jakości paliw stałych, określonych w ww. rozporządzeniu. Skuteczne wyłonienie akredytowanego
laboratorium stało się możliwe dopiero po dokonaniu, zainicjowanej
przez UOKiK, zmianie tego rozporządzenia.
Z powyższych względów o dziewięć miesięcy opóźniło się pełne wdrożenie mechanizmów skutecznej eliminacji z obrotu paliw niespełniających
norm jakościowych w ramach Systemu, gdyż do czasu zawarcia ww. umów
kontrole przedsiębiorców ograniczono wyłącznie do sprawdzania realizacji przez nich obowiązków wystawiania i przekazywania podmiotom
nabywającym paliwa stałe świadectw jakości oraz zgodności wystawianych świadectw z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie
wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Tym samym funkcjonujący wówczas w tak ograniczonym zakresie System Monitorowania i Kontroli Jakości Paliw Stałych nie spełniał swojego podstawowego ustawowego celu,
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 1893, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie metod badania paliw stałych.
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Prezes UOKiK
dostosował System
do badań jakości
paliw stałych

jakim było wyeliminowanie ze sprzedaży do sektora komunalno-bytowego
paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w kotłach o nominalnej mocy
cieplnej poniżej 1 MW, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza.

[str. 13–15]

UOKiK zapewnił prawidłowe funkcjonowanie Systemu Monitorowania
i Kontrolowania Jakości Paliw, funkcjonującego w ramach ustawy o systemie, dokonując jego adaptacji do nowoprzyjętych przepisów związanych z kontrolą jakości paliw stałych. Prezes UOKiK opracował kierunki
działania IH oraz okresowe plany kontroli, z uwzględnieniem zagadnienia
związanego z kontrolą jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu.
Na podstawie ww. planów zostały przygotowane Programy kontroli jakości paliw stałych przeznaczone dla inspektorów WIIH prowadzących takie
kontrole. Określono w nich podstawowe założenia kontroli, a w szczególności podział zadań związany z planowaniem i prowadzeniem kontroli
pomiędzy UOKiK a WIIH.

Funkcjonujący System Monitorowania i Kontroli Jakości Paliw jest jednak
w ocenie NIK niedostatecznie elastyczny w przypadku kontroli skargowych,
przez co nie jest w pełni efektywny, gdyż nie daje możliwości natychmiastowego reagowania na niepokojące sygnały związane z jakością paliw stałych oraz uniemożliwia wykorzystanie wyników bieżącej analizy ryzyka
przeprowadzanej przez poszczególne WIIH.

Zgodnie z ustawą o systemie, przedsiębiorców wprowadzających
do obrotu paliwa stałe, u których kontrole przeprowadzał WIIH, wskazywał UOKiK. Tym samym WIIH nie miał wpływu na wybór podmiotu
do kontroli (na który wpłynęła skarga), w ramach której badano jakość
paliw stałych.

Inspektoraty przekazywały do UOKiK skargi na przedsiębiorców, związane z wprowadzaniem przez nich do obrotu paliw niespełniających norm
jakościowych. UOKiK ustalając tygodniowe plany kontroli uwzględniał
w nich informacje pozyskiwane z WIIH, wskazujące na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości paliw stałych. Jednak okres od pozyskania
przez WIIH informacji o nieprawidłowościach do momentu wyznaczenia
przez UOKiK terminu przeprowadzenia kontroli był zbyt długi (1–3 miesiące). Tym samym funkcjonowanie tego mechanizmu uniemożliwiało
szybkie reagowanie na sygnały o nieprawidłowościach i mogło obniżać
skuteczność przeprowadzanych kontroli.
NIK zwraca uwagę na niejednolite procedury kontrolne w ramach Systemu
i odmienne podejście do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu
paliwa ciekłe i stałe. Ustawa o systemie w art. 23 ust. 1 przewiduje,
w przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, niewłaściwej jakości
paliwa (ciekłego) u przedsiębiorcy wprowadzającego je do obrotu, obowiązek Prezesa UOKiK jako Zarządzającego Systemem do niezwłocznego
wyznaczenia do kontroli również przedsiębiorcy, który je dostarczył.
W przypadku kontroli jakości paliw stałych zasady postępowania określone w art. 23 ustawy o systemie nie mają jednakże zastosowania. Tymczasem zgodnie z informacjami pozyskanymi w ramach kontroli w WIIH,
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przedsiębiorcy, u których stwierdzono paliwo niespełniające wymagań jakościowych, posiadanie takiego paliwa tłumaczyli tym, że paliwo
to zakupili w zakładzie górniczym.
[str. 16–19]

W okresie objętym kontrolą inspektorzy WIIH przeprowadzili łącznie
1592 kontrole paliw stałych, z których:
– 1301 (81,2%) kontroli dotyczyło spełniania przez przedsiębiorców,
wprowadzających do obrotu paliwa stałe, obowiązków wystawiania i przekazywania podmiotom kopii świadectw jakości przy każdym
zakupie paliwa stałego;
– 291 (18,8%) kontroli dotyczyło jakości paliw stałych, w ramach których pobierano próbki paliw. Wyżej wymienionew. kontrole przeprowadzono w okresieod 25 lipca 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., to jest
w okresie niespełna jednego sezonu grzewczego. Z pobranych w tym
okresie 291 próbek paliw stałych 13 próbek (4,5%) nie spełniało
wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Inspekcja Handlowa
wywiązywała się
z nałożonych
na nią obowiązków
dotyczących badań
jakości paliw stałych

Istotny wpływ na liczbę przeprowadzonych kontroli jakości paliw w I kwartale 2020 r. miał ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, a następnie
epidemii w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę
COVID-19.

Analizowane przez NIK dokumenty z przeprowadzonych przez inspektorów WIIH kontroli jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, celem
użycia ich przez sektor komunalno-bytowy oraz oględziny czynności
kontrolnych potwierdzały, że kontrole te zostały przeprowadzone zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o systemie.

[str. 19–24]
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4. WNIOSKI
Minister Klimatu
kierujący działem
administracji rządowej
„Energia”

Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

14

Najwyższa Izba Kontroli, celem zwiększenia skuteczności eliminowania
z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych, dostrzega
potrzebę podjęcia działań w celu dokonania zmian w ustawie o systemie, prowadzących do uwzględnienia paliw stałych w dyspozycji art. 23
ww. ustawy. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, niewłaściwej
jakości paliwa stałego, umożliwi to niezwłoczne wyznaczenie do kontroli
przedsiębiorcy, który dostarczył to paliwo do przedsiębiorcy, u którego
stwierdzono paliwo stałe niewłaściwej jakości.

Ponadto z uwagi na małą skuteczność przeprowadzanych kontroli skargowych, Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę dokonania zmian
w wewnętrznych przepisach regulujących organizację pracy Inspekcji
Handlowej, dotyczących zminimalizowania okresu od pozyskania przez
WIIH informacji o możliwości wystąpienia niewłaściwej jakości paliw
stałych do podjęcia kontroli u przedsiębiorcy w terminie wskazanym
przez UOKiK.

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5.1.1. Przygotowanie organizacyjne UOKiK do realizacji zadań
związanych z kontrolą jakości paliw stałych wprowadzanych
do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor komunalno-bytowy do wytwarzania ciepła
W związku z poszerzeniem zakresu zadań UOKiK, wynikającym z wejścia
w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie, Prezes Urzędu podjął działania celem dostosowania i zapewnienia właściwego przygotowania UOKiK
i IH do realizacji zadań związanych z eliminacją z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych, wykorzystywanych przez sektor komunalno-bytowy do wytwarzania ciepła.

Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz zmianie niektórych innych ustaw, od stycznia 2015 r. Prezes UOKiK uczestniczył w pracach nad projektami zmian do
ustawy o systemie i projektami rozporządzeń. Uwagi UOKiK dotyczyły m.in.
rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy odnoszących się do nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie postanowień ustawy. Prezes UOKiK
kwestionował zaproponowane w projekcie rozwiązanie, zgodnie z którym
wprowadzanie przez przedsiębiorców do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych, paliw niesortowanych oraz paliw stałych, niedopuszczonych do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach
spalania o nominalnej mocy mniejszej niż 1 MW, będzie skutkowało jedynie
nakładaniem na nich kar pieniężnych. W ocenie Prezesa UOKiK, proponowane
rozwiązanie było odmienne od rozwiązania przyjętego dla paliw ciekłych,
w przypadku których wprowadzanie do obrotu, transport oraz magazynowanie paliw niespełniających wymagań jakościowych jest przestępstwem
zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności. Prezes UOKiK wskazał,
że działania w obszarze paliw stałych niezgodne z wymaganiami projektowanej ustawy o systemie mają charakter działalności przestępczej i w związku
z tym nie powinny być uznane jedynie za delikt administracyjny. Dodatkowo
Prezes UOKiK zwrócił uwagę, że projekt ustawy nie przewidywał (przy wysokich karach administracyjnych) przesłanek dla Wojewódzkiego Inspektora IH
do ich miarkowania oraz, że organy IH nie posiadają ani zasobów kadrowych,
ani środków finansowych niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach paliw stałych. Ostatecznie, wbrew stanowisku Ministerstwa Energii, w uchwalonej ustawie o systemie treść art. 34a ust. 1 przyjęła
brzmienie zgodne ze stanowiskiem UOKiK.

W styczniu 2018 r. pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów skierowano
drugi projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz zmianie niektórych innych ustaw wraz z projektami
rozporządzeń. UOKiK do ww. projektu zgłosił uwagi, wskazując, że w przypadku wejścia w życie w 2018 r. nowelizacji ustawy o systemie, rozszerzającej
dotychczasowy System o kontrolę jakości paliw stałych, kontrola ta nie zostanie rozpoczęta w 2018 r. ze względu na brak środków finansowych zarówno
w budżecie UOKiK, jak i wojewodów, które mogłyby zostać przeznaczone
na nowe zadania związane z kontrolą paliw stałych. Ostatecznie, ustawą
o zmianie ustawy o systemie, środki na realizację zadań z zakresu kontroli paliw
stałych zagwarantowano w budżecie państwa dopiero na 2019 r.

Prezes UOKiK
uczestniczył
w uzgodnieniach
międzyresortowych
dotyczących
wprowadzenia kontroli
jakości paliw stałych
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Konsekwencją powyższego był m.in. brak możliwości podjęcia działań przez
Prezesa UOKiK związanych z zawarciem, w oparciu o art. 18a ust. 1 ustawy
o systemie, umów z akredytowanymi laboratoriami celem zapewnienia
możliwości wykonywania przez inspektorów WIIH czynności kontrolnych związanych z poborem próbek paliw stałych oraz badaniem jakości tych próbek.
Do czasu zawarcia ww. umów kontrole przedsiębiorców polegały wyłącznie
na sprawdzaniu realizacji przez nich obowiązków, o których mowa w art. 6c
i 6d ustawy o systemie, tj. m.in.: wystawiania i przekazywania podmiotom
nabywającym paliwa stałe świadectw jakości oraz zgodności wystawianych
świadectw z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie wzoru
świadectwa jakości paliw stałych. Tym samym funkcjonujący wówczas
System Monitorowania i Kontroli Jakości Paliw Stałych karał przedsiębiorców za uchybienia formalne, a jednocześnie nie stanowił skutecznego
narzędzia w eliminowaniu z rynku paliw stałych niespełniających norm
jakościowych. Główny cel nowelizacji ustawy o systemie, tj. eliminacja z obrotu paliw stałych niskiej jakości, mógł być realizowany dopiero
po zawarciu przez UOKiK umów z akredytowanymi laboratoriami, co nastąpiło dopiero w czerwcu 2019 r., tj. dziewięć miesięcy po wejściu w życie
znowelizowanej ustawy o systemie.

Ostateczne projekty rozporządzeń Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych13, w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie metod badania jakości paliw stałych, oraz
w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych były dołączone do projektu
ustawy o zmianie ustawy o systemie, jednakże nie były konsultowane razem
z projektem tej ustawy. Jak wyjaśnił Prezes UOKiK: (…) Z uzyskanych wówczas
informacji z ME (…) wynikało, iż miały one jeszcze być przedmiotem konsultacji, jednakże w dniu 27 września 2018 r. zostały podpisane przez Ministra Energii i opublikowane 4 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycjami:
1890, 1891, 1892, 1893 (…).
Brak uzgodnień dotyczących treści ww. rozporządzeń, a w szczególności
rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych, nie pozostał
bez wpływu na proces wprowadzania w życie znowelizowanej ustawy
o systemie.

Metoda wskazana do badania parametru „uziarnienie” w próbkach paliw
stałych okazała się, po rozpoczęciu przez UOKiK przygotowań do realizacji
postępowań związanych z zawarciem umów z akredytowanymi laboratoriami,
niemożliwa do realizacji ze względu na to, iż żadne z laboratoriów, do których
UOKiK zwrócił się z zapytaniem, nie posiadało akredytacji na badanie tego
parametru metodą wskazaną w rozporządzeniu.
Z tego względu w pierwszym etapie kontroli jakości paliw stałych,
parametr „uziarnienie” został wyłączony z badań laboratoryjnych. Dopiero
po zmianie ww. rozporządzenia14 zainicjowanej przez UOKiK, tj. od 9 lipca
2019 r. i po zawarciu nowych umów z laboratorium akredytowanym,
parametr ten został włączony do badań próbek paliw stałych.
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 1891; dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych.
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14 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
metod badania jakości paliw stałych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1258).
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W ocenie NIK brak badań parametru „uziarnienie” w przypadku miałów
węglowych mógł sprzyjać nielegalnemu mieszaniu ich z odpadami węglowymi, tj. mułami i flotokoncentratami, czego skutki nie pozostawały obojętne
dla środowiska w przypadku spalania ich przez sektor komunalno-bytowy.

Jednocześnie należy wskazać, iż po uruchomieniu procedur przetargowych
mających na celu wyłonienie laboratorium akredytowanego, które
miało pobierać i badać próbki paliw stałych w ramach Systemu okazało
się, że żadne z laboratoriów nie posiada akredytacji na wskazaną
w rozporządzeniu w sprawie metod badania metodę badania parametru
„zdolność spiekania” w próbkach węgla brunatnego, ponieważ ten rodzaj
paliwa nie charakteryzuje się taką właściwością i jest charakterystyczny
wyłącznie dla węgla kamiennego, co potwierdziły konsultacje w tym
zakresie prowadzone przez UOKiK.

Celem dostosowania struktury organizacyjnej do realizacji nowych zadań
nałożonych na UOKiK, w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie
ustawy o systemie, w lutym 2019 r. Urząd ogłosił nabór zewnętrzny na
pięć etatów (stanowisk) do Departamentu Inspekcji Handlowej15. Nabory
przeprowadzono zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora
Generalnego UOKiK z 2018 r. w sprawie Regulaminu naboru pracowników w UOKiK.
Ponadto z dniem 1 lutego 2019 r. w Biurze Budżetu i Administracji zatrudniono jedną osobę na etat finansowany z rezerwy celowej (poz. 73), przeznaczonej na pokrycie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi
dla sześciu pracowników16 w związku z realizacją przez Prezesa UOKiK
nowych zadań w zakresie kontroli jakości paliw stałych.

Prezes UOKiK
dostosował strukturę
Urzędu do realizacji
nowych zadań

UOKiK w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie,
na podstawie decyzji Ministra Finansów17 otrzymał z rezerwy celowej18
łącznie 3178,0 tys. zł, w tym 2798,0 tys. zł19 na sfinansowanie realizacji
nowych zadań przez Prezesa UOKiK w zakresie kontroli jakości paliw stałych oraz 380,0 tys. zł20 na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla sześciu pracowników planowanych do zatrudnienia w Urzędzie
w związku z realizacją ww. zadań.

Kwotę środków przyznanych UOKiK w związku z realizacją ww. zadań
zmniejszono decyzjami Ministra Finansów na wniosek Prezesa UOKiK
z przyczyn od niego niezależnych, tj. m.in. w związku z:
– brakiem zainteresowania potencjalnych wykonawców usługi poboru
i badania próbek paliw stałych (węgla brunatnego) wprowadzanych
do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych
15 Dwa samodzielne stanowiska radcy prawnego, dwa stanowiska głównego specjalisty i jedno
stanowisko starszego specjalisty.

16 Pięć etatów w DIH (planowane zatrudnienie od 1 kwietnia 2019 r. i jeden etat w Wydziale
Zamówień Publicznych – zatrudnienie planowane od 1 lutego 2019 r.).
17 Nr MF/FG4.4143.3.28.2019.MF.306 z dnia 4 marca 2019 r. oraz nr MF/FG4.4143.3.24.2019.MF.118
z dnia 31 stycznia 2019 r.
18 Część 83 – Rezerwy celowej, poz. 73

19 § 4000 – 2628,0 tys. zł, § 4550 – 20,0 tys. zł i § 6060 – 150,0 tys. zł.

20 W tym w § 4020 – 317,0 tys. zł, w § 4110 – 55,0 tys. zł i w § 4120 – 8,0 tys. zł.
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lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW
oraz mniejszej liczby badanych próbek kontrolnych (węgla kamiennego) i zakresu ich badań, ponieważ liczba próbek do zbadania zależała
od zakwestionowanych parametrów w toku badania próbki podstawowej
w odniesieniu do parametrów określonych w rozporządzeniu i świadectwie jakości oraz od rodzaju pobieranego paliwa;
– p rzedłużającym się procesem naboru na stanowiska finansowane
z rezerwy i nieobsadzeniem wszystkich otrzymanych etatów w pierwotnie planowanym okresie.

Ostatecznie łączna kwota środków przyznanych na realizację nowych zadań
w zakresie kontroli jakości paliw z rezerwy celowej wyniosła 1396,8 tys. zł21
(43,95%) i była o 1781,2 tys. zł niższa od środków przyznanych na ten cel pierwotnie.

Prezes UOKiK
zapewnił WIIH
możliwość
wykonywania
nowych zadań

Środki finansowe związane z realizacją przez Prezesa UOKiK nowych zadań
w związku z wejściem w życie ustawy o systemie, tj. badania jakości paliw
stałych, ustawą o zmianie ustawy o systemie, zaplanowano na 2020 rok
w budżecie UOKiK, w wysokości 3.142,0 tys. zł z przeznaczeniem na pobór
i badanie próbek stałych oraz wynagrodzenia z pochodnymi.

W związku z wejściem w życie przepisów nakładających na Inspekcję
obowiązek badania jakości paliw stałych Prezes UOKiK, na podstawie
art. 18a ust. 1 ustawy o systemie, podjął działania celem zapewnienia
możliwości wykonywania przez inspektorów WIIH czynności
kontrolnych związanych z poborem próbek paliw stałych oraz badaniem
jakości tych próbek.
Na podstawie art. 26b ustawy o systemie Minister właściwy do spraw
energii zobowiązany był do określenia, w drodze rozporządzenia,
metody badania jakości paliw stałych. Rozporządzenie w sprawie metod
badania jakości paliw stałych ukazało się w Dzienniku Urzędowym
w dniu 4 października 2018 r. Dopiero wtedy, w oparciu o ww. rozporządzenie, UOKiK mógł uruchomić procedury przetargowe na wybór laboratorium, które miało pobierać i badać próbki paliw stałych w ramach
Systemu.

Po uruchomieniu przez UOKiK procedur przetargowych okazało
się, że żadne z laboratoriów nie posiadało akredytacji na wskazaną
w rozporządzeniu w sprawie metod badania metodę na badanie parametru
„zdolność spiekania” w próbkach węgla brunatnego. Jak wskazano już
powyżej, badanie parametru „zdolność spiekania” w węglu brunatnym
nie jest uzasadnione merytorycznie, ponieważ ten rodzaj paliwa
nie charakteryzuje się taką właściwością.
W związku z powyższym UOKiK musiał przeprowadzić łącznie pięć postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług
poboru próbek paliw stałych oraz badania próbek i próbek kontrolnych
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21 1078,0 tys. zł na realizację nowych zadań w zakresie kontroli jakości paliw (w §4000 908,0 tys. zł,
w §4550 20,0 tys. zł, w §6060 150,0 tys. zł), a 318,8 tys. zł na sfinansowanie wynagrodzeń wraz
z pochodnymi dla sześciu pracowników, planowanych do zatrudnienia w związku z realizacją
nowych zadań w ww. zakresie.
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tych paliw22, co opóźniło wdrożenie mechanizmu eliminacji z obrotu paliw
niespełniających norm jakościowych23.

W wyniku przeprowadzonych ww. postępowań UOKiK dopiero w dniu
13 czerwca 2019 r. zawarł umowy z akredytowanym podmiotem.
Konsekwencją powyższego był fakt, iż od dnia wejścia w życie ustawy
o systemie (12 września 2018 r.) do końca III kwartału 2019 r. WIIH
przeprowadzały kontrole paliw stałych bez badania jakości tych paliw.
Tym samym kontrole te nie realizowały głównego celu wprowadzenia
zmian w ustawie o systemie, którym było ograniczenie emisji zanieczyszczeń
i gazów cieplarnianych do atmosfery.
UOKiK zapewnił prawidłowe funkcjonowanie Systemu, dokonując jego
adaptacji do przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy
o systemie. Prezes UOKiK , wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 3
ustawy o IH, opracował kierunki działania IH oraz okresowe plany kontroli,
które uwzględniały zagadnienia związane z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu. Na podstawie ww. planów zostały opracowane
Programy kontroli jakości paliw stałych na 2019 r. i 2020 r.

Prezes UOKiK
dostosował System
do wykonywania
nowych zadań

Programy stanowiły dokumenty przeznaczone dla inspektorów WIIH
prowadzących kontrole jakości paliw stałych. Określono w nich podstawowe
założenia kontroli, a w szczególności związany z planowaniem i prowadzeniem
kontroli podział zadań pomiędzy UOKiK a WIIH, przedmiotowy i podmiotowy
zakres kontroli, kryteria i procedurę wyboru podmiotów, u których zostanie
przeprowadzona kontrola, wytyczne dotyczące procedury przeprowadzania
kontroli przez wojewódzkich inspektorów IH oraz zasady współpracy
z laboratoriami. Programy były konsultowane z WIIH.

UOKiK, w trakcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie,
analizował zdolność organizacyjno-finansową WIIH pod kątem wejścia
w życie przepisów nakładających na IH obowiązek badania jakości paliw

22 Pierwsze postępowanie pn. „Wykonanie usług poboru próbek paliw stałych oraz badania
próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia
w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej
niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej
na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 427, ze zm.)”, dwa postępowania pn. „Wykonanie usług
poboru próbek paliw stałych (węgla kamiennego) oraz badania próbek i próbek kontrolnych
tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych
lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw” oraz dwa postępowania
pn. „Wykonanie usług poboru próbek paliw stałych (węgla brunatnego) oraz badania próbek
i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia
w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej
niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na
podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw”.

23 Postępowania zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty zostały odrzucone z uwagi na brak
akredytacji na badania jednego z parametrów określających jakość paliw stałych, tj. parametru
„zdolność spiekania” dla węgla brunatnego, albo w kolejnych postępowaniach nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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stałych. W toku tych prac UOKiK oszacowywał koszty prowadzenia kontroli jakości paliw stałych w ramach Systemu, zarówno przez WIIH, jak
i UOKiK. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o systemie określono maksymalne limity wydatków budżetu państwa przeznaczonych
w latach 2018–2027 na realizację zadań z zakresu kontroli przez Prezesa
UOKiK i wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, będących skutkiem finansowym ww. ustawy, które wyniosły odpowiednio 31 170,0 tys. zł
i 24 710,0 tys. zł.

Prezes UOKiK
podejmował działania
celem zapewnienia
jednolitości działań IH

W związku z wejściem w życie przepisów nakładających na IH obowiązek
badania jakości paliw stałych, funkcjonujące w UOKiK systemy informatyczne zostały dostosowane do nowych zadań.

Celem zapewnienia jednolitości działań IH podczas przeprowadzanych
kontroli jakości paliw stałych UOKiK zorganizował dla pracowników WIIH
szkolenia, które dotyczyły pobierania próbek paliw stałych. Szczegółowe
wytyczne i zalecenia dotyczące przeprowadzania kontroli jakości paliw stałych przez WIIH uregulowano w Programach kontroli jakości paliw stałych
na 2019 i 2020 r.

W 17 przypadkach UOKiK stwierdził, że WIIH przyjmowały literalną,
a nie celowościową wykładnię treści przepisu art. 35a pkt 9 lit. b ustawy
o systemie, tj. w przypadkach, gdy przedsiębiorca wprowadzał do obrotu
paliwo stałe o parametrach niezgodnych ze świadectwem jakości, lecz
niezgodność ta polegała na wprowadzaniu paliwa stałego o jakości wyższej
niż deklarowana w świadectwie, WIIH był zobowiązany do wydania decyzji
o nałożeniu kary pieniężnej24.

Typowanie
podmiotów do kontroli
w ramach Systemu
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W związku z powyższym Prezes UOKiK wystąpił do Ministra Energii o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. W odpowiedzi Minister wskazał, że
głównym celem nowelizacji ustawy o systemie była poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie ze sprzedaży do sektora komunalno-bytowego
paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w kotłach o nominalnej mocy
cieplnej poniżej 1 MW, tym samym zasadne było stosowanie wykładni celowościowej przepisu art. 35a pkt 9 lit. b ustawy o systemie, a nakładanie kar
w przypadku, gdy przedsiębiorca wprowadzał do obrotu paliwo o parametrach lepszych niż podane w świadectwie jakości było nieuzasadnione.
W systemie informatycznym UOKiK e-Inspektor prowadzono wykazy podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o systemie, w tym
wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych, jednak bez dodatkowej klasyfikacji tych działalności. Głównym źródłem informacji o przedsiębiorcach
zajmujących się wprowadzaniem do obrotu paliw stałych były zestawienia
opracowywane przez WIIH, dotyczące działających w poszczególnych województwach podmiotów wprowadzających paliwa stałe do obrotu. Zgodnie

24 Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe, który wbrew
obowiązkowi wystawia świadectwo jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są
niezgodne ze stanem faktycznym. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w ww. przypadku
wynosi: 1) od 10 000 zł do 25 000 zł – w przypadku, gdy wartość wprowadzanego do obrotu
paliwa stałego nie przekracza kwoty 200 000 zł; 2) od 25 001 zł do 100 000 zł – w przypadku,
gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa stałego przekracza kwotę 200 000 zł.
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z art. 12 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy do zadań Prezesa UOKiK, jako Zarządzającego Systemem należało określenie minimalnej liczby kontroli jakości paliw
stałych u przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na wprowadzaniu ich do obrotu.

Minimalne liczby podmiotów, o których mowa powyżej, były określane
w sposób uwzględniający przyznane na ten cel środki finansowe, a także
możliwości techniczne i logistyczne IH. Wylosowane podmioty, a także
podmioty wybrane na podstawie kryteriów takich jak sygnały z rynku czy
wyniki poprzednich kontroli, były uwzględniane przez UOKiK w tygodniowych planach kontroli, tak, by kontrole prowadzone były w jak najbardziej
efektywny i ekonomiczny sposób, tj. istniało prawdopodobieństwo pobrania próbki paliwa stałego i np. podmioty znajdowały się w niedalekiej odległości od siebie w razie, gdyby nie udało się pobrać próbki u pierwszego
wskazanego na liście przedsiębiorcy, a inspektorzy IH oraz przedstawiciele
laboratorium akredytowanego mogli w niedługim czasie przemieścić się
pod następny wskazany na liście adres i pobrać próbki.

UOKiK uwzględniał pozyskiwane z rynku oraz z WIIH informacje o niewłaściwej jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu podczas typowania
podmiotów do kontroli w ramach Systemu. Zarówno w Programach kontroli
jakości paliw stałych, jak i w Planie kontroli jakości paliw stałych podano,
iż kontrolami objęci będą zarówno przedsiębiorcy wprowadzający do
obrotu paliwa stałe wylosowani przez Zarządzającego Systemem, jak również przedsiębiorcy, na których napłynęły skargi, informacje lub pojawiły
się okoliczności, wskazujące na prawdopodobieństwo niespełnienia wymagań jakościowych przez paliwo stałe znajdujące się w obrocie.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. do UOKiK wpłynęły 83 informacje (skargi) dotyczące podejrzenia wprowadzania do obrotu
paliw stałych, niespełniających wymagań jakościowych, oferowanych nabywcom detalicznym. W wyniku ww. informacji UOKiK zaplanował, a następnie
wyznaczył do kontroli w 2019 r. – 17, a w styczniu 2020 r. – 23 przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe.

Jak wskazano powyżej, minimalne liczby przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych
przeznaczonych do kontroli przez WIIH określał UOKiK, tym samym WIIH
nie miał wpływu na wybór podmiotu do kontroli, w ramach której badano
jakość paliw stałych, a tym bardziej na termin jej przeprowadzenia.

Mała elastyczność
Systemu skutkująca
niską efektywnością
kontroli skargowych

Zgodnie z informacjami pozyskanymi w ramach niniejszej kontroli NIK
w WIIH, Inspektoraty przekazywały do UOKiK skargi na przedsiębiorców,
związane z wprowadzaniem przez nich do obrotu paliw niespełniających norm
jakościowych. UOKiK ustalając tygodniowe plany kontroli, w oparciu o art. 13
ustawy o systemie, uwzględniał w nich informacje pozyskiwane z WIIH, wskazujące na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości paliw stałych, jednak
okres od pozyskania przez WIIH informacji o nieprawidłowościach (skarga)
do ewentualnego momentu wyznaczenia przez UOKiK terminu przeprowadzenia kontroli był zbyt długi (wynosił do 1 do 3 miesięcy), tym samym przeprowadzane przez WIIH kontrole były kontrolami mało efektywnymi.
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Przykład

Niejednolite traktowanie
przedsiębiorców
dostarczających paliwa
ciekłe i paliwa stałe
w ramach Systemu

Od dnia rozpoczęcia kontroli jakości paliw stałych, tj. od 25 lipca 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r., na podstawie otrzymanych z WIIH informacji o podejrzeniu oferowania paliw stałych niewłaściwej jakości, UOKIK wyznaczył
do kontroli 40 przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwo stałe.
W wyniku przeprowadzonych kontroli jedynie w siedmiu przypadkach (18%)
stwierdzono niespełnienie wymagań jakościowych paliwa stałego z wymaganiami rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
oraz niezgodność niektórych parametrów badanego paliwa stałego z deklaracją przedsiębiorcy na wystawionym świadectwie jakości paliw stałych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o systemie, przepisów art. 4 pkt 1 i 3 ustawy
o IH nie stosuje się do kontroli polegającej na pobieraniu próbek i badaniu
dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości badanego paliwa. Wyłączone na mocy ustawy o systemie przepisy określają, że ustawy o IH nie
stosuje się m.in. do przedsiębiorców produkujących paliwa. Tym samym,
w myśl ustawy o systemie, kontrola jakości paliw stałych wprowadzanych
do obrotu przez ich wytwórców (m.in. kopalnie węgla kamiennego) była
dozwolona.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z informacjami pozyskanymi w ramach
kontroli w dziewięciu WIIH, przedsiębiorcy, u których stwierdzono wprowadzanie do obrotu paliwa niespełniającego wymagań jakościowych,
posiadanie takiego paliwa tłumaczyli tym, że paliwo to zakupili w zakładzie górniczym.
Ustawa o systemie w art. 23 ust. 1 nakazuje Prezesowi UOKiK w przypadku
stwierdzenia, w wyniku kontroli, niewłaściwej jakości paliwa (ciekłego)
niezwłoczne wyznaczenie przedsiębiorcy, który dostarczył paliwo do przedsiębiorcy, u którego stwierdzono paliwo niewłaściwej jakości, w celu przeprowadzenia kontroli.
Prezes UOKiK odnosząc się do delegacji zawartej w art. 23 ustawy o systemie wyjaśnił, iż ustawodawca nie przewidział w ww. ustawie przeprowadzenia, w przypadku paliw stałych, kontroli u dostawcy paliwa stałego,
w przypadku stwierdzenia paliwa niespełniającego wymagań jakościowych
w toku kontroli u przedsiębiorcy wprowadzającego je do obrotu. Z tego
względu art. 23 ww. ustawy nie ma zastosowania w przypadku kontroli
jakości paliw stałych.

5.2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

5.2.1. Przygotowanie organizacyjne Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej do realizacji zadań związanych z kontrolą
jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, celem
wykorzystania ich przez sektor komunalno-bytowy dla celów
wytwarzania ciepła
Wojewódzcy
Inspektorzy IH
dostosowali strukturę
organizacyjną WIIH
do nowych zadań
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W związku z poszerzeniem zakresu zadań Inspekcji Handlowej, wynikającym z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie, skontrolowane
w ramach niniejszej kontroli Wojewódzkie Inspektoraty IH dostosowały
strukturę organizacyjną WIIH do nowych zadań z zakresu monitorowania
i kontrolowania jakości paliw stałych.
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Wdrażając powyższe, zgodnie z założeniami przedstawionymi w dokumencie – Ocena Skutków Regulacji, sporządzonym przez Ministerstwo Energii na etapie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o systemie, w każdym skontrolowanym WIIH zatrudniono dwóch nowych
pracowników i utworzono dla nich stanowiska pracy. Koszt dostosowania struktury organizacyjnej wyniósł w 2019 r. 993,8 tys. zł, co stanowiło
81,6% zaplanowanych na ten cel środków. Środki te, tak jak i w przypadku
UOKiK, pochodziły z rezerwy celowej część 83, poz. 73 przeznaczonej na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z nowymi zadaniami Inspekcji Handlowej, wynikających z postanowień ustawy o zmianie ustawy o systemie.
W 2020 r. środki finansowe na realizację zadań dotyczących kontroli jakości
paliw stałych uwzględniono we wskaźnikach jakie otrzymały WIIH od właściwych wojewodów do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. w ramach
podstawowej działalności WIIH w dziale 500 – Handel.

Wszyscy Wojewódzcy Inspektorzy IH skierowali pracowników odpowiedzialnych za zadania związane z kontrolą jakości paliw stałych (w tym
nowoprzyjętych) na szkolenia w tym zakresie.

Pracownicy Inspektoratów, którym powierzono realizację ww. zadań,
dysponowali programami kontroli, wytycznymi dotyczącymi czynności
kontrolnych prowadzonymi na podstawie przepisów o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Stwierdzone nieprawidłowości w powyższym obszarze nie wpłynęły
na ocenę ogólną WIIH. Nieprawidłowości te polegały na:

– n
 iezaktualizowaniu regulaminu organizacyjnego WIIH, w związku z rozszerzeniem od 2018 r. zadań IH o monitorowanie i kontrolowanie jakości
paliw stałych wprowadzanych do obrotu (jeden przypadek);
– nieuwzględnieniu w zakresach czynności pracowników realizujących
zadania dotyczące kontroli jakości paliw stałych tych zadań, co naruszało
standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ustalonej przez Ministra Finansów (trzy przypadki);
– nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur przy szacowaniu wartości
zamówienia publicznego na zakup sprzętu w związku z planowanymi
kontrolami jakości paliw stałych (jeden przypadek).

Nieprawidłowości
w dostosowaniu
struktury
organizacyjnej WIIH
do nowych zadań

5.2.2. Wywiązywanie się Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej z nałożonych na nich obowiązków dotyczących
kontroli jakości paliw stałych

W okresie objętym kontrolą inspektorzy wszystkich WIIH przeprowadzili
łącznie 1592 kontrole paliw stałych, z których:

– 1
 30125 (81,7%) dotyczyło spełniania przez przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu paliwa stałe, obowiązku wystawiania i przekazywania podmiotom kopii świadectw jakości przy każdym zakupie
paliwa stałego;
25 W okresie od listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Działalność kontrolna
Inspekcji Handlowej
w skali kraju
w zakresie kontroli
paliw stałych
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– 2
 91 (18,3%) kontroli jakości paliw stałych, w ramach których każdorazowo pobierano próbki paliw stałych26. Wyżej wymienione kontrole
przeprowadzono w okresie od 25 lipca 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Z pobranych w ww. okresie 291 próbek paliw stałych 13 próbek27 (4,5%)
nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych w zakresie następujących parametrów:
 wymiar podziarna – 6 próbek;
 w
artość opałowa – 4 próbki, w tym dwie próbki nie spełniały również
wymagań w zakresie wilgoci całkowitej;
 zawartość wilgoci całkowitej – 3 próbki.
Wszystkie kontrole były kontrolami planowymi i przeprowadzonymi
na podstawie zatwierdzonych przez Prezesa UOKiK Programów kontroli
jakości paliw stałych na 2019 i 2020 rok28.

Zdjęcie nr 1
Próbka paliwa stałego przygotowana do transportu do akredytowanego laboratorium

Źródło: NIK.

Przeprowadzając ww. 291 kontroli jakości paliw stałych sprawdzano
również, czy ich parametry jakościowe, deklarowane w świadectwach
jakości wystawianych przez kontrolowanych przedsiębiorców, były
zgodne ze stanem faktycznym potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi.
W wyniku tych kontroli stwierdzono, że w 4529 przypadkach nie spełniały
one wymagań w zakresie następujących parametrów:
– zdolności spiekania – 4 próbki;
– zawartości popiołu – 17 próbek;
26 230 próbek paliw stałych pobrano w okresie od 25 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
i 61 w okresie od 13 do 31 stycznia 2020 r.

27 Osiem próbek pobranych w okresie od 25 lipca do 31 grudnia 2019 r. i pięć próbek pobranych
od 1 stycznia do 31 stycznia 2020 r.

28 Program kontroli jakości paliw stałych na 2019 r. obowiązywał od 16 lipca do 31 grudnia 2019 r.,
Program kontroli jakości paliw stałych na 2020 r. obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
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29 37 próbek paliw stałych zbadanych w okresie od 25 lipca do 31 grudnia 2019 r. oraz osiem próbek
paliw stałych zbadanych od 1 do 31 stycznia 2020 r.
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– wartości opałowej – 8 próbek;
– zawartości wilgoci całkowitej – 21 próbek;
– zawartości podziarna – 12 próbek;
– zawartości nadziarna – 3 próbki;
– zawartości siarki całkowitej – 6 próbek;
– zawartości części lotnych – 4 próbki.
Spośród 37 przypadków stwierdzenia w 2019 r. niespełniania wymagań
zadeklarowanych przez kontrolowanych przedsiębiorców w wystawianych świadectwach jakości paliw stałych, względem 22 (59,5%) wszczęto
postępowania administracyjne i wydano dziewięć decyzji, z czego sześć
nakładających karę pieniężną w wysokości 10,0 tys. zł każda i trzy decyzje, w których odstąpiono od nałożenia kary. W pozostałych przypadkach
postępowania były w toku.

Do dnia 31 stycznia 2020 r. do UOKiK wpłynęło 31 spraw dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2019 r., w których pobrane i zbadane próbki
paliw stałych nie spełniały wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych lub parametry zadeklarowane przez kontrolowanych przedsiębiorców w wystawianych świadectwach jakości paliw stałych były niezgodne ze stanem
faktycznym. Według stanu na dzień 31 stycznia 2020 r. na 31 ww. spraw
wszczęto 22 postępowania administracyjne, w wyniku których Prezes UOKiK w okresie od 25 lipca 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. wydał
12 decyzji, zobowiązujących kontrolowanych przedsiębiorców do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań
próbki paliwa stałego przeznaczonej do badań i badań próbki kontrolnej
oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich pobrania. Pozostałe
postępowania były w toku. Kwota, do uiszczenia której zostali zobowiązani przedsiębiorcy, wyniosła 29,2 tys. zł.
Zgodnie z art. 24 ust. 4a ustawy o systemie, Prezes UOKiK jako Zarządzający Systemem ustalał wysokość ww. należności pieniężnej na podstawie
faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium
lub innego akredytowanego podmiotu, dokonującego pobrania próbek
paliwa stałego oraz faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium, które wykonało ww. badanie.
W przypadku kontroli świadectw jakości, wynikającej z obowiązku
określonego w art. 6c ustawy o systemie, w 135 (10,4%) przypadkach
na 1301 skontrolowanych stwierdzono, że przedsiębiorcy wprowadzający
do obrotu paliwa stałe nie wypełnili obowiązku wynikającego z ww. artykułu, tj. nie wystawili ani nie przekazali nabywcom kopii świadectw jakości
przy każdym zakupie paliwa stałego. W 117 (86,7%) przypadkach z 135,
w których podczas kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy wprowadzając
do obrotu paliwa stałe nie wypełnili obowiązków wynikających z art. 6c
ustawy o systemie, wszczęte zostały postępowania administracyjne.
Do dnia 31 stycznia 2020 r. wojewódzcy inspektorzy IH wydali łącznie
80 decyzji o nałożeniu kary administracyjnej za niedopełnienie przez kontrolowanych przedsiębiorców obowiązku wynikającego z art. 6c ustawy
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o systemie, tj. wystawienia świadectw jakości paliw stałych30. Łączna wysokość wymierzonych kar administracyjnych nałożonych z ww. tytułu wyniosła
986,1 tys. zł. W 32 przypadkach, na podstawie art. 189 f § 1pkt 1 lub art. 189
f § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego31, odstąpiono od nałożenia kary. Pozostałe postępowania były w toku.

Kontrolowane WIIH
wywiązywały się
z nowych obowiązków
dotyczących kontroli
jakości paliw stałych

Ponadto w 300 przypadkach (23,1% skontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w wystawianych świadectwach jakości paliw
stałych. Do najczęstszych błędów i uchybień należało m.in.: niepodawanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę
do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego wystawiane
jest świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe, błędnie podawano
rodzaj paliwa stałego, nie podawano daty i miejsca wystawienia świadectwa jakości, brak podpisu przedsiębiorcy wystawiającego ww. dokument
lub osoby upoważnionej.

Do dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie jeden z kontrolowanych WIIH reagował na sygnały o niewłaściwej jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, w oparciu o własne procedury i przeprowadzał
u przedsiębiorców kontrole zgodności właściwości fizykochemicznych tych
paliw z parametrami przez nich deklarowanymi.
Przykład

Do dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie, tj. 12 września
2018 r. WIIH w Katowicach skontrolował trzech przedsiębiorców wprowadzających paliwa stałe do obrotu. Podstawą wszczęcia kontroli były skargi wpływające do WIIH dotyczące niewłaściwej jakości paliw stałych wprowadzanych
do obrotu.
Z uwagi na fakt, iż w okresie tym nie obowiązywały jeszcze rozporządzenia
do ustawy o systemie, regulujące sposób badania jakości paliw stałych, ww. kontrole zostały przeprowadzone na podstawie przepisów zawartych w ustawie o IH.
W ramach czynności kontrolnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 i art. 27–31
ustawy o IH oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania próbek i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej32, pobrano próbki paliw stałych celem
porównania ich właściwości fizykochemicznych z parametrami deklarowanymi
przez przedsiębiorców. Koszty przeprowadzenia badań w łącznej wysokości
5,7 tys. zł pokrył WIIH ze środków własnych. Wyżej wymienione kontrole wykazały w jednym przypadku niezgodność parametru wilgotności całkowitej paliwa
stałego w stosunku do deklarowanej w oświadczeniu przedsiębiorcy. W związku
z powyższym Wojewódzki Inspektor, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o IH33
zobowiązał przedsiębiorcę, wprowadzającego do obrotu paliwa stałe, do zapłacenia na rzecz WIIH kwoty 2,0 tys. zł, stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki pobranego paliwa stałego.

30 66 decyzji na kwotę 10,0 tys. zł, jedną decyzję na kwotę 20,0 tys. zł, dziewięć decyzji na kwotę 25,0 tys. zł,
jedną decyzję na kwotę 25,2 tys. zł, dwie decyzje na kwotę 26,0 tys. zł i jedną decyzję na kwotę
30,0 tys. zł.
31 Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. Dalej: Kpa.
32 Dz. U. poz. 496.
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33 Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych
w przepisach odrębnych lub w deklaracji, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia,
na wskazany przez odpowiedni organ Inspekcji rachunek UOKiK albo WIIH, kwoty stanowiącej
równowartość kosztów przeprowadzonych badań, którą następnie przekazuje się na rachunek
dochodów budżetu państwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
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Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o systemie kontrolowane
WIIH, oprócz WIIH w Gorzowie Wielkopolskim, w wyznaczonych
terminach, zrealizowały wszystkie kontrole zlecone przez Prezesa UOKiK
na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o IH w zakresie spełniania przez
przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu paliwa stałe obowiązków
wystawiania i przekazywania podmiotom kopii świadectw jakości przy
każdym zakupie paliwa stałego.

Kontrolę jakości paliw stałych WIIH przeprowadzały w podmiotach wskazywanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 7 ustawy
o systemie. Jak wskazano w pkt 5.1.1 niniejszej Informacji, w tym przypadku
zakres i terminy wykonania kontroli jakości paliw stałych, w tym podmioty
wskazane do kontroli, określał Prezes UOKiK.

Analizowane przez NIK dokumenty z przeprowadzonych przez inspektorów WIIH kontroli jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, celem
użycia ich przez sektor komunalno-bytowy oraz oględziny czynności
kontrolnych potwierdzały, że kontrole te zostały przeprowadzone zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o systemie.
Zdjęcie nr 2
Tymczasowe stanowisko na składzie węglowym do pobierania próbek paliwa stałego
do badania jego jakości w akredytowanym laboratorium

Źródło: NIK.

Inspektoraty, po uzyskaniu informacji w formie skarg konsumenckich o niewłaściwej jakości paliw stałych lub zaistnieniu okoliczności wskazujących
na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości paliw wprowadzanych
do obrotu przez przedsiębiorców, przekazywały je do UOKiK celem wskazania tych podmiotów do kontroli w ramach Systemu.
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Przykład
W okresie od marca 2018 r. do końca grudnia 2019 r. do WIIH w Katowicach,
drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty, wpłynęło łącznie 18 skarg
od osób fizycznych i prawnych, dotyczących potencjalnych nieprawidłowości
przy wprowadzaniu przez przedsiębiorców paliw stałych do obrotu, celem
dalszego użycia ich przez sektor komunalno-bytowy. Spośród ww. skarg,
13 (tj. 72,2%) przekazano do UOKiK, który jako Zarządzający Systemem, zgodnie z ustawą o systemie mógł zlecać w niektórych przypadkach przeprowadzenie czynność kontrolnych w obszarze jakości paliw stałych. Wnoszącym skargi
drogą pisemną udzielano odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia wniosku, zaznaczając w odpowiedziach, iż podstawą do przeprowadzenia kontroli obejmującej jakość paliw stałych u przedsiębiorców jest jej zlecenie przez Zarządzającego Systemem, czyli przez Prezesa UOKiK. Na podstawie ww. 13 skarg
przekazanych do UOKiK, w sześciu przypadkach (46,2%) Prezes UOKiK,
w oparciu o dyspozycję art. 13 ustawy o systemie, zlecił Wojewódzkiemu
Inspektorowi IH w Katowicach przeprowadzenie ośmiu kontroli jakości
paliw stałych. Średni czas zlecenia przez UOKiK czynności kontrolnych, liczony
od dnia przekazania przez WIIH skargi do dnia zlecenia jej przeprowadzenia
przez UOKiK wyniósł w badanym okresie 95 dni, z czego pięć kontroli UOKiK
zlecił w okresie do 50 dni od dnia przekazania skarg, jedną kontrolę zlecił przed
upływem 100 dni od przekazania skargi. Pozostałe dwie kontrole UOKiK zlecił
po 114 i 378 dniach od daty przekazania mu skargi przez WIIH.

Nieprawidłowości
w obszarze działalności
kontrolnej WIIH
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W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wniesienia sprzeciwu
przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe wobec
podejmowanych i wykonywanych przez inspektorów WIIH czynności
kontrolnych na podstawie ustawy o systemie i związanych z tymi postępowaniami naruszeniami przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5,
art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy Prawo
przedsiębiorców.
Stwierdzone nieprawidłowości w powyższym obszarze nie wpłynęły
na ocenę ogólną WIIH. Nieprawidłowości te polegały na:

– w
 jednym WIIH, w trzech kontrolach przeprowadzanych u przedsiębiorców w zakresie wystawiania świadectw jakości paliw stałych, Inspektorzy IH nie pouczyli kontrolowanych, że wystawiają świadectwa niezgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wzoru
świadectwa jakości paliw stałych;
– w jednym WIIH nie przeprowadzono wszystkich zleconych przez Prezesa UOKiK, na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o IH, kontroli
dotyczących obowiązku wystawiania przez przedsiębiorców świadectw
jakości paliw stałych i przekazywania ich kopii podmiotom nabywającym te paliwa;
– w jednym WIIH nie sporządzono i nie przekazano do UOKiK miesięcznej
informacji o liczbie podmiotów dokonujących obrotu paliwami stałymi
na terenie województwa;
– w jednym WIIH nierzetelnie sporządzono protokół kontroli przedsiębiorcy wprowadzającego paliwa stałe do obrotu.

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy działania podejmowane przez Inspekcję Handlową na rzecz eliminacji
z obrotu paliw niespełniających norm jakościowych były skuteczne?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na następujące cele szczegółowe:

Cel główny kontroli
Cele szczegółowe

1. C
 zy rozwiązania organizacyjno-prawne zapewniły właściwe przygotowanie Inspekcji Handlowej do realizacji zadań związanych z kontrolą
jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania
przez sektor komunalno-bytowy dla wytwarzania ciepła?

2. C
 zy Inspekcja Handlowa prawidłowo wywiązywała się z nałożonych na
nią obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach prowadzących działalność jako „Pośredniczący Podmiot Węglowy”,
tj. w podmiotach dostarczających paliwa stałe do sektora komunalno-bytowego?
Kontrolą objęto 10 jednostek, w tym: UOKiK i dziewięć WIIH.

Zakres podmiotowy

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich jednostkach na podstawie art. 2
ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli34 z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, celowości
i gospodarności.

Kryteria kontroli

W ramach postępowania kontrolnego Delegatura w Olsztynie, w trybie
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zasięgnęła w Prokuraturze Rejonowej
w Elblągu i w Działdowie informacji na jakim etapie znajdowały się
postępowania w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa stypizowanego w art. 34a ust. 1 ustawy o systemie.

Działania na podstawie
art. 29 ust. 1
ustawy o NIK

Wyniki kontroli przedstawiono w 10 wystąpieniach pokontrolnych.
W dwóch wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem pięć
wniosków pokontrolnych.

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych

Kontrolą objęto lata 2018–2020 (do dnia zakończenia kontroli). Czynności Okres objęty kontrolą
kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 8 stycznia 2020 r. do dnia
30 kwietnia 2020 r.

Delegatura w Zielonej Górze dwukrotnie zasięgnęła informacji w trybie
art. 29 ust. 1 ustawy o NIK. W pierwszym przypadku wystąpiono do przedsiębiorcy o informację dotyczącą zakupionego ze środków rezerwy celowej
sprzętu komputerowego oraz usług gwarancyjnych. W drugim przypadku
wystąpiono do przedsiębiorcy, objętego wcześniej kontrolą WIIH w Gorzowie Wielkopolskim, o informację dotyczącą posiadanego na składzie paliwa
stałego (węgla brunatnego).

Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że na dzień sporządzenia niniejszej informacji o wynikach
kontroli, jednostki kontrolowane zrealizowały wszystkie wnioski pokontrolne.

34 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. Dalej: ustawa o NIK,
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Wykaz jednostek
kontrolowanych

30

Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki kontrolowanej

1.

Delegatura NIK
w Katowicach

UOKiK
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa

Tomasz Chróstny
Prezes UOKiK

2.

Delegatura NIK
w Białymstoku

WIIH w Białymstoku
ul. Żelazna 9,
15-297 Białystok

Helena Łazowska
Wojewódzki Inspektor IH

3.

Delegatura NIK
w Katowicach

WIIH w Katowicach
ul. Brata Alberta 4,
40-019 Katowice

Adam Zawiszowski
Wojewódzki Inspektor IH
w Katowicach

4.

Delegatura NIK
w Lublinie

WIIH w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38C,
20-601 Lublin

Kazimierz Mareczka
Wojewódzki Inspektor IH

5.

Delegatura NIK
w Olsztynie

WIIH w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 10,
10-540 Olsztyn

Krzysztof Wojciechowski
Wojewódzki Inspektor IH

6.

Delegatura NIK
w Opolu

WIIH w Opolu
ul. Adama Mickiewicza 1,
46-020 Opole

Paweł Nakonieczny
Wojewódzki Inspektor IH

7.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

WIIH w Rzeszowie
8 Marca 5,
35-065 Rzeszów

Jerzy Szczepański
Wojewódzki Inspektor IH

8.

Delegatura NIK
w Szczecinie

WIIH w Szczecinie
ul. Wielkopolska 45,
70-450 Szczecin

Dorota Bieszczad
Wojewódzki Inspektor IH

9.

Delegatura NIK
we Wrocławiu

WIIH we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 15A,
50-069 Wrocław

Janusz Szydłowski
Wojewódzki Inspektor IH

10.

Delegatura NIK
w Zielonej Górze

WIIH
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Jan Kaźmierczak
Wojewódzki Inspektor IH

P

P

P

P

P

UOKiK

WIIH
w Białymstoku

WIIH
w Katowicach

WIIH
w Lublinie

WIIH
w Olsztynie

1.

2.

3.

4.

5.

Ocena
kontrolowanej
działalności (*)

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Lp.
Prawidłowe

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

2. Zakresy czynności części pracowników realizujących zadania
dotyczące kontroli jakości paliw stałych nie uwzględniały tych
zadań, co naruszało standardy kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych ustalonej przez Ministra Finansów.

2. WIIH prawidłowo wywiązywał się z nałożonych na niego
obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

2. WIIH prawidłowo wywiązywał się z nałożonych na niego
obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

1. Wojewódzki Inspektor IH zapewnił właściwe przygotowanie WIIH
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor
komunalno-bytowy dla celów wytwarzania ciepła.

1. Nie zaktualizowano regulaminu organizacyjnego WIIH,
w związku z poszerzeniem od 2018 r. zadań IH o zadania
dotyczące monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu.

Nieprawidłowe

1. Wojewódzki Inspektor IH przygotował WIIH do realizacji zadań
związanych z kontrolą jakości paliw stałych wprowadzanych
do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor komunalno-bytowy
dla celów wytwarzania ciepła.

2. WIIH prawidłowo wywiązywał się z nałożonych na niego
obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

1. Wojewódzki Inspektor IH zapewnił właściwe przygotowanie WIIH
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor
komunalno-bytowy dla celów wytwarzania ciepła.

2. WIIH prawidłowo wywiązywał się z nałożonych na niego
obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

1. Wojewódzki Inspektor IH zapewnił właściwe przygotowanie WIIH
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor
komunalno-bytowy dla celów wytwarzania ciepła.

Prezes UOKiK zapewnił właściwe przygotowanie IH do realizacji
zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych wprowadzanych
do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor komunalno-bytowy
dla celów wytwarzania ciepła.

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
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*)

P

P

P

P

O

WIIH
w Opolu

WIIH
w Rzeszowie

WIIH
w Szczecinie

WIIH
we Wrocławiu

WIIH
w Gorzowie
Wielkopolskim

6.

7.

8.

9.

10.

1. Wojewódzki Inspektor IH zapewnił przygotowanie WIIH
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor
komunalno-bytowy dla celów wytwarzania ciepła.
2. WIIH częściowo wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków
dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

1. Wojewódzki Inspektor IH zapewnił właściwe przygotowanie WIIH
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor
komunalno-bytowy dla celów wytwarzania ciepła.
2. WIIH prawidłowo wywiązywał się z nałożonych na niego
obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

1. Wojewódzki Inspektor IH zapewnił przygotowanie WIIH
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor
komunalno-bytowy dla celów wytwarzania ciepła.
2. WIIH prawidłowo wywiązywał się z nałożonych na niego
obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

1. Nieprzeprowadzenie wszystkich zleconych przez Prezesa UOKiK
kontroli dotyczących obowiązku wystawiania przez przedsiębiorców
świadectw jakości paliw stałych i przekazywania ich kopii
podmiotom nabywającym te paliwa.
2. Nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur przy szacowaniu
wartości zamówienia publicznego na zakup sprzętu w związku
z planowanymi kontrolami jakości paliw stałych.
3. Niesporządzenie i nieprzekazanie do UOKiK miesięcznej
informacji o liczbie podmiotów dokonujących obrotu paliwami
stałymi na terenie województwa lubuskiego.
4. Nierzetelne sporządzenie protokołu kontroli przedsiębiorcy
wprowadzającego paliwa stałe do obrotu.

1. Zakresy czynności części pracowników realizujących zadania
dotyczące kontroli jakości paliw stałych nie uwzględniały tych
zadań, co naruszało standardy kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych ustalonej przez Ministra Finansów.

1. Zakresy czynności części pracowników realizujących zadania
dotyczące kontroli jakości paliw stałych nie uwzględniały tych
zadań, co naruszało standardy kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych ustalonej przez Ministra Finansów.
2. W przypadku trzech kontroli wystawiania przez przedsiębiorców
świadectw jakości paliw stałych, Inspektorzy IH nie pouczyli
kontrolowanych, że wystawiają świadectwa niezgodnie ze wzorem
określonym w rozporządzeniu w sprawie wzoru świadectwa jakości
paliw stałych.

1. Wojewódzki Inspektor IH zapewnił właściwe przygotowanie WIIH
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor
komunalno-bytowy dla celów wytwarzania ciepła.
2. WIIH prawidłowo wywiązywał się z nałożonych na niego
obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

1. Wojewódzki Inspektor IH zapewnił właściwe przygotowanie WIIH
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor
komunalno-bytowy dla celów wytwarzania ciepła.
2. WIIH prawidłowo wywiązywał się z nałożonych na niego
obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych w podmiotach
dostarczających je do sektora komunalno-bytowego.

Nieprawidłowe

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
Prawidłowe

[P] pozytywna / [N] negatywna / [O] w formie opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności (*)

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Lp.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI

6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Ustawa ta określa m.in. zasady kontrolowania jakości paliw stałych
wprowadzanych do obrotu, jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (art. 1 ust. 2). Ze względu na ochronę
środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów, wprowadzane do obrotu paliwa stałe – węgiel kamienny, brykiety lub pelety
zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub
węgla brunatnego przeznaczone do spalania, powinny spełniać wymagania
jakościowe, określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw stałych (art. 3a ust. 1 i ust. 2). Jeżeli wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa
stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych
lub zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Rzeczypospolitej Polskiej,
minister właściwy do spraw energii może, w drodze rozporządzenia,
na czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, odstąpić od stosowania wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw stałych, mając na względzie interes konsumentów oraz zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego (art. 6a).
Przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b35, wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez to paliwo wymagań jakościowych określonych
w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,
zwany dalej świadectwem jakości (art. 6c ust. 1). Wzór świadectwa jakości
określa rozporządzenie w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.
Kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez
przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe jest przekazywana
każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe (art. 6c ust. 2). Świadectwo
jakości jest przechowywane przez przedsiębiorcę przez okres dwóch lat,
licząc od dnia jego wystawienia (art. 6c ust. 3).
Ustawa zabrania wprowadzania do obrotu paliw stałych, takich jak:
– muły węglowe, flotokoncentraty;
– dowolna mieszanina paliw z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji,
zawierająca mniej niż 85% węgla kamiennego;
– węgiel brunatny (zakaz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.);
– niespełniające wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu
– w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
– niesortowane;
– dla których nie wystawiono wymaganego świadectwa jakości (art. 7 ust. 7a).

Ustawa o systemie
monitorowania
i kontrolowania
jakości paliw

Tworzy się System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, zwany
dalej „Systemem”, którego celem jest m.in. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw stałych, niespełniających wymagań jakościowych określo-

35 Węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające, co najmniej 85% węgla kamiennego, produkty
w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla
brunatnego przeznaczone do spalania.
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nych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
(art. 11 ust. 1). Do zadań Systemu należy m.in. kontrolowanie jakości paliw
stałych u przedsiębiorców, a także rejestrowanie i przetwarzanie informacji w tym zakresie (art. 11 ust. 2).

Systemem zarządza Prezes UOKiK 36. Do zadań Zarządzającego należy
m.in. (art. 12 ust. 1, 2 i 2a):

– p
 rowadzenie wykazów przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych sporządzanych w szczególności na podstawie danych z kontroli przeprowadzanych przez IH. Przy sporządzaniu wykazów, o których mowa w ust. 2
pkt 1, Zarządzający może wziąć pod uwagę dane udostępniane przez
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Regulacji Energetyki, Państwową
Straż Pożarną oraz Urząd Dozoru Technicznego;
– prowadzenie wykazu akredytowanych laboratoriów sporządzanego
na podstawie danych udostępnianych przez Polskie Centrum Akredytacji;
– określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych,
u których dokonywana będzie kontrola jakości paliw;
– sporządzanie planu kontroli jakości paliw stałych;
– ustalanie sposobu oznaczania próbki paliwa stałego i kopii świadectwa
jakości w celu uniemożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy podczas
przeprowadzanych badań;
– gromadzenie i przetwarzanie, na potrzeby Systemu, danych statystycznych dotyczących jakości paliw stałych.

Zarządzający realizuje swoje zadania przy pomocy IH (art. 12 ust. 3).
Wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych prowadzone są w systemie informatycznym i udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK
(art. 12 ust. 4). Plany kontroli oraz dokumenty ustalające sposób oznaczania próbki paliwa stałego i kopii świadectwa jakości, w celu uniemożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy podczas przeprowadzanych badań podlegają ochronie na zasadach i w trybie określonym w przepisach o ochronie
informacji niejawnych (art. 12 ust. 6).

Zarządzający może wyznaczyć do kontroli dodatkowych przedsiębiorców poza
minimalnymi liczbami określonymi zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6–10, w przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliw stałych lub zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości
paliw stałych (art. 13). Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy
stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców (art. 30a).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania
dowodów, pobierania i badania próbek oraz postępowania pokontrolnego
w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy
o IH. Kontrolę polegającą na pobieraniu próbek i badaniu dokumentów
dotyczących pochodzenia i jakości badanego paliwa, zgodnie z art. 15 ust. 2,
można również prowadzić:
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– u
 przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony
Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości;
– u przedsiębiorców produkujących paliwa.

Kontrolę jakości paliw stałych u przedsiębiorców przeprowadza inspektor po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora
IH (art. 16 ust. 1). Inspektor może w toku kontroli żądać udostępnienia
dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości badanego paliwa stałego
(art. 16 ust. 5).
Inspektor, zgodnie z art. 16 ust. 5a, w toku kontroli żąda okazania kopii
dokumentów określonych w art. 6b ust. 1 i 2, tj. m.in.:
– kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego;
– kopii faktur VAT wystawionych na rzecz podmiotów, które nabyły paliwo
stałe, przez okres pięciu lat licząc od dnia ich przekazania.

W toku kontroli inspektor pobiera dwie próbki paliwa stałego i oznacza je w sposób ustalony przez Zarządzającego (art. 17 ust. 1 i 2). Próbki
paliw stałych pobiera się z przenośników taśmowych, podnośników kubełkowych, wagonów kolejowych, samochodów lub z pryzmy uzyskanej
po wyładowaniu tego paliwa ze statków albo z barek lub ze zwałów albo
z opakowań jednostkowych (art. 16 ust. 4a). Próbkę paliwa stałego przekazuje się do badań laboratoryjnych wraz ze świadectwem jakości, które
inspektor oznacza w sposób ustalony przez Zarządzającego (art. 17 ust. 3).

Zarządzający może zawierać umowy z akredytowanym laboratorium
lub z innym akredytowanym podmiotem na pobieranie próbek paliw stałych, jeżeli do ich pobrania są potrzebne specjalistyczne umiejętności lub
specjalistyczny sprzęt techniczny. W przypadku takim próbki paliw stałych
są pobierane w obecności inspektora przez pracownika akredytowanego
laboratorium lub przez inny akredytowany podmiot, z którym zawarto
umowę na ich pobieranie art. 18a ust. 1 i 2).
Sposób pobierania próbek paliw stałych określa rozporządzenie w sprawie
sposobu pobierania próbek paliw stałych. Z kolei metody badania jakości paliw stałych określa rozporządzenie w sprawie metod badania jakości
paliw stałych.

Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw stałych 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 (art. 24 ust. 1a). Zarządzający ustala wysokość ww. należności pieniężnej na podstawie faktury
wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium lub innego
akredytowanego podmiotu, który dokonał pobrania próbek paliwa stałego,
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oraz faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium, które wykonało badania próbki paliwa stałego i próbki kontrolnej
paliwa stałego. Kontrolowany jest obowiązany uiścić powyższą należność
pieniężną na rachunek UOKiK. Wpływy z tytułu tych należności stanowią dochód budżetu państwa i podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 24 ust. 4a, 5, 6, i 7).

Kierownik akredytowanego laboratorium jest obowiązany do przekazania
właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi IH oraz Zarządzającemu, niezwłocznie po zakończeniu badań, protokołu zawierającego wyniki badań
próbek paliw stałych z ich analizą. Pozostałości po próbkach paliw stałych oraz próbki kontrolne paliw stałych niepoddane badaniom podlegają,
na wniosek Wojewódzkiego Inspektora IH, komisyjnemu zniszczeniu przez
akredytowane laboratorium przeprowadzające badania (art. 27 ust. 1 i 2).
Zgodnie z art. 28 Wojewódzki Inspektor IH sporządza i przekazuje Zarządzającemu roczny raport zawierający analizę wyników kontroli jakości
paliw oraz informacje o przebiegu kontroli i innych podejmowanych działaniach, zgodnie z programem kontroli sporządzonym na podstawie planu
kontroli jakości paliw.

Kto wprowadza do obrotu paliwa stałe niezgodnie z art. 7 ust. 7a pkt 1–4,
podlega grzywnie od 50,0 tys. zł do 500,0 tys. zł lub karze pozbawienia
wolności do lat 3 (art. 34a ust. 1). Jeżeli paliwa stałe stanowią mienie znacznej wartości, sprawca podlega grzywnie od 100,0 tys. zł do 1000,0 tys. zł
lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 34a ust. 2). W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie od 10,0 tys. zł do 25,0 tys. zł
(art. 34a ust. 3). Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 i 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie od 25,0 tys. zł do 250,0 tys. zł (art. 34a ust. 4).
Kto uniemożliwia lub utrudnia inspektorowi przeprowadzenie kontroli
lub usuwa paliwa stałe zabezpieczone w wyniku kontroli, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 35 ust. 2).

Zgodnie z art. 35a pkt 9 i 10 karze pieniężnej podlega:
– przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe, który wbrew
obowiązkowi: nie wystawia świadectwa jakości albo wystawia świadectwo jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne
ze stanem faktycznym, albo nie przekazuje kopii świadectwa jakości
podmiotowi, który nabywa paliwo stałe;
– przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe z przeznaczeniem,
o którym mowa w art. 1 ust. 2 (tj. przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych i instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW), oraz z przeznaczeniem innym niż określone
w art. 1 ust. 2, który wbrew obowiązkowi nie przechowuje kopii dokumentów, o których mowa w art. 6b ust. 1.
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Wysokość kary pieniężnej w powyższych przypadkach, zgodnie z art. 35c
ust. 5, wynosi:
– od 10,0 tys. zł do 25,0 tys. zł – w przypadku, gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa stałego nie przekracza kwoty 200,0 tys. zł;
– od 25,001 tys. zł do 100,0 tys. zł – w przypadku, gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa stałego przekracza kwotę 200,0 tys. zł.
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Karę pieniężną wymierza Wojewódzki Inspektor IH właściwy ze względu
na miejsce przeprowadzenia kontroli (art. 35d ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 IH jest wyspecjalizowanym organem kontroli powo- Ustawa
łanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospo- o Inspekcji Handlowej
darczych państwa. Do zadań Inspekcji (art. 3 ust. 1) należy m.in.:
– k
 ontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych
w zakresie produkcji, handlu i usług;
– kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań.

Zadania inspekcji wykonują:
– Prezes UOKiK,
– wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora IH, jako kierownika
wojewódzkiej IH wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej
w województwie (art. 5 ust. 1).
W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest Wojewódzki
Inspektor IH, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem
wyższego stopnia jest Prezes UOKiK (art. 5 ust. 2).

Organy Inspekcji wykonują zadania określone w ustawie na podstawie
okresowych planów kontroli; mogą też podejmować kontrole nieplanowane, jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub interes gospodarczy
państwa. Prezes UOKiK opracowuje kierunki działania Inspekcji oraz
okresowe plany kontroli. Wojewódzki Inspektor IH ustala plany pracy
uwzględniające kierunki działania i plany oraz potrzeby określone przez
wojewodę (art. 9).

W celu realizacji planów kontroli Prezes UOKiK, opracowuje programy
kontroli o znaczeniu krajowym lub ponadwojewódzkim oraz innych
kontroli wykonywanych na jego zlecenie. W pozostałych przypadkach programy kontroli opracowuje Wojewódzki Inspektor IH (art. 9a).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o IH do zakresu działania Prezesa UOKiK
należy m.in.:
– organizowanie i koordynowanie kontroli o znaczeniu krajowym;
– sprawowanie kontroli realizacji przez Wojewódzkich Inspektorów IH
zadań i kompetencji określonych w ustawie i przepisach odrębnych;
– wydawanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitość postępowania Inspekcji oraz nadzór nad ich realizacją;
– opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących problematykę
należącą do zakresu działania Inspekcji;
– dokonywanie dla potrzeb organów administracji rządowej analiz i ocen
funkcjonowania rynku oraz stanu ochrony interesów i praw konsumentów;
– prowadzenie laboratoriów kontrolno-analitycznych Inspekcji.
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Do zakresu działania Wojewódzkich Inspektorów IH należy wykonywanie
zadań i kompetencji określonych w art. 3 ustawy o IH lub w przepisach odrębnych, a także sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspekcji
i przedkładanie ich Prezesowi UOKiK i wojewodom (art. 11 ust. 1).

Inspekcja współdziała z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli
oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (art. 12 ust 1).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Wojewódzki Inspektor IH, z zastrzeżeniem ust. 2,
w drodze decyzji może zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie
z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług, albo niezwłoczne
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne
ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes
gospodarczy państwa.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 18 ust. 4).
Definicję „jakości” określono w art. 2 pkt 5 ustawy o IH. Przez jakość
należy rozumieć ogół właściwości produktów lub usług, które wiążą się
z ich zdolnością do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych
potrzeb konsumenta.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1395).

3. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1654).

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1668, ze zm.).
7. Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 722).

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U.
poz. 495).
9. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890).

10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
sposobu pobierania próbek paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1891).
11. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1892).

12. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
metod badania jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1893, ze zm.).
13. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów
przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 496).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Przewodniczący Sejmowej Komisja do spraw Kontroli Państwowej

8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

10. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska
11. Minister Środowiska
12. Minister Klimatu

13. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
14. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
15. Wojewoda Białostocki
16. Wojewoda Lubelski
17. Wojewoda Lubuski

18. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
19. Wojewoda Dolnośląski

20. Wojewoda Podkarpacki
21. Wojewoda Śląski

22. Wojewoda Zachodniopomorski
23. Wojewoda Opolski
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6.5. Stanowisko Ministra Klimatu do informacji o wynikach kontroli

Warszawa, dnia 19-08-2020 r.

MINISTER KLIMATU
Michał Kurtyka
$SYGNATURA_SPRAWY.MG
1287663.3932109.3103784

Pan
Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Szanowny Panie Prezesie,
Odpowiadając na pismo z dnia 4 sierpnia 2020 r. i przedstawioną przy piśmie informację
o wynikach kontroli P/20/060 „Eliminacja z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych",
zatwierdzonej w dniu 3 sierpnia 2020 r., uprzejmie informuję, że Minister Klimatu nie zgłasza uwag do
treści przedstawionego dokumentu.
Odnosząc się do wniosków wskazanych w ww. informacji o wynikach kontroli, szczególnie
w zakresie rekomendacji dla Ministra Klimatu dotyczącej zmiany art. 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006
r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw1 w zakresie włączenia paliw stałych do
działań podejmowanych przez Zarządzającego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w przypadku stwierdzenia podczas kontroli niewłaściwej jakości paliwa, uprzejmie informuję, że
Minister Klimatu wystąpił do Prezesa UOKiK o przedstawienie stanowiska wobec tego wniosku.
Podjęcie dalszych działań w tym zakresie nastąpi po otrzymaniu opinii z Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Z poważaniem
Michał Kurtyka
Minister Klimatu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
1. Pan Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK
2. BKA MK

1

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 660 ze zmian.)
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6.6. Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
do informacji o wynikach kontroli

PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY

Warszawa, 13 sierpnia 2020 r.
DIH-2.0910.1.2020.MR
Pan
Marian Banaś
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
nawiązując do pisma z 4 sierpnia 2020 r. (sygnatura LKA.430.003.2020), przy którym
przekazał Pan informację o wynikach kontroli P/20/060 „Eliminacja z obrotu paliw stałych
niespełniających norm jakościowych”, przeprowadzonej w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz wybranych wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej,
uprzejmie informuję, iż z satysfakcją przyjąłem pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli
odnoszącą się do właściwego przygotowania organizacyjnego Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów i wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej do realizacji zadań
związanych z kontrolą jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu w celu
wykorzystania ich przez sektor komunalno–bytowy do wytwarzania ciepła. Jednocześnie
przekazuję następujące stanowisko dotyczące sformułowanych wniosków.
Odnosząc się do pkt 4 ww. informacji i wniosku sformułowanego na str. 14 dotyczącego
małej skuteczności przeprowadzanych kontroli skargowych, uprzejmie informuję, że UOKiK
przeanalizuje przyczyny zwłoki w wyznaczaniu podmiotu skargowego do kontroli
i podejmie działania zmierzające do skrócenia czasu, od momentu otrzymania informacji
o podejrzeniu oferowania paliw stałych niewłaściwej jakości, do podjęcia kontroli
u przedsiębiorcy, którego będzie dotyczyła ta informacja.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że specyfika organizacji systemu monitorowania
i kontrolowania jakości paliw w zakresie paliw stałych nie pozwala na natychmiastową
reakcję Inspekcji Handlowej na otrzymane sygnały. W oparciu o art. 12 ust. 2 pkt 7 ww.
tel. +48 22 55 60 176 < faks +48 22 826 91 31
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ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.) do zadań Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji
i Konsumentów jako Zarządzającego systemem monitorowania i kontrolowania jakości
paliw należy m.in. określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych, u których dokonywana
będzie kontrola jakości paliw stałych. W związku z prowadzoną na bieżąco aktualizacją
bazy danych ww. podmiotów przeznaczonych do kontroli, minimalne liczby tych
podmiotów są określane bezpośrednio przed losowaniem, na podstawie danych o ilości
podmiotów

znajdujących

się

w

bazie

danych.

Po

określeniu

minimalnej

liczby

przedsiębiorców w celu zrealizowania zadania monitorowania jakości paliw stałych,
dokonywane jest losowanie podmiotów do kontroli spośród podmiotów znajdujących
się w bazie danych prowadzonych przez Zarządzającego systemem. Powyższe rozwiązanie
zostało oparte na rozwiązaniach przyjętych do monitorowania jakości paliw ciekłych
realizowanych

na

tych

samych

przepisach

ustawy

o

systemie

monitorowania

i kontrolowania jakości paliw.
Minimalne liczby podmiotów, o których mowa powyżej są określane w sposób
uwzględniający przyznane na ten cel środki finansowe, a także możliwości techniczne
i logistyczne, w tym organów Inspekcji Handlowej. Wylosowane podmioty, a także
podmioty wybrane na podstawie kryteriów takich jak sygnały z rynku, czy wyniki
poprzednich kontroli zostają połączone w tygodniowe plany kontroli w taki sposób,
by kontrole prowadzone były w jak najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób,
tj. istnieje prawdopodobieństwo pobrania próbki paliwa stałego i np. podmioty znajdują
się w niedalekiej odległości od siebie w razie gdyby nie udało się pobrać próbki
u pierwszego wskazanego w planie przedsiębiorcy, inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz
przedstawiciele próbobiorcy z laboratorium akredytowanego, z którym Prezes UOKiK
zawarł umowę na pobór i badanie próbek paliw stałych, mogli w niedługim czasie
przemieścić się do następnego wskazanego w planie miejsca prowadzenia działalności
w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych i pobrać próbki.
Odnosząc się do kolejnej kwestii wskazanej w pkt. 4 informacji o wynikach kontroli
P/20/060 „Eliminacja z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych”,
tj. podjęcia działań w celu dokonania zmian w ustawie o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw w art. 23 ww. ustawy i objęcie kontrolą dostawców paliw
stałych do przedsiębiorców, u których stwierdzono paliwo stałe niewłaściwej jakości,
informuję, iż z uwagi na trwający pierwszy rok kontroli jakości paliw stałych uznano,
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iż przede wszystkim należy skoncentrować się na kontroli składów paliw oferujących
paliwa stałe odbiorcom finalnym.
W przyszłości, w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych, kontrola
zostanie rozszerzona na dostawców paliw stałych do przedsiębiorców, u których odbyła
się kontrola i wykazała nieprawidłowości. W świetle obowiązujących przepisów ustawy
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw dostawcy również będą
przedsiębiorcami wprowadzającymi do obrotu paliwa stałe.
Informuję, że w ramach ww. kontroli nie dokonuje się rozróżnienia na podmioty
wprowadzające do obrotu paliwa stałe, pośredniczące w sprzedaży paliw stałych, czy też
wytwórców paliw stałych. Biorąc pod uwagę definicję wprowadzania do obrotu paliw
stałych określoną w art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw jest to sprzedaż lub inna forma zbycia paliw stałych na terytorium RP,
z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy tj. paliwa te są przeznaczone do
użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej
mniejszej niż 1 MW dlatego też każdy podmiot sprzedający paliwa stałe jest traktowany
jako wprowadzający do obrotu paliwa stałe i podlega kontroli zgodnie z ww. ustawą.
Jednocześnie odnosząc się do stwierdzonych w czterech wojewódzkich inspektoratach
Inspekcji Handlowej nieprawidłowościach, o których mowa w pkt. 5.2.1. ww. informacji
(str. 22) uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z poszczególnymi wynikami kontroli
NIK w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej objętych kontrolą, wystosowałem
pisma celem wyjaśnienia przyczyn powstałych nieprawidłowości.
Składam jednocześnie podziękowanie za sprawne przeprowadzenie kontroli przez
Najwyższą Izbę Kontroli.

Z poważaniem,
Tomasz Chróstny
Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
/podpisano elektronicznie/
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