
812/19

Świąt!
Wesołych 

A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

o wymaganiach związanych z etykietami energe-
tycznymi, które muszą znajdować się na kotłach.
Kontrola etykiet energetycznych na kotłach wła-
śnie trwa. Każdy kocioł eksponowany w miejscu 
sprzedaży powinien być opatrzony etykietą ener-
getyczną. Najważniejszym parametrem pokaza-
nym na etykiecie jest klasa efektywności energe-
tycznej. Obecnie skala wynosi od A+++ (najlepsza) 
do D. Przed 26 wrześniem 2019 r. obowiązywa-
ła szersza skala, która kończyła się na literze G. 
wzory etykiet wraz z objaśnieniami dostępne są 
na stronie: www.uokik.gov.pl/kotly. Jeśli przedsię-
biorca naruszy przepisy dotyczące etykiet ener-
getycznych, grozi mu kara w wysokości od jed-
nokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na-
rodowej za poprzedni rok.
wstępne wyniki kontroli wskazują, że zdarzają się 
nieprawidłowości np. brak uwidocznienia etykie-
ty energetycznej lub źle sporządzona karta pro-
duktu (dokument z informacjami o kotle). Do 22 
listopada 2019 r. łącznie 4 wojewódzkie inspekto-
raty Inspekcji Handlowej skontrolowały 90 kotłów 
na paliwo stałe oferowanych w sklepach, sieciach 

handlowych i hurtowniach. 76 na 90 skontrolo-
wanych kotłów (84%) miało prawidłowe etykie-
ty energetyczne uwidocznione w miejscu sprze-
daży, a 60 na 90 kotłów miało prawidłowe karty 
informacyjne produktu (66%).
23 listopada weszły w życie przepisy ustawy z 16 
października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo Ochro-
ny Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Po-
zwolą one usprawnić system kontroli wprowadza-
nia do sprzedaży kotłów na paliwo stałe i eliminacji 
z rynku wysokoemisyjnych kotłów pozaklasowych 
i niższych niż 5. klasa, czyli tzw. „kopciuchów”.
Nowelizacja zakłada m.in.:
•	Wzmocnienie	uprawnień	organów	 Inspekcji	
Handlowej do sprawdzania, czy oferowane przez 
przedsiębiorców kotły na paliwo stałe o znamio-
nowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kw 
(używane do ogrzewania pomieszczeń przez 
gospodarstwa domowe, małe i średnie zakła-
dy produkcyjne i usługowe) spełniają wymaga-
nia dla tych urządzeń. Zgodność urządzeń z wy-
maganiami będzie sprawdzana poprzez badania 
laboratoryjne kotłów, posiadanie dokumentacji, 
świadectw, certyfikatów itp. Jednocześnie nowe-
lizacja zapewnia instytucjom kontrolnym środ-
ki finansowe na przeprowadzanie laboratoryjnej 
weryfikacji.
•	Upoważnia	organy	Inspekcji	Handlowej	do	na-
kładania na łamiącego przepisy przedsiębiorcę 
administracyjnych kar pieniężnych (5% wartości 
przychodu całej firmy z poprzedniego roku) oraz 
zakazu wprowadzania urządzeń do obrotu.
•	Umożliwia	ograniczenia	w	zakresie	wprowadza-
nia do obrotu na terenie Polski kotłów na pali-
wo stałe niespełniających krajowych wymagań 
z przepisów wykonawczych przez podmioty z in-
nych państw UE, Turcji i państw EFTA będących 
stroną umowy o EOG.
•	Wprowadza	nowe	definicje:	„kotła	na	paliwo	
stałe” oraz „wprowadzenia do obrotu” kotła na 
paliwo stałe.

Oprogramowanie umożliwi zautomatyzowaną 
weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo sta-
łe, zamieszczanych na portalach internetowych. 
Program wyłapie te oferty, w których urządzenie 
nie spełnia wymagań określonych w przepisach. 
Formalny dostęp do niego będą mieć pracownicy 
UOKiK oraz wojewódzkich inspekcji handlowych.
Aplikacja wyszukuje podejrzane oferty na pod-
stawie m.in.:
•	sprzeczności	słów,	np.	kocioł	klasy	5.	i	inne	pa-
rametry emisyjne,
•	określonej	klasie	kotła	innej	niż	klasa	5.,
•	pojedynczych	słów	kluczowych:	np.	ruszty,	ręcz-
ne itd.
•	wpisanego	niepoprawnego	rodzaju	paliwa,
•	podejrzanych	słów,	np.	kocioł	na	zamówienie	itd.
Stowarzyszenia branżowe szacują, że na polski 
rynek trafia około 100–200 tys. kotłów na pali-
wa stałe rocznie. Dokładnych danych brakuje, 
ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą 
strefę” w handlu takimi urządzeniami. według ra-
portu Krakowskiego Alarmu Smogowego ok. 20% 
rynku to kotły niespełniające wymagań.
Nowelizacją ustawy o POŚ wprowadzono przepisy,  

które usprawnią system kontroli wprowadzania 
do sprzedaży kotłów na paliwo stałe i eliminacji 
z rynku tych niespełniających wymagań. 
Pierwsze kontrole ruszą w grudniu. Inspekcja Han-
dlowa będzie sprawdzać kotły na paliwo stałe  
o znamionowej mocy cieplnej do 500 kw, które są 
dostępne na rynku np. w sklepach, hurtowniach, 
u producentów czy importerów. w związku z tym, 
że nowelizacja obowiązuje od 23 listopada i że 
pieniądze na kontrole zaplanowano w budżecie 
dopiero od 2020 r., to na razie IH kontroluje tyl-
ko dokumentację. w przyszłym roku będzie też 
zlecać badania laboratoryjne. Co roku ma do-
stawać na ten cel 900 tys. zł. Pozwoli to zbadać 
w laboratorium ok. 50 kotłów rocznie.
Na początku listopada wysłano pismo z obszer-
nymi wyjaśnieniami do dużych sieci marketów 
budowlanych oraz do stowarzyszeń producen-
tów. Przygotowano także na stronie interneto-
wej UOKIK kompendium wiedzy na ten temat.
Urząd informuje przedsiębiorców nie tylko o aktu-
alnych przepisach, ale także o tym, że od 1 stycznia 
2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie KE 
2015/1189, tzw. ekoprojekt. Przypomina również 

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju powstało oprogramowanie, które 
pozwoli Inspekcji Handlowej na automatyczną weryfikację ofert 
sprzedaży kotłów na paliwo w internecie. Dzięki temu łatwiej będzie 
„namierzyć” sprzedawane kopciuchy. Porozumienie w tej sprawie 
podpisali minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz wiceprezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.
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