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I.

WSTĘP

Rok 2006 jest kolejnym, trzecim już rokiem kontroli jakości paliw ciekłych
opartej na ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i
biopaliw ciekłych, którym zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
Warto podkreślić, że zarówno w roku 2005 i bieżącym w praktyce kontrolnej
obowiązują te same zasady doboru stacji do kontroli oraz te same parametry
jakościowe. Daje to możliwość porównywania wyników, chociaż pamiętać należy, że
od początku 2005 roku obowiązują wyraźnie ostrzejsze wymagania w zakresie
zawartości siarki w benzynach i oleju napędowym, w porównaniu do roku 2004.
Poza tym, warto zauważyć, że rozszerzyła się wyraźnie współpraca z Policją
oraz służbami celnymi, co miało i ma wpływ na sukcesywne eliminowanie z rynku
podmiotów, które w większości systemowo fałszowały i sprzedawały paliwo
niespełniające wymagań jakościowych.
Podkreślenia wymaga również fakt, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
od 1 grudnia 2005 roku poszerzone zostały wymagania w zakresie jakości paliw o tzw.
parametry eksploatacyjne, których badania prowadzone w roku bieżącym, mają na
razie charakter rozpoznawczy.
Niniejszy raport przedstawia wyniki kontroli próbek paliw pobranych na stacjach
paliw i w hurtowniach, rozpoczętej 13 stycznia 2006 r. Obejmuje on efekty działań
kontrolnych uzyskane zarówno w systemie europejskim, jak też w ramach kontroli
krajowej do 30 czerwca br.

II. W Y N I K I

KONTROLI

W roku bieżącym, tak jak w roku 2005, kontrola jakości paliw ciekłych
prowadzona była w:
• systemie europejskim - na ogólnodostępnych oraz zakładowych stacjach paliw,
wylosowanych do kontroli przez Zarządzającego Systemem,
• systemie krajowym - na ogólnodostępnych stacjach paliw i w hurtowniach, o
których napłynęły informacje od konsumentów, przedsiębiorców oraz od
organów ścigania wskazujące na sprzedaż paliw niewłaściwej jakości, a także
w hurtowniach paliw wylosowanych do kontroli przez Zarządzającego
Systemem.
Łącznie, w I półroczu 2006 roku, skontrolowano w całej Polsce 1022 stacje
paliw oraz 29 hurtowni posiadających zbiorniki stacjonarne. Łącznie do analiz
laboratoryjnych pobrano 1689 próbek paliw, z tego:
• w systemie europejskim skontrolowano 384 stacje paliw, pobierając 384 próbki
(olej napędowy - 110, benzyny - 274),
• w systemie krajowym skontrolowano 638 stacji paliw oraz 29 hurtowni, pobierając
ogółem 1305 próbek paliw ciekłych (olej napędowy - 688, benzyny - 617), w tym
1235 na stacjach paliw i 70 w hurtowniach dysponujących zbiornikami
stacjonarnymi.
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Przedstawiona poniżej tabela prezentuje liczbę skontrolowanych stacji
hurtowni oraz ilość pobranych próbek na terenie poszczególnych województw.
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że
na
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w systemie europejskim,
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do

badań

K – oznacza pobrane próbki w ramach kontroli jakości paliw prowadzonej w systemie
krajowym,
H – oznacza pobrane próbki w systemie krajowym w hurtowniach.

A. Stwierdzone nieprawidłowości
 w systemie europejskim:
- 11 próbek paliw (na 384 pobrane) nie spełniało obowiązujących w Unii
Europejskiej wymagań jakościowych, co stanowi 2,86 %, w tym:
• olej napędowy – 0,91 %,
• benzyna – 3,65 %.
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Udziały procentowe próbek paliw pobranych w systemie europejskim

2,86%

próbki spełniające wymagania
próbki kwestionowane

97,14%

 w systemie krajowym:
- 97 próbek ze stacji paliw (na 1235 pobranych) nie spełniało wymagań
jakościowych, co stanowi 7,85 %, w tym:
• olej napędowy – 10,57 %,
• benzyna – 4,90 %,
Wśród kontrolowanych w tym systemie stacji, stwierdzono ponadto:
•
•

powtórną sprzedaż paliwa niewłaściwej jakości na 7,14 % stacji spośród
oferujących paliwo niewłaściwej jakości w roku poprzednim,
wśród stacji paliw skontrolowanych na podstawie skarg i informacji 16,7 %
istotnie sprzedawało paliwo nie odpowiadające wymogom rozporządzenia.
Udziały procentowe próbek paliw pobrancyh na stacjach paliw w systemie krajowym

7,85%

próbki spełniające wymagania
próbki kwestionowane

92,15%
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- 17 próbek z hurtowni (na 70 pobranych) nie spełniało wymogów jakościowych,
co stanowi 24,28 % zbadanych, w tym:
• olej napędowy – 35,55 % (w wyniku kontroli przeprowadzonych
wspólnie z przedstawicielami Urzędu Celnego, funkcjonariuszami CBŚ i
Policji zakwestionowano 14 z 15 próbek pobranych w 6 nielegalnych
mieszalniach paliw zlokalizowanych na terenie województw: łódzkiego,
śląskiego i mazowieckiego),

• benzyna – 4,0 %.
Podkreślić należy, że w trakcie kontroli prowadzonej w hurcie paliwowym
inspektorzy mieli skontrolować i pobrać próbki paliw w 124 hurtowniach. W 95
przypadkach nie było to możliwe przede wszystkim z uwagi na brak zbiorników
stacjonarnych i prowadzenie działalności handlowej wyłącznie przy pomocy
autocystern i faktur zakupowo-sprzedażowych.

 ogółem:
Biorąc pod uwagę obydwa systemy kontroli należy stwierdzić, że 125 pobranych
do badań próbek paliw (tj. 7,40 % zbadanych) nie spełniało wymagań jakościowych
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005
r. Dotyczyło to: 85 próbek oleju napędowego (10,65 %) i 40 próbek benzyny (4,49
% zbadanych).
Udziały procentowe próbek paliw

próbki spełniające wymagania

próbki kwestionowane

7,40%

92,60%

W dalszym ciągu, podobnie jak w roku ubiegłym, znacznie częściej w sprzedaży
znajdował się olej napędowy niespełniający wymagań jakościowych, co wynikało
prawdopodobnie z powszechnej dostępności oleju opałowego i związanego z tym
łatwiejszego fałszowania oleju napędowego.
W układzie wojewódzkim procent zakwestionowanych próbek paliw na stacjach
jest dość wyraźnie zróżnicowany.
Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych sprzedawanego paliwa odnotowano w
województwach:
- pomorskim – 16,09 %,
- łódzkim – 14,53 %,
- zachodniopomorskim – 9,47 %,
- wielkopolskim – 9,41 %.
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Relatywnie najlepsze wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych uzyskano
w województwach:
- opolskim – 0,0 %,
- małopolskim – 1,25 %,
- lubelskim - 2,78 %,
- podlaskim – 3,03 %,
- świętokrzyskim – 3,03 %.

B. Kwestionowane parametry
Zamieszczone poniżej wykresy przedstawiają najczęściej
parametry jakościowe w trakcie dotychczasowych kontroli.
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W kwestionowanych próbkach, podobnie jak w latach ubiegłych, stwierdzano
niejednokrotnie niezgodność z wymaganiami rozporządzenia nawet kilku parametrów
jakościowych.
Należy jednak podkreślić, że podobnie jak w trakcie kontroli w roku ubiegłym,
najczęściej kwestionowanym parametrem jest zawartość siarki, której przekroczenia
rejestrowane są niemal wyłącznie w próbkach oleju napędowego. W ponad 40 %
zbadanych próbek oleju napędowego był to jedyny kwestionowany parametr.
Ujawniona zawartość siarki wahała się w granicach:
- od 63 do 8288 mg/kg w oleju napędowym (rok 2005 – 5429 mg/kg).

III. ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH WYNIKÓW KONTROLI
Warto w tym miejscu, dla porównania, przytoczyć kilka liczb obrazujących wyniki
kontroli przeprowadzonych przez IH w latach 2004 – 2006 (do 30 czerwca).
Zamieszczona poniżej tabela prezentuje dane dotyczące poszczególnych systemów
kontroli.
Wskaźniki nieprawidłowości w poszczególnych okresach kontroli
okresy kontroli
system kontroli
europejski
krajowy (stacje paliw)
krajowy (hurtownie)
ogółem

V - XII 2004

I - VI 2005

I - XII 2005

I - VI 2006

5,00
11,22
17,50
10,70

6,83
16,89
10,97
15,11

6,04
13,67
9,56
12,24

2,86
7,85
24,28*)
7,40

*)

w wyniku kontroli przeprowadzonych wspólnie z przedstawicielami Urzędu Celnego,
funkcjonariuszami CBŚ i Policji zakwestionowano 14 z 15 próbek pobranych w 6 nielegalnych
mieszalniach paliw zlokalizowanych na terenie województw: łódzkiego, śląskiego i
mazowieckiego.

Przy analizie i interpretacji przedstawionych powyżej danych oraz wyników kontroli
prowadzonej w roku bieżącym oraz 2005 i 2004, należy zwrócić uwagę, że:

 od 1 stycznia 2005 roku nastąpiły zmiany przepisów w zakresie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych, tj. zaostrzenie wymagań dotyczących
zawartości siarki. Obecnie dopuszczalny poziom wynosi 50 mg/kg dla obydwu
rodzajów paliw. Do 31 grudnia 2004 r. wielkość tego parametru wynosiła 150
mg/kg dla benzyn i 350 mg/kg dla oleju napędowego,

 w roku bieżącym, tak jak w roku ubiegłym, w systemie krajowym kontrole
prowadzone są wyłącznie na stacjach paliw, na które napłynęły skargi i
informacje od konsumentów i policji oraz tych, na których w roku ubiegłym
ujawniono nieprawidłowości,

 w roku 2004 kontrole w systemie krajowym prowadzone były w większości
przypadków na stacjach, na które nie wpłynęły skargi i informacje na
niewłaściwą jakość oferowanych przez nie paliw.
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IV. WYKORZYSTANIE USTALEŃ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
A. Inspekcja Handlowa

-

-

-

-

przygotowywanie i okresowe uaktualnianie „Listy skontrolowanych stacji
paliw
uwzględniającej
uzyskane
wyniki
badań
laboratoryjnych
sprzedawanego w dniu kontroli paliwa”, która publikowana jest na
stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(www.uokik.gov.pl),
decyzje o wycofaniu z obrotu paliw niespełniających wymagań
jakościowych w przypadkach wyraźnych odstępstw od normy oraz
przekazywanie informacji o tym wojewódzkim inspektoratom Ochrony
Środowiska,
przekazywanie do właściwych miejscowo Prokuratur Rejonowych,
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 23 ustawy o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych,
przekazywanie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacji
dotyczących ujawnionych przypadków naruszenia warunków udzielonych
koncesji na
obrót
paliwami ciekłymi oraz
przepisów
Prawa
Energetycznego,
przekazywanie wyników kontroli odpowiednim służbom, takim jak:
urzędy celne, urzędy skarbowe, policja.

B. Prokuratura
Z uzyskanych z WIIH informacji wynika, że do 30 czerwca br., w związku z
ujawnionymi nieprawidłowościami w zakresie jakości paliw ciekłych w trakcie kontroli
prowadzonych w roku 2006, skierowano do prokuratur 60 zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto dochodzenia jedynie w 25
przypadkach.
Nadal trwają też postępowania związane z przekazanymi do prokuratur
zawiadomieniami w wyniku kontroli realizowanej w roku 2005. W związku ze
stwierdzonymi wówczas nieprawidłowościami skierowano 271 zawiadomień o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa - w 258 przypadkach wszczęto dochodzenia. Z
tego:

-

90 postępowań umorzono,
104 akty oskarżenia skierowano do sądów.

Z uzyskanych informacji wynika, że w związku ze skierowanymi przez prokuratury
aktami oskarżenia dotychczas wydano:
- 35 wyroków skazujących. Uzyskane dane o wysokości nałożonych sankcji
dotyczą jedynie 24 wyroków, w których zasądzone kary grzywny wyniosły
łącznie 122.500,00 zł. Orzeczone dotychczas kary grzywny wahały się w
granicach od 1500 do 12.000 zł. Ponadto w trzech przypadkach orzeczono
kary pozbawienia wolności w zawieszeniu,
- 5 wyroków, w których warunkowo umorzono sprawy,
- 2 wyroki uniewinniające.
W pozostałych sprawach wnioski nie zostały dotychczas rozpatrzone przez prokuratury
i sądy.

9

Mimo sporych opóźnień w rozpatrywaniu przez prokuratury przesyłanych zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wciąż sporej liczby umorzeń zauważyć należy
wzrost rangi tego rodzaju spraw w postępowaniach prokuratorskich.
Na tle ogólnej liczby wszczętych i zakończonych postępowań rośnie systematycznie,
choć powoli, ilość kierowanych do sądów aktów oskarżenia w stosunku do spraw
umarzanych.
Obrazuje to poniższy wykres obejmujący zakończone przez prokuratury postępowania
wszczęte w wyniku zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z kontroli
prowadzonych w roku 2005.
250
ilość zakończonych postępowań

ilość aktów oskarżenia

ilość umorzonych postępowań

200

194

ilość spraw

150
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1 I 2005 - 21 IV 2006

1 I 2005 - 30 VI 2006

okresy analiz

Zwrócić należy uwagę, że w okresie 01.01 - 30.09.2005 r. tylko 35%
postępowań zakończono skierowaniem do sądów aktów oskarżenia, zaś do
30.06.2006 r. odsetek ten wzrósł do 54%.
Zauważyć także należy wzrost średniej wysokości grzywien nakładanych przez
sądy: od 3455 zł w sprawach dotyczących kontroli prowadzonych w roku 2004 do
5104 zł w zakończonych dotychczas sprawach za rok 2005.
Należy również odnotować 3 kary pozbawienia wolności w zawieszeniu orzeczone
łącznie z karami grzywny, a także powrót do rozpatrywania spraw wcześniej
umorzonych.
Mimo tych pozytywnych trendów uważamy, że powinny one przybrać
bardziej dynamiczny charakter, co niewątpliwie przyspieszy poprawę jakości
paliw na polskim rynku ku zadowoleniu przede wszystkim użytkowników
pojazdów samochodowych.
Należy w tym miejscu zauważyć, że od dłuższego czasu Prokuratura Krajowa stoi
na stanowisku, że Inspekcja Handlowa powinna podjąć działania zmierzające do
zidentyfikowania podmiotu fałszującego paliwo poprzez kontrole dostawców.

10

Zdaniem Inspekcji Handlowej taka identyfikacja jest praktycznie niemożliwa. Zbyt
prosty, czytelny i łatwy do wykrycia byłby sposób fałszowania paliwa w zbiornikach
stacjonarnych dostawcy i bezpośrednie jego dostarczanie do danej stacji paliw.
Proceder fałszowania paliw odbywa się bowiem w warunkach głęboko
skrywanych i niezwykle trudnych do zidentyfikowania. Może to mieć miejsce zarówno
podczas transportu, jak też w nielegalnych mieszalniach paliw możliwych do
ujawnienia jedynie w ramach działań operacyjnych policji i służb celnych. Wydaje się
również zasadnym stwierdzenie, że w zdecydowanej większości przypadków wiedza
właścicieli stacji o zakupie fałszowanego paliwa jest oczywista, co znajduje
niewątpliwie swój wyraz w cenach zakupionego paliwa.
W tej sytuacji, naszym zdaniem, im szybciej i ostrzej karane będą
podmioty, u których kontrole IH wykazały sprzedaż paliwa niewłaściwej
jakości, tym szybciej Polska stanie się krajem o ustabilizowanej jakości
paliwa będącego w obrocie.
Warto przy tym zwrócić uwagę na kilka elementów istotnych dla naszego rynku paliw:
- Polska przy sprzedaży rocznie ok. 11 mln ton paliw ciekłych posiada wielu
jego producentów i importerów oraz niezliczoną ilość pośredników, którzy
prowadzą działalność handlową między tymi podmiotami a stacjami paliw,
- często paliwo z baz paliw posiadających zbiorniki magazynowe przechodzi
przez kilka podmiotów posługujących się jedynie autocysternami i fakturami
zakupowo-sprzedażowymi. Świadectwa jakości paliwa otrzymywane w bazie
paliw (w części wątpliwej wartości) kopiowane są przez pośredników i
docierają do stacji, często jako bezwartościowy dokument, który dla
właściciela stacji jest rzekomo koronnym dowodem jego niewinności,
- na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy zmniejszanie się ilości
hurtowników korzystających ze zbiorników stacjonarnych na rzecz obrotu
paliwem wyłącznie poprzez specjalistyczny transport ruchomy. Przemawiają
za tym różne względy, w tym także łatwiejsza możliwość kontroli
magazynowanego paliwa.
W trakcie tegorocznej kontroli wzięto pod uwagę sugestie prokuratur,
podejmując kontrole 51 dostawców paliw na stacje, gdzie stwierdzono jego
niewłaściwą jakość.
W większości przypadków, tj. u 70% skontrolowanych dostawców, nie było możliwości
pobrania próbek paliw z różnych względów, przede wszystkim jednak z uwagi na
prowadzenie tzw. hurtu papierowego, gdzie obrót paliwami odbywa się wyłącznie
poprzez faktury zakupowo-sprzedażowe przy wykorzystaniu środków transportu.
Jedynie w dwóch przypadkach, jakość paliw oferowanych przez dostawców w dniu
kontroli nie odpowiadała wymaganiom jakościowym.
W kontekście tej sytuacji a także aktualnych uregulowań prawnych należy
wyraźnie rozdzielać odpowiedzialność za obrót paliwem niewłaściwej jakości, o czym
mówi art. 23 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i
biopaliw ciekłych, od odpowiedzialności za przestępstwa paliwowe polegające na
świadomym fałszowaniu paliw, określone przepisami kodeksu karnego.
C. Urząd Regulacji Energetyki
W pierwszym półroczu 2006 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
przekazano informacje dotyczące 113 stacji paliw i baz paliwowych (w tym 41 stacji
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kontrolowanych w roku 2005), gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych
koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy Prawo Energetyczne, które
dotyczyły 65 przedsiębiorców.
Z uzyskanych od Prezesa URE informacji wynika, że w 58 przypadkach zostały
podjęte odpowiednie działania:
- wszczęto 9 postępowań w sprawie cofnięcia koncesji w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi, w tym jednemu przedsiębiorcy koncesja została już cofnięta,
- w stosunku do 40 przedsiębiorców wszczęto postępowania w sprawie wymierzenia
kary pieniężnej za naruszanie warunków udzielonej koncesji,
- w przypadku 8 przedsiębiorców nadesłane informacje są wykorzystywane
w postępowaniach w sprawie o udzielenie im koncesji w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi (jednemu przedsiębiorcy na ich podstawie odmówiono udzielenia
koncesji).
- 1 postępowanie zostało wznowione, gdyż w związku z przekazanymi informacjami
wyszły na jaw nowe okoliczności nieznane Prezesowi Urzędu Regulacji w dniu
wydania koncesji.
Opracowano:
w Wydziale Kontroli Paliw

Akceptował:
Eugeniusz Cyra
Dyrektor Biura Kontroli
i Bezpieczeństwa Produktów
………………………………

Zatwierdził:
Kazimierz Stanisław Nowak
Główny Inspektor
Inspekcji Handlowej
…………………………

