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Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Kozika oraz grupy posłów,
z dnia 7 grudnia 2021 r., znak: K9INT28482, w sprawie prac nad zaostrzeniem norm jakości dla 
węglowych paliw stałych o nazwie handlowej ekogroszki, uprzejmie informuję, co następuję.

Na wstępie pragnę poinformować, iż w ramach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z późn. zm.) określono 
przepisy dotyczące jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, przeznaczonych do użycia
w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 
1 MW. Wymagania jakościowe dla paliw stałych, zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy, określono
w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890).  Paliwa stałe, takie jak:
1) węgiel kamienny, brykiety lub pellety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego; 
2) produkty w postaci stałej, otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub 

węgla brunatnego przeznaczone do spalania;
wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach 
spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW muszą spełniać wymagania jakościowe 
określone dla tego rodzaju paliwa ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz 
interesy konsumentów. Należy wskazać, iż pomimo obserwowanej w ostatnich latach poprawie stanu 
jakości powietrza, wyniki oceny jakości powietrza wskazują na przekroczenia obowiązujących 
dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Wyjaśnić należy, 
że za problem występowania nieodpowiedniej jakości powietrza odpowiada przede wszystkim spalanie 
paliw stałych w starych, wyeksploatowanych, wysokoemisyjnych piecach, wykorzystywanych w celach 
energetycznych w sektorze bytowo-komunalnym. Dlatego też, zgodnie z art. 3a ust. 2a ustawy, co 
najmniej raz na 2 lata, minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu 
oraz ministrem właściwym ds. gospodarki, dokonuje przeglądu wymagań jakościowych określonych 
w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Ocena wpływu stosowania 
przepisów na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów została przeprowadzona 
w 2021 r. w ramach prac międzyresortowego Zespołu ds. przeglądu wymagań jakościowych dla paliw 
stałych. 
Prace Zespołu zakończyły się opracowaniem rekomendacji w zakresie koniecznych lub zalecanych 
zmian legislacyjnych wynikających z przeglądu. Na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach prac 



Zespołu, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej wynikający z badań paliw stałych, a także 
doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby poprawy jakości powietrza, 
w tym ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, Zespół rekomendował potrzebę zmiany 
przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw stałych. 

W związku z powyższym, przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw stałych, który został przedstawiony do opiniowania, konsultacji publicznych 
i uzgodnień międzyresortowych. W ramach konsultacji pozyskano opinie i stanowiska od szerokiego 
grona zainteresowanych i podjęto rozmowy, w szczególności z przedstawicielami sektora 
wydobywczego, w celu wypracowania konsensu w zakresie wymagań jakościowych dla paliw stałych 
stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym. Ze względu na obecną sytuację społeczno-gospodarczą 
w kraju w Ministerstwie prowadzone są dodatkowe prace i pogłębione analizy. 

W związku z powyższym, odpowiadając na pytanie zadane w interpelacji, uprzejmie informuję, 
iż w 2021 r. nie zostaną zaostrzone wymagania jakościowe dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu, 
przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach spalania o nominalnej 
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
1. Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. Biuro Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
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