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Wstęp 

Użytkownicy pojazdów silnikowych oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Handlowej 
wskazują na szerokie zjawisko przestępczości ekonomicznej, polegającej na wprowadzaniu do 
obrotu paliw płynnych i gazowych niespełniających norm jakościowych, natomiast specjaliści 
z dziedzin związanych z ochroną środowiska także na wpływ wadliwego jakościowo paliwa na 
środowisko naturalne.

W myśl obowiązujących przepisów organy ścigania oraz inspekcji handlowej są praw-
nie zobowiązane do zwalczania takiego procederu, zaś organ koncesyjny ‒ Urząd Regulacji 
Energetyki – w momencie powzięcia informacji o wprowadzeniu takiego paliwa do obrotu jest 
zobligowany do wszczęcia postępowania administracyjnego w kierunku wydania decyzji ad-
ministracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie stosownych przepisów ustawy Prawo 
energetyczne, a nawet cofnięcia koncesji na obrót paliwami. 

Sam pomysł publikacji zrodził się dzięki szerokiemu zainteresowaniu tą problema-
tyką słuchaczy ‒ szczególnie kursów specjalistycznych z zakresu ruchu drogowego, którzy  
w programie swojego szkolenia nabywają między innymi wiadomości z zakresu postępowania 
administracyjnego.

Uzyskane na potrzeby tego opracowania materiały z prokuratury, Urzędu Regula-
cji Energetyki oraz Państwowej Inspekcji Handlowej wskażą czytelnikowi drogę karno- 
-administracyjną od momentu ujawnienia faktu wprowadzenia do obrotu wadliwego jakościo-
wo paliwa do chwili wydania ‒ w przypadku zebrania wystarczających dowodów ‒ wyroku 
oraz decyzji administracyjnej wobec osoby bądź podmiotu odpowiedzialnych za uprawianie 
takiego procederu.
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1. System monitorowania i kontrolowania  
jakości paliw w Polsce

Kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z dyspozycją Dyrektywy 98/70/WE do-
tyczącej jakości benzyny i olejów napędowych zostały zobligowane do sprawdzania jakości 
paliw silnikowych, które są sprzedawane na stacjach paliwowych. Z uwagi na istotny inte-
res społeczny i ekonomiczny w 2003 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 2003/17/WE 
zmieniającą Dyrektywę 98/70/WE, wprowadzając nowe, zaostrzone kryteria środowiskowe 
dla paliw znajdujących się na rynku. System kontroli jest oparty na normach europejskich  
EN 14274:2003 „Paliwa do pojazdów samochodowych ‒ Ocena jakości benzyn i olejów napę-
dowych ‒ System monitoringu jakości paliw” oraz EN 14275:2003 „Paliwa do pojazdów samo-
chodowych ‒ Ocena jakości benzyn i olejów napędowych ‒ Pobieranie próbek z dystrybutorów 
detalicznych i zakładowych”.

Wyszczególnione normy szczegółowo określają zasady doboru i minimalną liczbę próbek, 
sposób pobierania próbek na stacjach, zasady ich transportu, przechowywania i badania. Prze-
pisy Unii Europejskiej dotyczące jakości paliw na obszarze Polski zostały wprowadzone ustawą  
z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych (Dz. U. Nr 34, poz. 293, z późn. zm.). Aktualnie, od dnia 1 stycznia 2007 r., kwestie 
te uregulowane są ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.) oraz niżej wymienionymi rozporządze-
niami:
1) Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu monitorowania 

jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 211, poz. 2146),
2) Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposo-

bu pobierania próbek (Dz. U. Nr 64, poz. 595),
3) Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościo-

wych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825),
4) Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie metod badania jakości paliw cie-

kłych (Dz. U. Nr 220, poz. 1606),
5) Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla bio-

paliw ciekłych (Dz. U. Nr 166, poz. 1182),
6) Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw 

ciekłych (Dz. U. Nr 44, poz. 281),
7) Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu 

skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 252, poz. 1851),
8) Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu 

skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 44, poz. 279),
9) Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skro-

plonego (LPG) (Dz. U. Nr 59, poz. 399),
10) Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprę-

żonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1850),
11) Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych doty-

czących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą 
stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4, poz. 30),
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12) Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lek-
kiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 41, poz. 261),

13) Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego 
oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlą-
dowej (Dz. U. Nr 41, poz. 262),

14) Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla bio-
paliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na 
własny użytek (Dz. U. Nr 24, poz. 149),

15) Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek bio-
paliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek (Dz. U.  
Nr 24, poz. 150).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pa-
liw wraz z wyżej wymienionymi aktami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25) i wydanymi na jej podstawie aktami wy-
konawczymi, stanowi aktualnie podstawę prawną dla funkcjonowania systemu monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw ciekłych w Polsce.

W ramach systemu do podstawowych zadań Inspekcji Handlowej należą:
1) prowadzenie kontroli;
2) pobieranie i przekazywanie próbek do badań, które są wykonywane przez laboratoria posia-

dające certyfikaty akredytacyjne wydane przez Polskie Centrum Akredytacji;
3) sporządzanie analiz wyników kontroli jakości;
4) sporządzanie okresowych sprawozdań i rocznych raportów z przeprowadzonych kontroli.

Czasowy zakres kontroli
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie sposobu moni-

torowania jakości paliw, kontrola jakości paliw została podzielona na dwa okresy w roku:
1) letni:

a) dla benzyn silnikowych ‒ od 1 maja do 30 września,
b) dla olejów napędowych ‒ od 16 kwietnia do 30 września;

2) zimowy:
a) dla benzyn silnikowych ‒ od 1 października do 30 kwietnia,
b) dla olejów napędowych ‒ od 1 października do 15 kwietnia.

Próbki paliw do kontroli pobierane są każdego miesiąca w roku. Kontrola jest przepro-
wadzana na terenie całego kraju. Jest jej poddawany cały łańcuch dystrybucji paliwa ‒ od stacji 
paliw, poprzez bazy paliwowe i hurtownie, aż do producenta paliwa. Dodatkowo kontroli pod-
dawane są wszystkie dostępne na rynku gatunki paliw ciekłych.

Ustawodawca, ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.), zwaną dalej usmkjp, wprowadził zintegrowa-
ny System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, zwany w ustawie „Systemem”, którego 
zasadniczym celem jest zapobieganie transportowaniu, magazynowaniu, wprowadzaniu do obrotu,  
a także gromadzeniu paliw w stacjach zakładowych niespełniających norm jakościowych okre-
ślonych w przepisach ustawy oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Do podstawowych zadań Systemu należy kontrolowanie jakości:
1) paliw u przedsiębiorców,
2) biopaliw ciekłych u właścicieli lub użytkowników wybranych flot,
3) biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających je na własny użytek

‒ oraz rejestrowanie i przetwarzanie informacji w tym zakresie.
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Systemem kieruje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany „Zarzą-
dzającym”. „Zarządzający” realizuje swoje obowiązki przy pomocy Inspekcji Handlowej.

Kontrolę jakości paliwa transportowanego przeprowadza się wyłącznie na wniosek Poli-
cji oraz w toku czynności przez nią wykonywanych.

Do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania dowodów oraz pobierania i badania pró-
bek w zakresie nieuregulowanym w usmkjp stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o Inspekcji Handlowej. W trakcie kontroli inspektor pobiera dwie próbki, po czym 
oznacza je w sposób ustalony przez „Zarządzającego” Systemem. Sposób pobierania próbek 
paliwa określił w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki. Po zakończe-
niu czynności związanych z pobraniem próbek paliwa inspektor sporządza protokół pobrania 
próbek paliw w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany przedsiębiorca 
lub rolnik wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, drugi egzemplarz inspektor włą-
cza do akt sprawy. Ponadto inspektor sporządza dodatkowy protokół pobrania próbek prze-
znaczony do użytku wewnętrznego Inspekcji Handlowej. W trybie niezwłocznym inspektor 
przekazuje pobrane próbki do akredytowanego laboratorium w warunkach uniemożliwiających 
zmianę jakości paliwa i jego cech charakterystycznych. W przypadku stwierdzenia, iż badane  
w laboratorium paliwo nie spełnia norm jakościowych, „Zarządzający” Systemem niezwłocz-
nie nakazuje podjąć czynności kontrolne u przedsiębiorcy, który dostarczył paliwo.

Jeżeli badane w warunkach laboratoryjnych paliwo nie spełnia stosownych norm, „Za-
rządzający” zobowiązuje kontrolowanego w drodze decyzji administracyjnej do uiszczenia 
kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań.

Jeżeli wynik badania próbki kontrolnej paliwa okaże się pozytywny dla przedsiębiorcy, 
wówczas kontrolowanemu zwraca się wpłaconą na poczet badań należność. Środki pienięż-
ne pobierane za przeprowadzone badania, nieuczciwy przedsiębiorca wpłaca na konto Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji.

„Zarządzający” Systemem na podstawie okresowych sprawozdań i rocznych raportów 
sporządza roczny zbiorczy raport dotyczący jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu 
skroplonego (LPG) oraz sprężonego gazu ziemnego (CNG), a następnie przedstawia go Radzie 
Ministrów do dnia 31 maja następnego roku oraz Komisji Europejskiej do dnia 30 czerwca 
następnego roku.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie transportowania, maga-
zynowania bądź wprowadzania do obrotu paliw płynnych lub gazowych stosuje się przepisy 
prawne wynikające z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
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2. Administracyjne konsekwencje  
wprowadzenia do obrotu paliwa  

niespełniającego norm jakościowych

Zawarta w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) definicja paliw stanowi, iż pod pojęciem paliw należy ro-
zumieć paliwa stałe, ciekłe, gazowe, będące nośnikami energii chemicznej. Spośród wielu 
substancji ciekłych będących nośnikami energii chemicznej, jako paliwa ciekłe (podlega-
jące koncesjonowaniu przez Prezesa URE) kwalifikowane są te, które wykorzystywane są 
jako źródło tejże energii w rozumieniu przemian energetycznych, co oznacza ich spalanie 
w przystosowanych do tego celu urządzeniach (np. silniki) i instalacjach (np. kotły cie-
płownicze).

Na podstawie przedstawionej kwalifikacji, uwzględniającej przeznaczenie danego paliwa, 
dla potrzeb koncesjonowania wydzielono w szczególności siedem grup paliw ciekłych, tj.:
 – benzyny silnikowe inne niż benzyny lotnicze (w tym zarówno benzyny silnikowe z maksy-

malnym 5% dodatkiem biokomponentu, jak i benzyny silnikowe zawierające powyżej 5% 
biokomponentu;

 – paliwa lotnicze;
 – oleje napędowe (w tym zarówno oleje napędowe z maksymalnym 7% dodatkiem biokompo-

nentu, jak i oleje napędowe zawierające powyżej 7% biokomponentu);
 – oleje opałowe;
 – gaz płynny;
 – naftę;
 – estry stanowiące samoistne paliwa ciekłe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne ‒ paliwa gazowe 
to gaz ziemny wysokometanowy lub naazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-
-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz 
rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia. Do obrotu tymi paliwami uprawnia koncesja na ob-
rót paliwami gazowymi. Natomiast pod pojęciem gazu płynnego (zaliczanego do grupy paliw 
ciekłych) należy rozumieć gaz skroplony LPG, będący paliwem ciekłym w rozumieniu art. 3 
pkt 3 ustawy Prawo energetyczne.

Kontrola jakości oferowanych do sprzedaży paliw ciekłych na stacjach realizowana jest 
na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako-
ści paliw. Ustawa ta, poprzez art. 11 ust. 1, wprowadza System Monitorowania i Kontrolowania 
Jakości Paliw, do którego należy m.in. kontrolowanie jakości paliw u przedsiębiorców (art. 11 
ust. 2 pkt 1), a także rejestrowanie i przetwarzanie informacji w tym zakresie.

Każdorazowo w następstwie przeprowadzanych kontroli jakości paliw ciekłych, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energe-
tyki zbiorcze informacje o przedsiębiorstwach, w odniesieniu do których stwierdzono wprowa-
dzenie do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. 

W 2013 r. Prezes UOKiK przekazał Prezesowi URE informacje o 45 przypadkach stwier-
dzenia wprowadzenia do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi nor-
mami. Należy jednakże podkreślić, iż liczba ta nie jest równoznaczna z liczbą przedsiębiorstw,  
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u których stwierdzono nieprawidłowości. Zdarza się bowiem często, iż ten sam podmiot wpro-
wadzał paliwa o niewłaściwej jakości na terenie odrębnych stacji paliw, które w zbliżonym 
okresie podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Niejednokrotnie również otrzymywane przez 
Prezesa URE dane o ujawnionych nieprawidłowościach dotyczą kontroli przeprowadzanych  
w roku poprzednim, względem przekazanej o nich informacji.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne uzyskania koncesji wymaga 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. obrotu paliwami ciekłymi bez wzglę-
du na wielkość przychodu osiąganego z tego tytułu, z wyłączeniem obrotu gazem płynnym, 
jeśli roczna wartość obrotu nie przekracza 10 000 euro. Uzyskania koncesji, o której mowa  
w ust. 1 pkt 4, nie wymaga również wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, 
jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 1 000 000 euro (art. 32 ust. 5).

Natomiast w przypadku gdy kontrolowane przedsiębiorstwa wykonują działalność objętą 
wymogiem uzyskania koncesji, nie posiadając jej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie ma 
możliwości zastosowania wobec nich sankcji wynikających z przepisów ustawy Prawo energe-
tyczne. Stosownie zaś do art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 482) wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej prawem koncesji 
stanowi wykroczenie podlegające sankcji karnej przewidzianej w tym przepisie. Sprawy takie 
pozostają jedynie w gestii właściwych miejscowo sądów powszechnych.

Wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi nor-
mami przez podmiot posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi stanowi naruszenie jej 
warunków. Każda decyzja koncesyjna zawiera warunek w brzmieniu „Koncesjonariuszowi nie 
wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, których parametry jakościowe są niezgodne 
z parametrami wynikającymi z zawartych umów i z norm prawem określonych”.

Zgodnie zaś z treścią art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne karze pieniężnej 
podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji.

Uzyskanie przez Prezesa URE uprawdopodobnionych informacji o wprowadzeniu do 
obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami stanowi bezpośred-
nią podstawę do podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pie-
niężnej. Samo zaś postępowanie prowadzone jest z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej nastę-
puje z urzędu na podstawie art. 64 § 1 kpa. W dokumencie tym przedsiębiorca będący stroną 
postępowania informowany jest o wszczęciu postępowania sanacyjnego, z przywołaniem 
wszelkich dowodów świadczących o naruszeniu warunków koncesji, jakie zostały zgroma-
dzone przez Prezesa URE. 

W przypadku postępowań karnych, dotyczących wprowadzenia do obrotu paliw 
ciekłych o niewłaściwej jakości, wskazywane są te dokumenty, które o tym fakcie świad-
czą, w szczególności:
1) protokoły z kontroli jakości paliw przeprowadzonej przez inspektorów Inspekcji Handlowej,
2) protokoły z badań pobranych próbek paliw ciekłych przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium,
3) wszelkie inne informacje i dokumenty, pozyskane przed wszczęciem postępowania admini-

stracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, mające związek z ujawnionymi naru-
szeniami.

Jednocześnie na podstawie art. 50, art. 77 § 1 i art. 78 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego strona postępowania wzywana jest, w wyznaczonym terminie, do złożenia szczegóło-
wych wyjaśnień w sprawie oraz przesłania uwierzytelnionych kopii dokumentów mogących 
mieć wpływ na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.

Po zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego, w tym w szczególności wszel-
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kich wyjaśnień podmiotu będącego stroną postępowania, przedsiębiorca ten informowany jest 
o zakończeniu prowadzonego wobec niego postępowania dowodowego oraz o możliwości za-
poznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 kpa.

Postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej kończy się 
wydaniem stosownej decyzji:
1) o wymierzeniu kary pieniężnej ‒ w przypadku potwierdzenia w przeprowadzonym postępo-

waniu naruszenia przez danego przedsiębiorcę warunków koncesji na obrót paliwami cie-
kłymi;

2) o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej, na podstawie art. 56 ust. 6a ustawy Prawo 
energetyczne (np. w sytuacji gdy stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot za-
przestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek);

3) o umorzeniu postępowania w sytuacji ustalenia w prowadzonym postępowaniu administra-
cyjnym przesłanek, zobowiązujących Prezesa URE do wydania takiej decyzji, takich jak 
m.in. błędy formalne w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, ustalenie jego bez-
przedmiotowości czy też uprzednie zastosowanie wobec strony postępowania sankcji wyż-
szej mocy.

Należy pamiętać, iż przepis art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne jest samo-
dzielną podstawą do wymierzenia kary pieniężnej i nie przewiduje konieczności wykazania 
zawinionego działania przedsiębiorcy. Dokonanie przez koncesjonariusza czynu określonego 
w art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego jest zatem wystarczającą przesłanką do zastoso-
wania przepisów z art. 56 ust. 1 i 2 Prawa energetycznego i wymierzenia kary pieniężnej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Istotnym jest również, iż postępowania prowadzone przez właściwe miejscowo organy 
ścigania (Prokuratura, Policja) oraz sądy powszechne są niekonkurencyjne w odniesieniu do 
postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Prezesa URE i rozstrzygnięcia w tych 
obu postępowaniach mogą zapadać niezależnie od siebie. Wnioski takie wynikają z faktu, iż 
kwalifikacja prawna czynów objętych postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę, Po-
licję i sądy powszechne oraz postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Prezesa 
URE, odnosi się do odrębnych aktów prawnych. Postępowania prowadzone przez organy ści-
gania oraz sądy powszechne dotyczą bowiem ustalenia, czy doszło do popełnienia występku 
z art. 31 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych. Natomiast postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa URE w sprawie 
wymierzenia kary pieniężnej ma na celu zebranie materiału dowodowego wskazującego na 
naruszenie (bądź nie) obowiązków wynikających z koncesji, tj. ustalenie czy koncesjonariusz 
wprowadził do obrotu paliwa o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Pogląd taki 
podzielił również Sąd Okręgowy w Warszawie ‒ Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów 
w wyroku z dnia 5 marca 2007 r. (sygn. Akt XVII AmE 181/06).

Prezes URE nie posiada informacji o wykazie prokuratur, które wszczynają postępowa-
nia w zakresie posiadanych kompetencji. Natomiast Prezes UOKiK, jako Zarządzający syste-
mem, przekazuje do właściwych miejscowo prokuratur doniesienia o możliwości popełnienia 
przestępstwa z art. 31 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Wysokość kary pieniężnej ustalana jest każdorazowo z zachowaniem przepisu art. 56  
ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, tj. nie przekracza 15% przychodu przedsiębiorcy, wynika-
jącego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Po-
nadto zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, ustalając wysokość kary pieniężnej, 
Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe 
zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe. Jednocześnie kara wymierzana przedsię-
biorcom wprowadzającym do obrotu paliwa ciekłe o niewłaściwej jakości ma pełnić funkcję 
prewencji szczególnej i ogólnej, a więc być zarówno realna, odczuwalna, dolegliwa dla uka-
ranego podmiotu, będąca reakcją na naruszenie przez niego przepisów, ale także wyraźnym 



13

2. Administracyjne konsekwencje wprowadzenia do obrotu paliwa niespełniającego norm

ostrzeżeniem na przyszłość. Powinna zatem zadziałać wychowawczo na ukarany podmiot na 
tyle, aby uchybienia tego rodzaju nie powtarzały się w przyszłości. Należy również wskazać, iż 
kara pieniężna za naruszenie obowiązków koncesyjnych nakładana jest przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki niezależnie od tego, jaki dochód przynosi przedsiębiorcy prowadzona 
przez niego działalność gospodarcza (wyrok SOKiK z dnia 14 stycznia 2008 r., sygn. Akt XVII 
AmE 124/07).

Należy również dodać, iż od decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, podmio-
towi będącemu stroną postępowania przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warsza-
wie ‒ Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w termi-
nie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne,  
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ‒ Dz. U. z 2014 r. poz. 101,  
z późn. zm.).
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3. Materiały poglądowe uzyskane z Urzędu 
Regulacji Energetyki w Warszawie, dotyczące 

prowadzonego postępowania administracyjnego  
w celu wymierzenia kary pieniężnej  
za wprowadzenie do obrotu paliwa 

niespełniającego norm jakościowych
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4. Karnoprawne aspekty ustawy o systemie  
monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728) weszła do obrotu prawnego 1 stycznia 2007 r., określając 
podstawowe zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw płynnych i gazowych stosowanych w pojazdach, maszynach nieporuszających się na 
drogach, ciągnikach rolniczych, statkach żeglugi śródlądowej, instalacjach energetycznego 
spalania, wybranych flotach oraz przez rolników na własny użytek ‒ w celu zminimalizowania 
negatywnych skutków oddziaływania paliw na środowisko oraz zdrowie ludzi. Jednym z jej 
zasadniczych celów było ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania paliw o niewła-
ściwych parametrach na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Przedmiotowy akt prawny zastąpił ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, która wśród pojęć ustawowych 
w słowniczku nie zawierała terminu „wprowadzenia do obrotu”, co najczęściej skutkowało bez-
zasadnymi umorzeniami postępowań karnych. Ustawa obowiązująca od stycznia 2007 r. posze-
rzyła zakres znamion czynnościowych, stanowiących stronę przedmiotową przepisów karnych, 
definiując ich znaczenie w słowniczku (art. 2).

W rozdziale trzecim ustawy ustawodawca spenalizował zachowania stanowiące narusze-
nie ustawowych nakazów określonych w przepisach art. 31‒35.

Kluczowym przepisem karnym, z którego najczęściej korzystają funkcjonariusze orga-
nów śledczych, jest art. 31 umkjp, który stanowi, iż:
1. Kto wytwarza, transportuje, magazynuje lub wprowadza do obrotu paliwa ciekłe, biopali-

wa ciekłe lub inne paliwa odnawialne, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), 
skroplony gaz ziemny (LNG) lub lekki olej opałowy niespełniające wymagań jakościowych 
określonych w ustawie, podlega grzywnie od 50 000 zł do 500 000 zł lub karze pozbawienia 
wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega ten, kto w stacji zakładowej gromadzi paliwa wymienione w ust. 1 
niespełniające wymagań jakościowych określonych w ustawie.

3. Jeżeli paliwa, o których mowa w ust. 1 lub 2 stanowią mienie znacznej wartości, sprawca 
podlega grzywnie od 100 000 zł do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat.

4. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie od 10 000 zł do 25 000 zł.
5. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1‒3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie od 

25 000 zł do 250 000 zł.

Ustawowe znamiona czynu zabronionego stypizowanego w art. 31 umkjp

1. Przedmiot ochrony
Przedmiotem ochrony przepisów prawnych określonych w art. 31 jest zdrowie ludzi, 

środowisko naturalne oraz prawidłowa praca silników w pojazdach, ciągnikach rolniczych, 
maszynach nieporuszających się po drogach.
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2. Strona przedmiotowa
Zachowanie sprawcy występku z art. 31 ust. 1 polega na wytwarzaniu, transportowaniu, 

magazynowaniu lub wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skro-
plonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub lekkiego oleju opałowego ‒ niespełnia-
jących wymagań jakościowych określonych w ustawie. Wymagania jakościowe paliw określa  
w formie rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki.

Wytwarzanie to produkowanie produktu odpowiadającego ustalonym normom na podsta-
wie udzielonej koncesji.

Transportowanie polega na przewożeniu paliwa przeznaczonego do magazynowania, 
gromadzenia w stacji zakładowej lub wprowadzania do obrotu.

Wprowadzanie do obrotu polega na sprzedaży lub innej formie zbycia paliw (poza proce-
durą zawieszenia poboru akcyzy).

Strona przedmiotowa występku z art. 31 ust. 1 zostanie wyczerpana, gdy dojdzie do za-
istnienia przynajmniej jednego ze znamion czynnościowych: wytwarzania, transportowania, 
magazynowania bądź wprowadzania do obrotu ‒ paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skro-
plonego, sprężonego gazu ziemnego, lekkiego oleju opałowego niespełniających wymagań ja-
kościowych określonych w ustawie.

Wobec powyższego, na każdym etapie ‒ od producenta, przez transportowca i magazy-
niera, po sprzedawcę ‒ każda z tych osób odpowiada za właściwą jakość paliwa na każdym 
etapie procesu produkcyjno-redystrybucyjnego.

Przestępne zachowanie sprawcy z art. 31 ust. 2 polega na magazynowaniu paliwa nie-
spełniającego wymagań jakościowych w stacjach zakładowych, czyli przechowywaniu paliwa 
nieprzeznaczonego do obrotu.

Stację zakładową stanowi zespół urządzeń należących do przedsiębiorcy, służących do 
zaopatrywania w paliwa pojazdów silnikowych, ciągników rolniczych, a także wybranych  flot.

3. Podmiot
Występek z art. 31 może popełnić wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 1 usmkjp. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną ‒ wykonująca we własnym 
interesie działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania, magazynowania 
bądź wprowadzania do obrotu paliw. Za przedsiębiorców można również uznać wspólników 
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej ‒ wynika to  
z dyspozycji art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportowania lub 
wprowadzenia do obrotu paliw (znamię czynnościowe przepisów art. 31 usmkjp) jest konce-
sjonowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
Udzielona koncesja powinna szczegółowo określać warunki prowadzonej działalności objętej 
koncesją, mające głównie na celu właściwą obsługę odbiorców w zakresie zapewnienia zdolno-
ści do dostarczania energii lub paliw w sposób niezawodny i ciągły, przy zachowaniu wymagań 
jakościowych.

Na przedsiębiorców prowadzących stacje paliwowe nałożono obowiązek między innymi 
właściwego eksploatowania zbiorników, wynikający z przepisów dot. budowy i eksploatacji 
stacji paliw i urządzeń technicznych, przede wszystkim z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.  
o dozorze technicznym oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki 
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych za-
palnych.

Woda w zbiornikach może jedynie wyjątkowo znajdować się jako naturalne wykropliny 
wywołane różnicą temperatur i wilgotności powietrza bądź w drodze przenikania do zbiornika 
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wód zewnętrznych, w związku z nieszczelnością płaszcza zbiornika. Sytuacje takie powinny 
być absolutnie niedopuszczalne, a wynikają najczęściej z nieprzestrzegania przepisów związa-
nych z budową bądź eksploatacją zbiorników na stacjach paliwowych.

Zawartość wody w benzynie można w bardzo prosty sposób ujawnić, nalewając badane 
paliwo do szklanego cylindra laboratoryjnego i obserwując je w świetle przechodzącym. Jeżeli 
benzyna jest przezroczysta i nie widać w niej zawieszonych kropelek wody, należy przyjąć, że 
nie zawiera wody.

Woda jako cięższa od benzyny opada zawsze na dno zbiornika i niekiedy trudno ją wy-
kryć, szczególnie gdy ma się do czynienia z dużymi pojemnikami (np. zbiorniki, beczki czy 
cysterny).

Woda rozproszona w paliwie w postaci drobnej zawiesiny nie zagraża w poważnym stop-
niu pracy pomp wtryskowych i wtryskiwaczy w okresie letnim, jednakże sprzyja korozji me-
tali, a poza tym rozpuszcza stabilizatory dodawane do paliwa w celu zwiększenia jego trwało-
ści. Używanie zawodnionego paliwa w warunkach zimowych, przy temperaturze poniżej 0oC, 
jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ zemulgowana woda zamarza, wydzielając kryształki 
lodu, które osiadają na siatce filtru, zatykając jej oczka, wskutek czego dopływ paliwa do cylin-
drów zostaje przerwany i układ zasilania ulega zapowietrzeniu.

Podmiot prowadzący stację paliw otrzymuje od wytwórcy zbiorników paliw instrukcję 
eksploatacji, zawierającą treści nakazujące okresowe sprawdzanie wody w zbiorniku, a w razie 
stwierdzenia jej obecności, wypompowanie jej pompką ręczną przez rurę odwadniającą.

Za właściwą jakość paliw odpowiada każdy przedsiębiorca wykonujący działalność go-
spodarczą w określonym w koncesji zakresie i każdy przedsiębiorca jest obowiązany dyspo-
nować takim systemem kontrolowania jakości przy odbiorze paliwa, by magazynować, trans-
portować, sprzedawać paliwo (także biopaliwo, gaz, lekki olej opałowy) odpowiedniej jakości.

4. Strona podmiotowa
Przestępstwa określone w art. 31 mogą być popełniane z winy umyślnej (ust. 1‒3) bądź 

winy nieumyślnej (ust. 5).
Stypizowany w ust. 4 przypadek mniejszej wagi może odnosić się zarówno do czynów 

zabronionych popełnionych z winy umyślnej, jak i nieumyślnej.

Zagrożenie karą i środkami karnymi
Występki określone w ust. 1 i 2 ‒ typ podstawowy ‒ zagrożone są karą grzywny od  

50 000 zł do 500 000 zł lub karą pozbawienia wolności w wymiarze do 3 lat. Grzywna jako kara 
samoistna orzekana jest kwotowo z uwzględnieniem przesłanek wymienionych w art. 33 § 3 
kpk. Kara pozbawienia wolności bez warunkowego jej wykonania i grzywny może być orzeka-
na tylko wówczas, gdy oskarżony dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub korzyść taką osiągnął.

Art. 31 ust. 3 przewiduje postać obostrzoną ‒ wobec sprawcy może być orzeczona kara 
grzywny od 100 000 zł do 1 000 000 zł lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ustęp 4 ww. przepisu przewiduje postać złagodzoną, sankcjonowaną karą grzywny od  
10 000 zł do 25 000 zł.

Wobec sprawców przestępstw określonych w art. 31 usmkjp sąd może orzec zakaz pro-
wadzenia określonej działalności gospodarczej.

Niezależnie od konsekwencji karnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofa koncesję w sytuacji 
określonej w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
gdy przedsiębiorca w sposób rażący narusza warunki określone w koncesji.

W przypadku popełnienia czynu zabronionego, związanego z działalnością koncesyjną, 
każdemu skierowanemu do sądu aktowi oskarżenia powinien towarzyszyć wniosek o odebranie 
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koncesji, zaś prawomocne skazanie powinno być czytelnym argumentem za jej bezwzględnym 
odebraniem, niezależnie od ewentualnego orzeczenia środka karnego.

Zbieg przepisów
Art. 286 § 1 kk jest przepisem ogólnym wobec przepisu specjalnego, jakim jest art. 31 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Ustawa o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw jest bardzo istotnym aktem praw-

nym nie tylko ze względu na niezmiernie ważny przedmiot ochrony, ale również ze względu na 
skuteczny instrument walki ze zorganizowaną przestępczością paliwową. Ustawa daje również 
możliwość eliminacji z rynku paliwowego nieuczciwych przedsiębiorców i ich stacji paliwo-
wych, które nierzadko stanowią ostatnie ogniwo przestępczego procederu.
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5. Materiały poglądowe uzyskane z Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi dotyczące jednego  

z prowadzonych postępowań przygotowawczych  
w sprawie wprowadzenia do obrotu paliwa  

niespełniającego norm jakościowych
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5. Materiały poglądowe uzyskane z Prokuratury Okręgowej w Łodzi
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6. Wpływ wadliwego jakościowo paliwa  
na środowisko naturalne

Wszystkie paliwa benzynowe są trujące. Do zatrucia może dojść wskutek przedostania 
się paliwa do organizmu człowieka przez drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz skórę.

Najczęściej występują zatrucia przez drogi oddechowe, przy czym prawdopodobieństwo 
zatrucia jest tym większe, im wyższa jest temperatura otoczenia, ponieważ lotność paliw dra-
stycznie zwiększa się ze wzrostem temperatury. Stopień toksyczności trującego działania pa-
liw zależy również od indywidualnych cech każdego człowieka. Najbardziej narażonymi na 
działanie trucizn są osoby o chronicznych zaburzeniach systemu nerwowego, przewlekłych 
chorobach nerek, wątroby oraz krwi.

Nie mniej istotnym zagadnieniem jest również ochrona środowiska, ponieważ substancje 
zanieczyszczające powietrze atmosferyczne, tj. tlenki azotu i siarki, niespalone węglowodory, 
cząstki stałe, tlenek węgla, benzen oraz inne toksyczne substancje wydzielane w spalinach 
wydobywających się z pojazdów silnikowych, stanowią bezpośrednie i pośrednie zagrożenie.

Nadmienić należy, iż odpowiedzialność  podmiotów zajmujących się obrotem paliwa-
mi jest bardzo szeroka. Dlatego wyniki kontroli przeprowadzanej przez inspektorów inspekcji 
handlowej są tak istotne z punktu widzenia ustalenia ewentualnej odpowiedzialności karnej, 
administracyjnej, cywilnej i podatkowej.

Odpowiedzialność karna jest oparta na zasadzie winy, a nie ryzyka, dlatego też jej pod-
stawy w każdym postępowaniu powinny być szczegółowo zbadane.
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