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Załącznik 2 
 

 

 

Do Zadania nr 10 

 

Artykuł: Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej i opracowane przez nich 
technologie oraz produkty podbijają świat 
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Kontrowersje. Podczas kontroli jakości opału może dojść do korupcji oraz machlojek na ogromną skalę. Inspekcje staną się 
kompletną fikcją, a Polacy nadal będą używać najbardziej trujących odmian opału – ostrzega Jurajska Izba Gospodarcza

Ile waży tona węgla i czy na pewno 
jest to węgiel? Nie ma kto sprawdzić
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Droga na Euro 
wiedzie przez 
Bliski Wschód

ZBIGNIEW BARTUŚ 
zbigniew.bartus@dziennik.krakow.pl 

W wydanych u progu obecnej zimy roz-
porządzeniach o jakości paliw stałych 
są niebezpieczne luki. – Największa do-
tyczy kontroli składów opałowych. Bra-
kuje odpowiednio przygotowanych in-
spektorów i pieniędzy na badanie pobra-
nych próbek – przestrzega Artur Półto-
rak, ekspert Jurajskiej Izby Gospodar-
czej ds. ochrony środowiska.  

– To przepisy przełomowe dla jakości 
powietrza w Polsce. Dotąd jakość paliw 
stałych nie była regulowana – twierdzi 
jednak Grzegorz Tobiszowski, wicemi-
nister energii. Przypomina, że nowe 
prawo eliminuje z rynku paliwo nie-
przystosowane do spalania w domach: 
muły i flotokoncentraty, mieszanki za-
wierające mniej niż 85 proc. węgla. 

Węgiel oferowany przez składy opa-
łu musi spełniać zapisane w ministe-
rialnym rozporządzeniu normy, m.in. 

kaloryczności oraz zawartości siarki 
i popiołów. Nie wolno go polewać wo-
dą w celu zwiększenia masy. Każdy 
sprzedawca musi przedstawić kliento-
wi certyfikat jakości. Za sprzedaż tref-
nego paliwa grozi grzywna od 50 tys. 
do 500 tys. zł, a nawet do 3 lat więzie-
nia. Niewystawienie świadectwa jakoś-
ci lub wystawienie takiego, w którym 
wartości parametrów paliwa są nie-
zgodne ze stanem faktycznym, podle-
ga karze od 10 tys. do 100 tys. zł. 

– Brzmi to groźnie, ale słabym ogni-
wem systemu są kontrole. Mają je pro-
wadzić pracownicy Inspekcji Handlo-
wej, których jest zdecydowanie za ma-
ło. Co równie ważne, pobieranie  próbek 
węgla jest skomplikowane i wymaga spe-
cjalistycznej wiedzy. W budżecie pań-
stwa nie przewidziano środków ani 
na dodatkowe kadry, ani na ich szkole-
nie – wylicza Artur Półtorak. Zwraca też 
uwagę, że Inspekcja Handlowa prowa-
dzi rocznie ok. 20-25 tys. kontroli to-

warów (od masła po benzynę). A sa-
mych składów węgla jest… 10 tys. 

Dziś sprzedawcy opału mają prob-
lem nawet z czymś tak banalnym jak 
zważenie towaru. Hitem na You Tube 
jest filmik, w którym klient waży 
świeżo przywiezioną ze składu 
pod jego dom „tonę węgla”. Okazuje 
się, że jest to naprawdę… 650 kg. 
– Skoro na ilości są takie przewały, to 
co dopiero na jakości – komentuje.  ¹ 
S. A4 KRAJ

W Dublinie odbyło się losowanie grup 
kwalifikacyjnych do piłkarskich mi-
strzostw Europy, które odbędą się  
w 2020 roku. Rozstawiona kadra Jerze-
go Brzęczka uniknęła umieszczo-
nych w drugim koszyku Niemców, za-
gra natomiast z Austrią, Izraelem, Sło-
wenią, Macedonią i Łotwą. Awans uzy-
skają dwie drużyny. – Trafiliśmy do bar-
dzo wyrównanej grupy – ocenił selek-
cjoner. Eliminacje rozpoczną się w mar-
cu, a zakończą w listopadzie 2019 roku.  
MAGAZYN SPORTOWY24

W niedzielę 
wybieraliśmy 
radnych dzielnic
Od godz. 7 do 21 mieszkańcy Krako-
wa mogli wczoraj zagłosować na swo-
ich kandydatów do rad dzielnic. Wy-
niki wyborów oraz informacje o fre-
kwencji podane zostaną dzisiaj. 

W 18 krakowskich dzielnicach zo-
stanie powołanych 372 radnych. 
O mandat walczyło wczoraj 1278 chęt-
nych. W każdej z rad dzielnic zasią-
dzie jej 21 członków. Wyjątek stano-
wi Dzielnica IX, w skład której wej-
dzie 15 radnych.  ¹ 
S. B3 KRONIKA KRAKOWSKA

Nie żyje George H.W. Bush, wielki przyjaciel Polaków

W swoje 18. urodziny zaciągnął się do wojska i został wtedy najmłodszym amerykańskim pilotem w czasie II wojny światowej. 
Potem upomniała się o niego wielka polityka. To za rządów Busha seniora upadł z hukiem Związek Sowiecki. S. A12 ŚWIAT 
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Gdzie znajdziesz Twój „Dziennik Polski”? 
Sprawdź nasze punkty sprzedaży
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