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Odpady palne 

Jakie odpady spalamy? 



Odpady palne 

85% 

60% 

20% 

10% 

8% 

2% 

15% 

Czym pali się w piecach - wnioski z prowadzonych 
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na podstawie danych Straży Miejskiej Miasta Krakowa 



Odpady palne 



Nielegalne spalanie odpadów - postępowanie dowodowe 

Jak udowodnić proceder 
nielegalnego spalania 

odpadów? 



Postępowanie dowodowe 

Dowód bezpośredni:  
- nagranie, 
- zeznanie świadka, 
   
Dowód pośredni oparty na: 
- jednoznacznych śladach chemicznych potwierdzonych 

analizą instrumentalną i statystyczną, 
 

Dowód poszlakowy oparty na: 
- zespole zgodnych, potwierdzających się poszlak, które 

z osobna nie stanowią dostatecznej podstawy do 
ustalenia faktu sprawy, 

Przeprowadzić kontrolę i zebrać materiał dowodowy 



Postępowanie dowodowe - schemat 

Pobieranie 
próbek 

Analiza 
instrumentalna 
i statystyczna 

Interpretacja 



Postępowanie dowodowe - interpretacja 

Nie istnieje jeden parametr umożliwiający jednoznaczne 

potwierdzenie procederu spalania odpadów  

w indywidualnych urządzeniach grzewczych 

Wszystkie znane metody analizy instrumentalnej  

i statystycznej stosowane w celu wykazania procederu 

spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach 

grzewczych bazują na rozwiązaniach 

wieloparametrycznych 

Właściwa interpretacja otrzymanych wyników  

decyduje o powodzeniu przeprowadzenia  

procesu dowodowego  



Postępowanie dowodowe - identyfikacja 

Drony 



Drony – przepisy prawa 

Wykonywanie lotów dronem o masie powyżej 250g lub posiadającym 
czujnik umożliwiający zbieranie danych wymaga od operatora 
rejestracji w bazie użytkowników dronów, zaliczenia szkolenia 

zakończonego testem (on-line).  
Rejestr operatorów dronów prowadzi Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

Im wyższe ryzyko operacji, tym wyższe uprawnienia i bardziej 
rozbudowane szkolenie kompetencyjne. 

Od operatorów dronów wymaga się umieszczenia własnego numeru 
rejestracyjnego na dronie oraz obowiązek zawarcia umowy 

ubezpieczenia OC.   



Drony – przepisy prawa 

Żródło: 
https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue/4944-akty-prawne  
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 



Wizualna ocena odpadów paleniskowych 

mikroskop stereoskopowy, 

powiększenie 8x:  

A -  fragment foli aluminiowej,  

B -  zawias meblowy 

 

A  

 

B  



Wizualna ocena odpadów paleniskowych 

mikroskop stereoskopowy, 

powiększenie 8x:  

A -  fragment foli aluminiowej,  

B -  stopione tworzywo sztuczne.

 

A  

 

B  



Wizualna ocena odpadów paleniskowych 

mikroskop stereoskopowy, 

powiększenie 8x:  

A - fragment nadpalonego laminatu,  

B - fragment płyty paździerzowej. 

 

A  

 

B  



Postępowanie dowodowe - identyfikacja 

Analiza instrumentalna Analiza statystyczna 

- morfologia 
- skład chemiczny 
- składniki sadzy 
- analiza spalin  

- hipoteza zerowa (H0) 
- hipoteza alternatywna 

(H1) 

W przypadku postępowania dowodowego próbka pobierana 
jest dla przypadku, w którym inne poszlaki wskazują na 
nielegalne spalanie odpadów, a więc: 
- hipoteza zerowa (H0) – spalano odpady 
- hipoteza alternatywna (H1) – nie spalano odpadów 



Postępowanie dowodowe - identyfikacja 

Analiza instrumentalna 

Analiza statystyczna 

Wyniki 

Wniosek 

Interpretacja 
klasyfikator 

Zbiór danych 
charakteryzujący 
spalanie paliwa  

z dodatkiem 
odpadu 
(BAZA) 

Jednoznaczność 
Bezstronność 
Powtarzalność

hipoteza zerowa (H0) 
spalano odpady 



Postępowanie dowodowe 

1. Oznaczenie strat prażenia popiołu, 

2. Analiza składu chemicznego popiołu po prażeniu 

metodami spektrofotometrycznymi w tym zawartości 

glinu, wapnia, żelaza, potasu, sodu, magnezu, fosforu, 

krzemu, tytanu (techniką ICP-OES) 

3. Statystyczna analiza wieloparametryczna  

z wykorzystaniem reguł logicznych (baza spalania 

paliw z dodatkiem odpadów), 

4. Interpretacja uzyskanych wyników (jednoznaczna, 

bezstronna, powtarzalna) 



Postępowanie dowodowe - klasyfikacja 

Przyporządkowanie badanego odpadu paleniskowego do 

jednej z trzech grup: 

 

Odpad paleniskowy powstały ze spalania paliw, które:  

nie zawierały 
odpadów 

mogły zawierać 
odpady 

zawierały 
odpady 



Postępowanie dowodowe - interpretacja  

Dokładność klasyfikacyjna na próbie walidacyjnej  
Jaka ilościowa zawartość odpadu 

w stosunku do paliwa pozwoli z odpowiednio dużym 
prawdopodobieństwem na zaklasyfikowanie próbki 

do danej grupy? 

Interpretacja wymaganie:  

• jednoznaczna,  
• bezstronna,  
• powtarzalna 

mogły zawierać 
odpady 

Interpretacja praktyka:  

• ekspercka, 
• algorytm w postaci programu komputerowego -

klasyfikator 



Postępowanie dowodowe -  

Dokładność opracowanego modelu  

Przewidywane 

O
b

s
e
r
w

o
w

a
n

e
 

NOK CON OK 

NOK 0,0% 3,2% 0,0% 

CON 0,0% 0,0% 0,0% 

OK 3,2% 19,4% 74,2% 

•

•

•



Rola akredytacji 

Akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę 
akredytującą kompetencji organów działających w obszarze oceny 
zgodności tj. między innymi laboratoriów badawczych do 
wykonywania określonych działań.  

Laboratorium Technologii Spalania i 
Energetyki Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla jest laboratorium akredytowanym 
przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada 
potwierdzenie kompetencji do pobierania 
próbek między innymi popiołów z palenisk 
domowych (ex 20 01 99). 

Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych 
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest 
laboratorium akredytowanym przez Polskie 
Centrum Akredytacji i posiada 
potwierdzenie kompetencji do prowadzenia 
analiz w zakresie wymaganym procedurą 
popiołów z palenisk domowych (ex 20 01 
99). 



Rola akredytacji 



Rola akredytacji 

Potwierdzenie kompetencji do pobierania próbek popiołów 
z palenisk domowych (ex 20 01 99). 



Rola akredytacji - przykłady 

Potwierdzenie kompetencji do prowadzenia badań 
popiołów z palenisk domowych (ex 20 01 99). 



Rola akredytacji 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 

Popioły z gospodarstw domowych są odpadem 
klasyfikowanym zgodnie z Katalogiem Odpadów jako 

odpad o kodzie ex 20 01 99  

By wyniki analiz mogły służyć w obszarach 
regulowanych prawnie wymagane jest podanie na 

zleceniu kodu odpadu 

Popioły z kotłów małej mocy <1MW są opadem 
klasyfikowanym zgodnie z Katalogiem Odpadów jako 

odpad o kodzie 10 01 01 



Reprezentatywność próbki 

Pobrana próbka powinna reprezentować całą partię materiału, który 
mamy ocenić na podstawie analizy tzn. struktura badanej cechy w 
próbce, nie powinna w sposób istotny różnić się od struktury tej 
cechy w partii materiału, z którego pochodzi. 
 

Warunek 1: 

Każdy składnik (element, cząstka) partii powinien mieć takie samo 
prawdopodobieństwo dołączenia do pobieranej próbki. 

 

Jeżeli pobierzemy cały popiół z kotła spełnimy warunek 1 

Jak zapewnić reprezentatywność próbki? 

Cel 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 

Norma BN-81/0623  
Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym  
i brunatnym 

Minimalna liczba próbek pierwotnych z partii popiołu o masie 
do 10 kg wynosi 2. Dla partii od 10 kg, liczba ta wzrasta o 2 
próbki licząc na każde 10 kg. 
 
Jeżeli wielkość partii jest mniejsza niż iloczyn masy próbki 
pierwotnej i ich wymaganej liczby przyjąć, że partia ta stanowi 
próbkę ogólną.  

Norma ta jest normą wycofaną bez zastąpienia 

Rozwiązanie niepolecane 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 

Rozwiązanie polecane 

Norma PN-EN 14899:2006 
Charakteryzowanie odpadów -- Pobieranie próbek 

materiałów Struktura przygotowania i zastosowania 
planu pobierania próbek 



Wyposażenie niezbędne do pobrania próbek 
odpadów paleniskowych zgodnie z BHP 



Narzędzia niezbędne do pobrania próbek 
odpadów paleniskowych 

1. Szufelka ze stali nierdzewnej 
2. Wygarniacz ze stali nierdzewnej 
4. Taca ze stali nierdzewnej 
5. Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej 
6. Pojemniki na próbki odpadów paleniskowych 
7. Plomby do naklejania na puszki 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 

1. Stosować urządzenia ochrony osobistej BHP 
(rękawice, okulary ochronne), 
 

2. Samodzielnie nie otwierać urządzenia grzewczego, 
 

3. Poruszać się tylko w pomieszczeniach związanych  
z kontrolą, 
 

4. Wykonać dokumentację fotograficzną składu opału, 
 

5. Ustalić sposób zbierania i przechowywania popiołu 
przez urządzenie grzewcze, 
 

6. Wyjąć popiół z urządzenia grzewczego, 
 

7. Wykonać dokumentację fotograficzną popiołu, 
paleniska, bezpośredniego sąsiedztwa pieca, 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 

8. Ocenić czy całość popiołu zmieści się do 
przygotowanego pojemnika laboratoryjnego 
(puszki), 
 

9. Jeśli tak, całość popiołu umieścić w pojemniku    
laboratoryjnym, 
 

10. Jeśli nie, popiół dokładnie uśrednić poprzez 
wymieszanie pobrać całość popiołu do kilku 
pojemników a uśrednienia dokona laboratorium,  
w którym popiół będzie zbadany  

lub 
Pobierać łopatką porcje popiołu z różnych miejsc  
i przenosić je do pojemnika laboratoryjnego aż do 
jego napełnienia, 
 

11.Pojemnik szczelnie zamknąć i zabezpieczyć plombą, 
 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 

 
12.  Wykonać dokumentację fotograficzną 
 zabezpieczonej próbki, 
 
13.  Spisać protokół. 

Kontrole prowadzić tylko w obecności osoby 
dorosłej 



Protokół z kontroli 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Rozdział 2 Protokoły i adnotacje 
 
Art. 68. § 1.  
Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało,  
kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim 
charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku 
tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. 
 
§ 2. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, 
biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny 
następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu 
którejkolwiek osoby należy omówić w protokole. 

https://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego
https://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-administracyjnego/dzial-ii-postepowanie/rozdzial-2-protokoly-i-adnotacje


Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 

Przykład protokołu z kontroli



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 



Pobieranie próbek odpadów paleniskowych 



Zebrane dane na przykładzie prowadzonych kontroli w Krakowie 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba 

kontroli 
2549 3338 9650 8517 6367 

Stwierdzone 

wykroczenia 
395 549 246 109 69 

Pouczenia 174 266 59 26 14 

Mandaty 216  258  181  79 50 

Ilość 

pobranych 

próbek 

5 33 12 16 10 

na podstawie danych Straży Miejskiej Miasta Krakowa 



Cel kontroli 

Prawo 

Kara 

Cel 



EDUKACJA ŚWIADOMOŚĆ PROFILAKTYKA 



Praktyczna nauka pobierania próbek 



Praktyczna nauka pobierania próbek 



INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA 
ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze 

CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH 
Tel. sekretariat              32 271 00 41 w. 200 
Tel. Dyrektor Centrum  32 271 00 41 
e-mail: cba@ichpw.pl 

Telefon:  32 271 00 41 
Fax:  32 271 08 09 

NIP:      648-000-87-65 
Regon:  000025945 

E-mail: office@ichpw.pl 
Internet:  www.ichpw.pl 

CENTRUM BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH 
Tel. sekretariat              32 271 00 41 w. 300 
Tel. Dyrektor Centrum  32 271 00 41  
e-mail: cit@ichpw.pl 


