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 SMOG 

 legislacja antysmogowa 2016-2018
 Uchwały Antysmogowe
 Kotły 5kl. – Rozporządzenie Ministra Rozwoju
 Paliwa – Normy Jakości Węgla

 konsekwencje 2018-2028
 dla branży węglowej
 dla konsumentów



SMOG



Źródło: http://czysteogrzewanie.pl/2018/01/o-smogu-miedzy-negacja-a-histeria/



Uchwały Antysmogowe



Uchwały Antysmogowe
 ADRESAT: właściciel instalacji grzewczej
 OBSZAR OBOWIĄZYWANIA: ¾ powierzchni kraju
 PALIWA – zakaz stosowania:

 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z 
jego wykorzystaniem,

 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem,

 paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o 
uziarnieniu poniżej 3 mm > 15%,

 biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20%,

 KOTŁY: 
 5 klasa / ecodesign (+automatyczne podawanie paliwa             

+ brak rusztu awaryjnego),
 harmonogramy wymiany kotłów zależnie od klasy/wieku 

kotła

 KARY: do 5 000 PLN

ZAKAZ stosowania paliw stałych: 
Kraków (01/09/2019)



http://polski-wegiel.pl/sejmiki-tresc-petycji/



Kotły 5kl. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU w sprawie 
wymagań  dla kotłów  na paliwo  stałe do 500 kW 
(05/09/2017)

 ADRESAT: producenci kotłów,

min. wymagania  dla  wprowadzanych do 
obrotu i użytkowania kotłów niskiej mocy                 
– 5 klasa wg. PN-EN 303-5:2012 

 TERMINY: 
 rozporządzenie weszło w życie 01/10/2017, 

 do kotłów wyprodukowanych przed 01/10/2017 
przepisy stosuje się od 01/07/2018,

 rozporządzenie traci moc z dniem 01/01/2020.



PN-EN  303-5:2012 
nieobligatoryjna

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju
w porównaniu do PN-EN 303:5:2012  –

zostaje tylko 5 klasa
obligatoryjnie od 01/01/2018r.

ECODESIGN
 jak w Rozporządzniu MR + NOx + inna 

metodologia badania 
obligatoryjnie  od 01/01/2020r.



Emisja Pyłów z Kotłów Węglowych

Cena kotła:
 pozaklasowy – 2 000 PLN
 3/4 klasa        – 5 000 PLN
 5 klasa         – 10 000 PLN  
 ecodesign – 15 000 PLN



Normy Jakości Węgla



Normy Jakości Paliw Stałych - PROJEKT

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw oraz ustawy o krajowej Administracji Skarbowej 
(19/03/2018)  

1. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych               
dla paliw stałych

2. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania 
próbek paliw stałych

3. Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metod badania jakości                  
paliw stałych



PRZEDMIOT KONTROLI i MONITOROWANIA 
- decyduje przeznaczenie paliwa
Ustawa ma określać zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu 
lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu, jeżeli paliwa te przeznaczone 
są do użycia w: 

 GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

 INSTALACJACH SPALANIA O NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ < 1MW

PODMIOT KONTROLI i MONITOROWANIA 
- przedsiębiorca prowadzący działalność polegająca               
na wprowadzaniu do obrotu paliw stałych

WPROWADZANIE DO OBROTU: sprzedaż lub inna 
forma zbycia paliwa stałego na terytorium RP,                     
z przeznaczeniem o którym  mowa w art. 1 ust 2



POJĘCIE PALIWA STAŁEGO

a) węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla 
kamiennego,

b) produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla 
kamiennego przeznaczone do spalania,

c) biomasa pozyskana z drzew i krzewów oraz biomasa roślinna z rolnictwa, 

d) torf,

e) muły węglowe, flotokoncentraty,

f) węgiel brunatny,

g) dowolna mieszanina paliw, o których mowa w lit. a–f, z dodatkiem lub bez 
dodatku innych substancji, zawierająca mniej niż 85% węgla kam.



POJĘCIE PALIWA STAŁEGO NIESORTOWANEGO

paliwo stałe, wskazane w lit. a i b oraz e–g powyżej, tj.

1.węgiel kamienny, brykiety lub pelety (min 85% węgla kamiennego),

2.produkty powstałe z przeróbki termicznej węgla kamiennego, 

3.muły węglowe, flotokoncentraty,

4.węgiel brunatny,

5.dowolną mieszaninę paliw o parametrach opisanych w lit. g;

niepoddane procesowi wzbogacania lub mieszaninę węgla
o zróżnicowanym uziarnieniu niespełniającą wymagań jakościowych
określonych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy;



ZAKAZ USTAWOWY #1

Zabrania się wprowadzania do obrotu paliw stałych:

1) o których mowa w art. 2 ust.1 pkt4a lit. e–g, tj.:

a) muły węglowe, flotokoncentraty,

b) węgiel brunatny,

c) dowolną mieszaninę paliw opisaną w lit. g

2) niespełniających wymagań jakościowych określonych w rozp.;

3) niesortowanych;

4) dla których nie wystawiono wymaganego 

świadectwa jakości.



63 - 200 mm: 
kęsy, kostka, 
kostka I, kostka 
II

25 - 80 mm: 
orzech, orzech 
I, orzech II

5 - 40 mm: 
groszek, 
groszek I, 
groszek II

5 - 31,5 mm: 
ekogroszek

0 - 31,5 mm: 
ekomiał

0 - 31,5 mm: 
miał I, miał II, 
miał III



ZAKAZ USTAWOWY #2

Zabrania się obejmowania procedurą celną  dopuszczenia do obrotu paliw stałych, z 
przeznaczeniem do sektora komunalno-bytowego:

1) wymienionych w art. 2 ust.1 pkt4a lit. e–g, tj.:

a) muły węglowe, flotokoncentraty,

b) węgiel brunatny,

c) dowolną mieszaninę paliw opisaną w lit. g

2) niespełniających wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu,

3) niesortowanych

przywiezionych na terytorium RP z terytorium państwa trzeciego (spoza UE). 



ŚWIADECTWO JAKOŚCI

1. Dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo wymagań jakościowych 
określonych w rozporządzeniu

2. Wystawia przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa 
stałego

3. Kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe, jest 
przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.

4. Wzór świadectwa jakości zostanie określony przez ministra ds. Energii –
obecnie nie opracowano projektu tego rozporządzenia.

5. Świadectwo jakości przedsiębiorca przechowuje przez okres 2 lat od jego 
wystawienia.



KONTROLA PRZESTRZEGANIA USTAWY

Organy kontroli:

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2. Państwowa Inspekcja Handlowa

3. Krajowa Administracja Skarbowa

- mogą działać przy pomocy akredytowanych laboratoriów

Uprawnienia kontrolującego:

 w toku kontroli inspektor może żądać udostępnienia dokumentów dotyczących
pochodzenia i jakości badanego paliwa stałego;

 w toku kontroli inspektor żąda udostępnienia kopii zaświadczenia potwierdzającego
użytkowanie instalacji o mocy powyżej 1 MW oraz kopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego;



ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
KARNA ADMINITRACYJNA

Kto wprowadza do obrotu paliwa stałe 
niezgodnie z art. 7 ust. 7a pkt 1–3, tj. 
paliwa:

1) o których mowa w art. 2 ust.1 pkt4a 
lit. e–g, tj.:

a) muły węglowe, flotokoncentraty,

b) węgiel brunatny,

c) dowolną mieszaninę paliw opisaną 
w lit. g

2) niespełniające 
wymagań jakościowych 
z rozporządzenia;

3) niesortowane;

podlega GRZYWNIE od 50 000 zł do 
500 000 zł lub karze pozbawienia 
wolności do 3 lat.

1. za niewystawienie świadectwa;
2. za wystawienie świadectwa jakości, w którym wartości 

parametrów paliwa stałego są niezgodne z rzeczywistością;
3. za nieprzekazanie kopii świadectwa jakości, podmiotowi 

nabywającemu paliwo
4. za nieprzechowywanie dokumentów:
 zaświadczenia o prowadzeniu instalacji o mocy powyżej 1 

MW;
 kopii dokumentu o prowadzeniu działalności w zakresie 

sprzedaży paliwa stałego

KARA PIENIĘŻNA  WYNOSI:
a) od 10 000 zł do 25 000 zł – gdy wartość wprowadzanego do 

obrotu paliwa stałego nie przekracza kwoty 200 000 zł
b) od 25 001 zł do 100 000 zł – gdy wartość wprowadzanego do 

obrotu paliwa stałego przekracza kwotę 
200 000 zł.



Konsekwencje dla branży



KONSEKWENCJE DLA BRANŻY 2018-2028

 SCENARIUSZ 1 – RÓWNIA POCHYŁA
2028: rynek -55%, ekogroszki +22%, 

pozostałe -75% 

SCENARIUSZ 2 – EKO BUM 
2028: rynek -13%, ekogroszki +92%, 

pozostałe -44% 

SCENARIUSZ 3 – neutralny
2028: rynek -32%, ekogroszki +73%, 

pozostałe -64% 

czynniki ryzyka:

 polityka na szczeblu krajowym 

 kolejne UAS 

 ceny kotłów 5 klasy

 ceny innych paliw

 system dofinansowań 

 poziomu ubóstwa 

 opór społeczeństwa 
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Rynek węgla Opałowego 2018-2028, wariant neutralny

ekogroszki pozostałe łącznie



Konsekwencje dla konsumentów



Porównanie kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego
o pow. 260m2 przy zastosowaniu różnych źródeł energii

Rodzaj nośnika energii
Sprawność 

urządzenia

Wartość 

opałowa paliwa

Roczne zużycie 

paliwa

Cena 

jednostkowa

Roczny koszt 

ogrzewania (PLN)

węgiel kamienny orzech 0,79 27,0 MJ/kg 4 568 kg / rok 680 zł/t 3 106

węgiel kamienny ekogroszek 0,85 28,2 MJ/kg 4 056 kg / rok 799zł/t 3 248

biomasa (drewno) 0,70 15,0 MJ/kg 9 769 kg/rok 200 zł/m3 3 256

pompa ciepła 4,00 - 6 396 kWh / rok 0,5951 zł/kWh 3 920

gaz ziemny 0,90 36,0 MJ/m3 3 166 m3/rok 1,7911 zł/m3 6 277

miejska sieć ciepłownicza - - - - 6 288

pellet drzewny 0,92 18,1 MJ/kg 6 160 kg/rok 1 059,40 zł/t 6 526

olej opałowy lekki 0,90 42,0 MJ/kg 2 714 kg/rok 2 750 zł/m3 8 678

LPG 0,90
46,0 MJ/kg                 

23,0 MJ/dm3
2 478 kg/rok 2,41 zł/dm3 10 987

Źródło: dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, Czy opłaca się ogrzewać drewnem?, 
Świat Kominków 2016, nr 3 (48), s. 130-132



Ogrzewanie węglem jako sport dla 

bogaczy
Źródło: http://czysteogrzewanie.pl



UBÓSTWO ENERGETCZYNE

 realia ekonomiczne
zarobki: średnio 2500 netto
9 mln emerytów i rencistów                  

(1600 netto)
40-50% Polaków ma ” 0” oszcz.
70% (3,5mln) domów sprzed 89r.
termomodernizacja: 350mld

 GUS: 2005-2010 22% ludności (8,6 mln) 
nie było w stanie zapewnić sobie 
komfortu cieplnego

 UAS + 5KL + NJW 
koszt zakupu kotła – wzrost 5-8x, 
koszt zakupu węgla – wzrost 30-50%

 KANTAR TNS 25/09/2017 wydatki na zakup 
węgla w gospodarstwach domowych

 37% ogrzewa dom / mieszk. węglem
 przeciętnie wydają 11,1% =>  12,7%, 2,5k => 3k
 31% => 34% gospodarstw Ubogich Energetycznie
 myślenie w kategoriach średnich pomija najuboższych

10% najuboższych => wydaje 25% 
budżetu domowego na węgiel!!!

wydatki na ciepło i energię 
(Eurostat) : PL 12%, UE6%

 nieadekwatne wsparcie finansowe w 
wymianie kotłów i zakupie lepszych paliw

 wpływ na SMOG => odwrotny od 
zamierzonego
jeszcze więcej spalanych śmieci
jeszcze więcej smogu





Dziękuję za uwagę 
Łukasz Horbacz

Prezes Zarządu

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

www.polski-wegiel.pl

ul. Lompy 14
40-955 Katowice
info@polski-wegiel.pl

kom. +48 787 726 466

http://www.polski-wegiel.pl/
mailto:info@polski-wegiel.pl

