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Agenda

▪ SMOG 

▪ legislacja antysmogowa 2016-2018
➢ Uchwały Antysmogowe
➢ KOTŁY – Rozporządzenie Ministra Rozwoju
➢ WĘGIEL – Normy Jakości Paliw Stałych

▪ konsekwencje 2018-2028
➢ dla branży węglowej
➢ dla konsumentów

▪ NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA



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%,

▪ KOTŁY: 
▪ 5 klasa / ecodesign (często także +automatyczne 

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

▪ KARY: do 5 000 PLN

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



KOTŁY
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.



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



WĘGIEL
Normy Jakości Paliw Stałych



Normy Jakości Paliw Stałych

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw oraz ustawy o krajowej Administracji Skarbowej 

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 
- paliwa przeznaczone dla gospodarstw domowych / kotłów do 1MW

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

ZAKAZ SPRZEDAŻY mułu, flotokoncentratu, niesortu i *węgla brunatnego 
(*za 2 lata)

ŚWIADECTWO JAKOŚCI gwarantem jakości węgla dla konsumenta

DLA PRZEDSIĘBIORCY kary do 500tyś. lub 3 lat więzienia, nieprecyzyjne 
przepisy, obciążenia administracyjne



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



NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA



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



CBOS 04/2018 Jak Polacy Radzą Sobie ze Smogiem

Czy Pan(i) osobiście zgodził(a)by się na wzrost 
kosztów ogrzewania w swoim gospodarstwie 
domowym w celu ograniczenia zanieczyszczenia 
powietrza, smogu? Jeśli tak, to o ile procent? 

• 43% NIE, 

• 30% TAK, 

• 27% trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi

mediana wśród badanych, którzy zgodziliby się na 
wzrost kosztów ogrzewania: 10%

• im niższe dochody tym mniejsze przyzwolenie na 
wzrost kosztów

Stosunek Polaków do smogu:

▪ 53% nie ma problemu lub niezbyt poważny

▪ 44% bardzo lub dość poważny problem

ALE

▪59% widzących problem –
posiada podłączenie do sieci 
ciepłowniczej

▪młodzi, wykształceni, z dużych 
miast => fundują wyższe koszty 
ogrzewania biednym, starym i 
słabiej wykształconym z małych 
ośrodków

▪w miastach powyżej 500k <5% 
ogrzewa się węglem!



Dziękuję za uwagę 
Jacek Gaciński

Członek Zarządu

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

www.polski-wegiel.pl

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