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Ile będzIe nas kosztować najblIższy 
sezon grzewczy?

Szansą na zakup węgla w przystępnej cenie jest 
– lub właściwie był – oficjalny sklep Polskiej Gru-
py Górniczej. Był – ponieważ 8 września sklep po 
raz kolejny podniósł ceny. Obecnie cena za eko-
groszek workowany wynosi od 1770 zł/t. Ekogro-
szek luzem kosztuje od 1520 zł/t, dwa dni wcze-
śniej kosztował od 1220 zł zł/t. Podniesienie cen 
to jednak nie jedyny problem związany z zaku-
pami w PGG. węgiel pojawia się tylko dwa razy  
w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 16.00.  

Już kilka minut po 16.00 brak jest najbardziej roz-
chwytywanego ekogroszku. Chwilę później nie ma 
już żadnego węgla. A i tak większość chętnych zoba-
czy tylko komunikat o przeciążeniu strony sklepu. 
Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywno-
ści Energetycznej POBE przygotowało specjalny 
kalkulator, za pomocą którego możemy obliczyć, 
ile wyniosą roczne koszty ogrzewania w budyn-
kach o różnym stopniu izolacji termicznej, biorąc 
pod uwagę aktualne ceny różnych źródeł energii.  
Do obliczeń przyjęto budynek o powierzchni  
150 m2 wraz z kosztem przygotowania ciepłej 
wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. 

Sezon grzewczy zbliża się nieuchronnie,  
a sytuacja na rynku paliw stałych nie 
napawa optymizmem. Użytkownicy 
zarówno kotłów peletowych, jak i tych 
na węgiel, pełni są obaw o nadchodzące 
miesiące. Ceny opału poszybowały mocno 
w górę względem zeszłego roku, a ich 
dostępność znacznie zmalała. Za główną 
przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje 
się wojnę w Ukrainie i embargo na rosyjski węgiel. w przypadku peletu, 
mimo że jesteśmy piątym jego producentem w Europie, to znaczną 
jego część eksportujemy, a pelet, który był dostępny w polskich 
składach, często pochodził z Ukrainy lub Białorusi. wyższe są też ceny 
samego surowca, koszty produkcji (chociażby przez wzrost cen energii 
elektrycznej), koszty transportu i materiałów opakowaniowych. Jeszcze 
rok temu pelet klasy A1 można było kupić za 900 zł/t, obecnie jest to od 
2600 zł/t do nawet 3000 zł/t. Ceny ekogroszku wahają się od 3000 zł/t  
w składach opału do nawet 4000 zł/t w marketach budowlanych. 

Kryzys na rynKu paliw stałych.  
JaK wpływa na Konsumentów i producentów  
urządzeń grzewczych?
Czy wybór kotła na pelet lub węgiel  
to dobry pomysł?

ANNA PAWŁOWSK A-K AWA
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Jak widać koszty diametralnie różnią się w za-
leżności od standardu budynku. w budynkach 
najnowszych, budowanych zgodnie z wymoga-
mi wT2021 są one najniższe i wynoszą odpo-
wiednio 7520 zł w przypadku peletu i od 7130 
zł do 9310 zł w przypadku węgla (w zależności 
od sprawności kotła. Takich budynków jest jed-
nak w Polsce najmniej. Jak szacuje Instytut Eko-
nomii Środowiska ponad 70% polskich domów 
wymaga docieplenia, a 30% z nich nie ma żad-
nego ocieplenia ścian. w takich domach kosz-
ty ogrzewania tej zimy będą horrendalne i ude-
rzą one w najbiedniejszych Polaków, potęgując  

ubóstwo energetyczne. Mało które gospodarstwo 
domowe będzie bez problemu stać na to, aby wy-
dać na opał kilkanaście tysięcy złotych, a nawet 
więcej. Radą na to ma być dodatek do ogrzewa-
nia. Rząd w pierwszej kolejności zatwierdził do-
płaty tylko do węgla. wiele osób mówiło wprost, 
że czuje się oszukanych, bo wymienili kopciucha 
na ekologiczny kocioł peletowy, a pozostali bez 
wsparcia. Po licznych głosach sprzeciwu podjęto 
decyzję o dopłatach nie tylko do węgla, a ci któ-
rzy ogrzewają peletem również mogą liczyć na 
3000 zł dodatku. warunkiem otrzymania pienię-
dzy jest potwierdzenie złożenia deklaracji w CEEB.  
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EKOLOGIĘ
WYBIERZ

NIEZALEŻNYMOpłaca się być

P O R A D N I K

INWESTORA

W niepewnych czasach
wybierz pewne źródło energii 
- pompy ciepła NIBE.

Na Twoje życzenie, doradcy NIBE przygotują 
profesjonalną ofertę doboru pomp ciepła.
Dowiedz się, jak możesz skorzystać 
z dofinansowania zakupu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA NIBE.PL
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Nie ma kryterium dochodowego. Niestety doda-
tek ten to tylko niewielki ułamek tej kwoty, jaka 
będzie niezbędna do zakupu opału na najbliż-
szy sezon grzewczy.

jak radzą sobIe Polacy?

Fora internetowe i portale społecznościowe peł-
ne są wpisów osób, które przerabiają posiadane 
kotły jednopaliwowe, dokładając prowizorycz-
ne ruszta oraz zawirowywacze spalin, aby przy-
stosować kocioł do spalania chociażby drewna.  
Od 2019 roku w sprzedaży mogą znajdować się 
tylko i wyłącznie kotły bez dodatkowego rusztu 
na paliwo zastępcze, a takie przeróbki w urządze-
niach powodują utratę gwarancji, utratę certyfika-
tu 5. klasy i EcoDesign, a w przypadku skorzysta-
nia z dofinansowań ryzyko konieczności zwrotu 
dotacji. warto też pamiętać, że jeśli użytkownik 
ma kocioł 5. klasy na ekogroszek i chce przero-
bić go na kocioł peletowy, wymieniając retortę 
na palnik peletowy, to kocioł ten w tym momen-
cie staje się kotłem pozaklasowym i kwalifikuje 
się do wymiany w terminie zgodnym z postano-
wieniami uchwały antysmogowej danego wo-
jewództwa. Takie próby samodzielnych zmian 
konstrukcyjnych, czy spalania innych paliw niż 
zalecane przez producenta, poza utratą gwa-
rancji prowadzić mogą też do uszkodzenia po-
dajników, nadmiernego gromadzenia sadzy, a w 
skrajnych przypadkach do zagrożenia zdrowia i 
życia osób w pobliżu. 

jak wygląda sPrzedaż kotłów 
na PalIwa stałe w dobIe rosnących 
cen węgla I Peletu?

Jeśli chodzi o popyt na urządzenia stałopalne, 
zauważyć można duży wzrost zainteresowania 
kotłami zasypowymi. Klienci boją się decydować 

na droższe, automatyczne kotły z podajnikiem na 
pelet lub ekogroszek, które konstrukcyjnie dosto-
sowane są do spalania opału o ściśle określonej 
granulacji. wychodzą z założenia, że do kotła za-
sypowego wrzucą taki opał, jaki uda im się ku-
pić. Należy pamiętać jednak, że kotły zasypowe, 
które aktualnie dopuszczane są do obrotu han-
dlowego to również kotły 5. klasy z certyfikatem 
EcoDesign i zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi przeznaczone są do spalania tylko takich pa-
liw, na które uzyskały wspomniane wyżej doku-
menty – są to węgiel lub drewno (o określonych 
parametrach) – rzadko oba te paliwa jednocze-
śnie. Ponadto, aby uzyskać wymagane parame-
try pracy, kotły takie muszą pracować na mocy 
nominalnej, co za tym idzie należy montować 
je z odpowiednio dużym buforem ciepła (zbior-
nikiem akumulacyjnym). Rzeczywistość wyglą-
da jednak tak, że kotły te ze względu na koszty 
rzadko montowane są z buforami, mimo że jest 
to podstawa do uzyskania gwarancji. w perspek-
tywie nadchodzącej zimy oraz ewentualnych dal-
szych problemów z dostępnością opału, można 
także przypuszczać, że do zasypówek będą tra-
fiać nie tylko kiepskiej jakości węgiel czy niewy-
sezonowane mokre drewno, lecz również nie-
stety śmieci. 

co oznacza znIesIenIe norm 
jakoścIowych węgla? 

Pod koniec czerwca na mocy rządowego rozpo-
rządzenia normy jakości spalania węgla zostały 
zawieszone na 60 dni. 2 września Sejm przegło-
sował ustawę w sprawie dopłat do źródeł ciepła, 
zawarł w niej też możliwość zawieszenia norm 
jakości węgla aż na 2 lata. Oznacza to, że gor-
szej jakości węgiel, który dotychczas był zabro-
niony, wrócił do sprzedaży. Niestety, nie można 
liczyć na to, że będzie on dużo tańszy niż opał  
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dolała wypowiedź prezesa PIS Jarosława Kaczyń-
skiego, który 3 września w Nowym Targu mówił, że 
„trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami 
czy podobnymi szkodliwymi rzeczami”. Dodatko-
wo, miejsce tej wypowiedzi nie było zbyt fortun-
ne. Nowy Targ jest bowiem od lat w niechlubnej 
czołówce miast z najwyższym poziomem zanie-
czyszczenia powietrza. według przedstawicieli 
Polskiego Alarmu Smogowego takie wypowiedzi 
są bardzo niebezpieczne, a odchodzenie od prze-
pisów antysmogowych to nie jest dobry sposób 
na walkę z kryzysem energetycznym.

kocIoł na Pelet czy ekogroszek? 
co lePIej sPrawdzI sIę w trudnych 
czasach?

Decyzję o wyborze źrodła ciepła podejmuje się 
na lata. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę tylko 
to, co aktualnie dzieje się na rynku węgla i pele-
tu, to wybór żadnego urządzenia na paliwo sta-
łe nie wydaje się rozsądnym pomysłem. To samo 

teraz moglibyśmy powiedzieć o ogrzewaniu ga-
zowym. Mając nadzieję, że sytuacja ta jest przej-
ściowa i dostępność paliw znowu wróci do nor-
my należy skupić uwagę na innych kwestiach, 
takich jak sprawność każdego z urządzeń, kom-
fort obsługi czy wpływ na środowisko naturalne. 
Średnia kaloryczność węgla dobrej jakości to oko-
ło 26-28 MJ/kg i jest wyższa niż peletu, który osią-
ga kaloryczność rzędu 18-20 MJ/kg. Należy przy-
jąć, że peletu w tych samych warunkach spalimy 
nawet o 20% więcej, aby uzyskać ten sam efekt 
energetyczny. Co otrzymujemy w zamian za niż-
szą wartość opałową? Kotłownia wyposażona  
w kocioł peletowy jest znacznie bardziej czysta. 
Popiołu z peletu jest niewiele, a jeśli używamy 
tego dobrej jakości, bez zbędnych dodatków, 
to popiół możemy wykorzystać jako naturalny 
nawóz. Co istotne, kocioł peletowy wpisuje się  
w najnowsze standardy budownictwa i wymaga-
nia techniczne budynków wT2021. Zakładają one 
spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, nale-
ży zmniejszyć współczynnik przenikania ciepła U  

wysokiej jakości. Miał węglowy, który dwa lata 
temu został zakazany, w tym momencie kosztuje 
nawet 2000 zł za tonę. Na stronie PGG jest tańszy 
– 1105 zł za tonę, lecz, aby go kupić, należy mieć 
dużo cierpliwości i szczęścia. Zniesienie norm ja-
kościowych było też konieczne, aby importowany 
do nas węgiel z Indonezji, Kolumbii czy Australii 
mógł w ogóle zostać dopuszczony do sprzeda-
ży. Często jest on mokry i parametrami znaczą-
co odbiega od naszego krajowego surowca lub 
tego, który wcześniej importowany był z Rosji. 
Ustawa ta kłóci się z postanowieniami uchwał  

antysmogowych oraz zapisami w umowach o do-
finansowania, gdzie beneficjent zobowiązany jest 
do palenia opałem o wymaganej jakości oraz po-
siadania certyfikatu wydanego przez sprzedawcę 
opału i okazania go podczas kontroli. Czy w takim 
przypadku postanowienia uchwał i umów można 
uznać za nieważne? Tego na razie nie wiadomo. 
Działacze proekologiczni alarmują, że takie podej-
ście wraz z jednoczesnym osłabianiem i powol-
nym wycofywaniem się z postanowień uchwał 
antysmogowych to przepis na katastrofę środo-
wiskową spowodowaną smogiem. Oliwy do ognia Fo
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dla poszczególnych przegród. Po drugie, koniecz-
ne jest obniżenie zapotrzebowania budynku na 
nieodnawialną energię pierwotną – EP. w wyma-
ganiach wT2017 było to 95 kwh/m2, a teraz jest to 
zaledwie 70 kwh/m2. współczynnik EP powiąza-
ny jest bezpośrednio z emisją dwutlenku węgla. 
Pelety jako biomasa w nieznacznym stopniu ob-
ciążają środowisko, czyli mają niski współczyn-
nik nakładu energii nieodnawialnej, ponieważ 
dwutlenek węgla, który emitowany jest w trakcie 
spalania już wcześniej został pobrany z atmosfe-
ry poprzez rośliny, z których pelet powstał. Jeśli 
budujemy nowy dom, to jedynym urządzeniem 
na paliwo stałe, jakie możemy zamontować, jest 
właśnie kocioł na biomasę. Kocioł na węgiel nie 
jest w stanie spełnić tych wymagań. Obsługa obu 
typów urządzeń jest podobna, jednak kotły pe-
letowe wyposażone są w automatyczną zapalar-
kę paliwa oraz automatycznie oczyszczające się 
paleniska. Często można je doposażyć w układ 
automatycznego odpopielania, który zapew-
nia bezobsługowe usuwanie popiołu, zwiększa-
jąc tym samym komfort użytkowania instalacji 
centralnego ogrzewania. System gwarantuje od 
1 do nawet 3 miesięcy automatycznego usuwa-
nia popiołu z kotła. Czas ten zależny jest od ob-
ciążenia cieplnego ogrzewanego budynku oraz 
jakości spalanego peletu.
 
zahamowanIe na rynku kotłów 
stałoPalnych to jednoczesny 
wzrost sPrzedaży PomP cIePła

Obecnie przeżywamy boom na pompy ciepła. 
Szczególnie te typu powietrze-woda cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Są tańsze, a ich in-
stalacja jest szybsza i łatwiejsza niż gruntowych 
pomp ciepła. Jest to szczególnie istotne pod-
czas modernizacji systemu grzewczego w ist-
niejącym już budynku. Ale i tutaj pojawiają się 

pewne problemy i zagrożenia. Inwestorzy chcą 
jak najszybciej kupić i zamontować pompę cie-
pła, aby zdążyć przed pierwszymi przymrozka-
mi. Okazuje się jednak, że jest mała dostępność 
urządzeń, a na ekipę montażową trzeba długo 
czekać. Te polecane, działające długo na rynku 
mają wolne terminy nawet dopiero za rok. w ta-
kiej sytuacji niektórzy decydują się nawet na sa-
modzielny montaż pompy ciepła, wspierając się 
internetowymi poradami. Niestety pojawiają się 
też oferty nieuczciwych osób, które próbują wy-
łudzić pieniądze, oferując szybko dostępne, ta-
nie urządzenia. Powstaje także coraz więcej no-
wych firm świadczących usługi montażu, które 
nie posiadają odpowiednich ku temu kwalifikacji 
ani doświadczenia. wybór sprawdzonego, kom-
petentnego instalatora jest bardzo ważny, szcze-
gólnie jeśli montowana jest pompa ciepła pro-
ducenta, który obowiązki gwaranta przerzuca 
właśnie na montera. 

jakIe są Prognozy na Przyszłość?

Nadzieję na obniżenie cen węgla dają najnowsze 
dane z europejskich portów ARA (Antwerpia-Rot-
terdam-Amsterdam). Można tam zauważyć stop-
niowe spadki cen. według aktualnych danych we 
wtorek 13 września 2022 r. tona węgla w portach 
ARA kosztowała 305,25 dolarów. Przeliczając na 
złotówki jest to 1417,55 zł. Tydzień wcześniej było 
to 1760,03 zł. Dodatkowo, rząd cały czas zapo-
wiada zwiększenie importu węgla zza granicy, 
w tym 100 000 ton surowca z Ukrainy. Eksperci 
branżowi wskazują, że spadek cen węgla dopro-
wadzi pośrednio również do spadku cen peletu. 
Sprzedawcy zapewne zrewidują swoje marże, 
wtedy gdy konsumenci już zaopatrzą się w za-
pasy i popyt spadnie. Prawdopodobnie dopie-
ro z początkiem zimy będziemy mogli spodzie-
wać się zauważalnych obniżek cen. 
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Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Zadbaj o domowe 
ciepło – wybierz 
kocioł Vaillant

Więcej informacji na www.vaillant.pl

Kotły kondensacyjne Vaillant

Koszty ogrzewania mniejsze nawet o 30%

Jakość i niezawodność

Gwarancja nawet do 5 lat
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https://www.vaillant.pl/
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