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Konkurencja cenowa w aspekcie regionalnego
zapotrzebowania na wêgiel z importu w sektorze

drobnych odbiorców

STRESZCZENIE. Zapotrzebowanie na wêgiel opa³owy w sektorze drobnych odbiorców jest zró¿nicowane
pod wzglêdem regionalnym. W celu oszacowania konkurencji cenowej wêgla krajowego z wê-
glem importowanym dokonano podzia³u kraju na cztery regiony: pó³nocno-wschodni, pó³nocno-
-zachodni, po³udniowo-wschodni i po³udniowo-zachodni. Dla ka¿dego z wyznaczonych regionów,
na podstawie danych GUS, okreœlono: zu¿ycie wêgla kamiennego (w tonach, w przeliczeniu na
jednego mieszkañca) oraz ceny sprzeda¿y sortymentów grubych w sk³adach opa³owych (w z³/tonê
oraz z³/GJ). Najwiêksze zu¿ycie wêgla przypada na region pó³nocno-wschodni (w latach
2004–2012 œrednio 3,03 mln ton/rok, tj. 27%), a najmniejsze na region pó³nocno-zachodni –
2,74 mln ton/rok (23%). W przeliczeniu na jednego mieszkañca najwiêcej wêgla zu¿ywa siê
w regionie po³udniowo-wschodnim (w latach 2004–2012: od 0,25 do 0,33 tony per capita).
W artykule skupiono siê na regionie pó³nocno-wschodnim – ze wzglêdu na istniej¹c¹ tam du¿¹
sieæ centrów dystrybucji importerów wêgla. Dla ka¿dego powiatu znajduj¹cego siê w tym regionie
wyznaczono ceny równowa¿ne cenom wêgla importowanego. Jest to cena, któr¹ musieliby
zaoferowaæ producenci ze Œl¹ska, by uzyskaæ cenê równowa¿n¹ cenie wêgla w imporcie (drog¹
l¹dow¹). Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e krajowi producenci mog¹ uzyskaæ najwy¿sz¹
cenê, oferuj¹c swój wêgiel odbiorcom z woj. ³ódzkiego, a najni¿sz¹ – dla pó³nocnych powiatów
woj. podlaskiego. Taki rozk³ad cen równowa¿nych wynika przede wszystkim z renty geo-
graficznej.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny, import, sektor drobnych odbiorców, regiony
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Wprowadzenie

G³ównymi noœnikami energii pierwotnej wykorzystywanymi przez sektor drobnych od-
biorców w kraju s¹: wêgiel kamienny, gaz ziemny oraz torf i drewno (rys. 1). Spoœród
wymienionych paliw zasadnicz¹ rolê w tym sektorze pe³ni wêgiel kamienny. Z tego w³aœnie
paliwa w latach 2004–2012 wytworzono prawie po³owê energii (œrednio: 46%), zu¿ywaj¹c
oko³o 11,3 mln ton wêgla (299 PJ). Wyj¹tkowo mroŸne zimy w latach 2005–2006 i 2009–2010
przyczyni³y siê do znacznych wzrostów zu¿ycia wêgla kamiennego, wynosz¹cych odpowied-
nio: 13% (o 1,3 mln ton) i 10% (o 1,2 mln ton) w stosunku rok do roku.
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Rys. 1. Sektor drobnych odbiorców – zu¿ycie g³ównych noœników energii pierwotnej
a) w PJ, b) w jednostkach naturalnych

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. Gospodarka paliwowo… (2006–2013)

Fig. 1. Municipal and housing sector – consumption of main primary energy carriers
a) in PJ, b) in natural units



Œrednie udzia³y gazu ziemnego oraz torfu i drewna w latach 2004–2012 wynios³y od-
powiednio: 32% (204 PJ) i 21% (133 PJ). £¹czne zu¿ycie energii pierwotnej w tym sektorze
kszta³towa³o siê na poziomie od 551 (w 2004 r.) do 740 PJ (w 2010 r.).

Prognoza zu¿ycia wêgla kamiennego do roku 2050 przez sektor drobnych odbiorców zosta³a
zaprezentowana miêdzy innymi w analizach scenariuszowych (Gawlik red. 2013).

Zapotrzebowanie na wêgiel opa³owy jest zró¿nicowane pod wzglêdem regionalnym. W celu
zbadania regionalnego zapotrzebowania na wêgiel i wyznaczenia konkurencji cenowej wêgla
krajowego z wêglem importowanym wyznaczono cztery regiony: pó³nocno-wschodni (N-E),
pó³nocno-zachodni (N-W), po³udniowo-wschodni (S-E) i po³udniowo-zachodni (S-W). Lokali-
zacjê tych regionów i przypisane do nich województwa prezentuje rysunek 2.

1. Regionalne zu¿ycie wêgla kamiennego

Regionaln¹ strukturê zu¿ycia wêgla kamiennego w sektorze drobnych odbiorców prezentuje
rysunek 3. Pod wzglêdem iloœciowym najwiêkszy udzia³ przypada na region pó³nocno-
-wschodni (N-E). W latach 2004–2012 œrednio spalano w nim 3,03 mln ton wêgla kamiennego
rocznie (27%). Najmniej wêgla zu¿ywano w regionie pó³nocno-zachodnim (N-W) – 2,74 mln
ton/rok (23%).

W przeliczeniu na jednego mieszkañca (per capita) œrednie roczne zu¿ycie wêgla w kraju
zmienia³o siê od 0,24 (w 2004 r.) do 0,31 tony (w 2012 r.) (rys. 4). Do roku 2006 obserwowany
by³ sta³y wzrost zu¿ycia wêgla we wszystkich regionach. Od roku 2007 – poza regionem
pó³nocno-zachodnim – w pozosta³ych regionach zu¿ycie wêgla przekracza œredni¹ krajow¹
(o 2–7%). Najwiêksze zu¿ycie przypada na region po³udniowo-wschodni: w analizowanych
dziewiêciu latach wynosi³o ono od 0,25 (w 2004 r.) do 0,33 tony per capita (w 2012 r.).
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Rys. 2. Podzia³ Polski na regiony
�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 2. Division of Poland into analysed regions



2. Ceny wêgla kamiennego dla drobnych odbiorców

Zakres zmiennoœci cen sprzeda¿y wêgla kamiennego w sk³adach opa³owych w wyzna-
czonych regionach Polski prezentuje tabela 1 (przyk³adowe dane z grudnia w latach 2011–
–2013). Ceny te, wyra¿one w z³/tonê oraz w z³/GJ, dotycz¹ sortymentów grubych (gatunek I,
kostka) i nie uwzglêdniaj¹ podatku akcyzowego oraz VAT. Dodatkowo w tabeli zamieszczono
œredni¹ roczn¹ cenê sprzeda¿y sortymentów grubych (loco kopalnia) dla górnictwa ogó³em.

Ceny sprzeda¿y wêgla na sk³adach opa³owych w poszczególnych województwach publi-
kowane przez Agencjê Rynku Energii (ARE – Biuletyn cenowy… 2012–2014) podawane s¹
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Rys. 3. Sektor drobnych odbiorców – struktura zu¿ycia wêgla kamiennego wed³ug regionów [mln ton]
�ród³o: opracowanie w³asne na podst.: Zu¿ycie paliw... (2006–2013)

Fig. 3. Municipal and housing sector – structure of hard coal consumption by region [Mt]
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Fig. 4. Municipal and housing sector – structure of hard coal consumption by region [t per capita]



tylko w z³/tonê. Aby wyraziæ je w przeliczeniu na jednostkê energii, wartoœæ opa³ow¹ wêgla
zu¿ytego w sektorze drobnych odbiorców obliczono na podstawie publikacji GUS (Gospodarka
paliwowo… 2006–2013).

W porównaniu do œredniej ceny sprzeda¿y sortymentów grubych dla górnictwa ogó³em
(loco kopalnia), ceny sprzeda¿y na sk³adach opa³owych s¹ wy¿sze o 23–56% w przypadku cen
wyra¿onych w z³/tonê, a w jednostkach energii – o 25–60%.

Poza cen¹ zakupu wêgla u producenta, istotnym elementem wp³ywaj¹cym na koñcow¹ cenê
wêgla oferowanego w danym sk³adzie opa³owym s¹ koszty transportu (od producenta do
sk³adu). Zatem wraz z odleg³oœci¹ od krajowej kopalni zwiêksza siê równie¿ jego cena w miej-
scu sprzeda¿y. Szczególnie jest to widoczne w przypadku regionu pó³nocno-zachodniego. Cena
sprzedanego wêgla w sk³adach tego regionu by³a wy¿sza od ceny zakupu wêgla u producenta
o 36–52% (w przypadku cen w z³/tonê). W przeliczeniu na jednostkê energii ceny by³y wy¿sze
o 29–58%.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje region pó³nocno-wschodni: w grudniu 2011 r. ceny sprze-
da¿y wêgla na sk³adach woj. podlaskiego uzyska³y porównywaln¹ cenê, jak w woj. œl¹skim,
a w woj. warmiñsko-mazurskim by³y wy¿sze zaledwie o 42 z³/tonê. Dobrze ilustruj¹ to
pogl¹dowe mapki na rysunku 5, które pokazuj¹, o ile ceny sprzeda¿y wêgla na sk³adach
opa³owych w danym województwie by³y wy¿sze od œredniej rocznej ceny sprzeda¿y wêgla
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TABELA 1. Cena sprzeda¿y sortymentów grubych (netto, bez akcyzy) na sk³adach opa³owych
wed³ug regionów, dane za grudzieñ w latach 2011–2013

TABLE 1. Selling price of coarse coal grades (net, no excise duty) at fuel depots, by region,
December data in the years 2011–2013

Cena sprzeda¿y Jedn.
XII 2011 XII 2012 XII 2013

zakres (od–do)

Region N-E

z³/tonê

603–690 622–717 639–710

Region N-W 687–707 665–709 662–701

Region S-E 677–692 687–704 697–709

Region S-W 603–697 603–718 609–719

Loco kopalnia* 467 489 462

Region N-E

z³/GJ

23,2–26,5 23,5–27,1 24,6–27,3

Region N-W 26,4–27,2 25,1–26,8 25,5–27,0

Region S-E 26,0–26,6 25,9–26,6 26,8–27,3

Region S-W 23,2–26,8 22,8–27,1 23,4–27,7

Loco kopalnia* 17,1 18,2 17,3

* Œrednia roczna cena sprzeda¿y dla górnictwa ogó³em.
�ród³o: opracowanie w³asne na podst. danych ARE – Biuletyn cenowy…(2012–2014), MG – Informacja

o funkcjonowaniu… (2007–2014)



grubego dla ca³ego górnictwa (loco kopalnia). W przeliczeniu na jednostkê energii, w grudniu w
latach 2011 i 2013 w wiêkszoœci województw ceny by³y wy¿sze o ponad 50% w stosunku do
œredniej ceny sprzeda¿y górnictwa ogó³em (rys. 6).
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Fig. 5. Coarse coal grades – comparison of sales prices in PLN/t (net, no excise duty) at fuel depots
to the average domestic sales prices (ex-mine) by voivodeships
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Fig. 6. Coarse coal grades – comparison of sales prices in PLN/GJ (net, no excise duty) at fuel depots
to the average domestic sales prices (ex-mine) by voivodeships

a) XII 2011, b) XII 2012, c) XII 2013



Na ni¿sze ceny w województwach podlaskim i warmiñsko-mazurskim (oraz pomorskim
i opolskim) wp³ywa dostêpnoœæ tañszego wêgla z importu. Do Polski wêgiel sprowadzany jest
przede wszystkim z Federacji Rosyjskiej (59%), a tak¿e Republiki Czeskiej (18%). Ze wzglêdu
na relatywnie bliskie s¹siedztwo g³ównych pañstw eksportuj¹cych wêgiel na nasz rynek,
w imporcie wêgla dominuje transport kolejowy. T¹ drog¹ transportu w latach 2004–2013
przywieziono do Polski 77% wêgla (Stala-Szlugaj 2014). W³aœnie w wyró¿nionym regionie
pó³nocno-wschodnim znajduj¹ siê dwa g³ówne kolejowe przejœcia graniczne: Braniewo
i KuŸnica Bia³ostocka oraz niedaleko po³o¿one w woj. lubelskim przejœcie w Terespolu. £¹cznie
przez te trzy kolejowe przejœcia graniczne trafia do Polski 2/3 wêgla z importu (Stala-Szlugaj
2013, 2014).

Importerzy od lat systematycznie zwiêkszaj¹ swoj¹ sieæ dystrybucji wêgla. Wed³ug stanu na
koniec pierwszego pó³rocza 2014 r. importerzy oferowali swój wêgiel nie tylko w przygra-
nicznych terminalach prze³adunkowych, ale równie¿ stworzyli wiele centrów dystrybucji wê-
gla skoncentrowanych w miejscowoœciach województw ca³ego regionu pó³nocno-wschod-
niego. Orientacyjn¹ lokalizacjê tych centrów importerów oraz Autoryzowanych Sprzedawców
Wêgla (ASW) krajowych producentów w regionie N-E przedstawia rysunek 7. W przypadku
ASW wziêto pod uwagê sprzedawców reprezentuj¹cych g³ównych producentów wêgla w kraju
czyli: Kompaniê Wêglow¹ SA, Katowicki Holding Wêglowy SA, Tauron-Wydobycie SA oraz
Lubelski Wêgiel Bogdanka SA.
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Fig. 7. Region N-E – distribution centers for coal importers and Authorized Coal Dealers
(as of the end of the first half of 2014)



Poprzez systematycznie rozbudowuj¹c¹ siê sieæ sprzeda¿y importerów wewn¹trz kraju
zwiêksza siê równie¿ dostêpnoœæ wêgla z importu. Na dodatek niektórzy importerzy nie
ró¿nicuj¹ ceny sprzeda¿y wêgla w zale¿noœci od lokalizacji swego sk³adowiska i sprzedaj¹ swój
surowiec w g³êbi kraju w tej samej cenie, jak w swoich sk³adach w przygranicznych woje-
wództwach (podlaskim czy warmiñsko-mazurskim). Zatem lokalny odbiorca wêgla niejedno-
krotnie spotyka siê z dro¿sz¹ ofert¹ wêgla krajowego i tañsz¹ – wêgla z importu. Na przyk³ad
w grudniu 2011 r. ceny krajowej kostki (netto, bez akcyzy) oferowanej w sk³adach wojewódz-
twa podlaskiego wynosi³y oko³o 660–720 z³/tonê (tj. 23,8–25,8 z³/GJ). Ceny kostki pochodz¹cej
z importu by³y ni¿sze a¿ o 180 z³/tonê a w przeliczeniu na jednostkê energii by³y oferowane po
20–22,5 z³/GJ.

Wp³yw niskich cen wêgla importowanego na cenê sprzeda¿y wêgla w sk³adach opa³owych
widoczny jest równie¿ w województwach pomorskim i opolskim (por. rys. 5b, 6b). W grudniu
2012 r. w tych dwóch województwach by³y one wy¿sze od œrednich cen w sk³adach na Œl¹sku
(odpowiednio) o 62 i 66 z³/tonê (netto, bez akcyzy), a w stosunku do œredniej ceny sprzeda¿y
górnictwa ogó³em – o 36 i 37%, podczas gdy w wiêkszoœci kraju ró¿nice te wynosi³y 40–50%.

3. Drobni odbiorcy – ceny wêgla krajowego równowa¿ne

cenom w imporcie

W œwietle przedstawionych w poprzednim rozdziale faktów powstaje pytanie, w jakiej cenie
musia³by byæ sprzedawany wêgiel krajowy, by móg³ osi¹gn¹æ cenê porównywaln¹ z cen¹ wêgla
z importu. W wiêkszoœci przypadków o zakupie konkretnego wêgla decyduje w³aœnie cena,
a w drugiej kolejnoœci jego jakoœæ.

W dalszych rozwa¿aniach skupiono siê tylko na regionie pó³nocno-wschodnim. Jak pokaza³y
wczeœniejsze dane (rys. 5 i 6), wêgiel pochodz¹cy z importu (sprowadzany g³ównie drog¹
kolejow¹) stanowi najwiêksz¹ konkurencjê zw³aszcza w woj. podlaskim i warmiñsko-mazurskim.

Sortymenty grube trafiaj¹ do krajowego odbiorcy g³ównie z kopalñ œl¹skich. Za³o¿ono
zatem, ¿e do ka¿dego powiatu regionu N-E wêgiel krajowy bêdzie przewo¿ony kolej¹ ze stacji
Katowice Towarowa, a w przypadku wêgla z importu – z przejœæ granicznych w Braniewie,
KuŸnicy Bia³ostockiej i Terespolu. Odleg³oœci kolejowe wyznaczono za pomoc¹ udostêpnio-
nego w internecie oprogramowania (Kalkulacja 2014). Stawki przewozowe obliczono wed³ug
taryfy przewozowej PKP Cargo na rok 2014 (www.pkp-cargo.pl), przy czym przyjêto, ¿e
wêgiel bêdzie przewo¿ony z 60% upustem w stosunku do taryfy podstawowej. Za³o¿ono
równie¿, ¿e ka¿dy sprzedawca stosuje mar¿ê w wysokoœci 10%. Dla wêgla z importu przyjêto
cenê wêgla wynosz¹c¹ 376 z³/tonê (bez akcyzy) – by³a to œrednia jednostkowa cena zakupu
wêgla z importu dla grupy statystycznej „pozostali odbiorcy krajowi” wed³ug danych ARP
(Import… 2014).

Obliczon¹ równowa¿n¹ cenê wêgla wyra¿ono w z³/tonê oraz w z³/GJ. W przypadku jedno-
stek energii uwzglêdniono ró¿nice w wartoœci opa³owej wêgla krajowego i importowanego. Dla
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rodzimego surowca przyjêto wartoœæ opa³ow¹ 27 MJ/kg, a dla wêgla z importu – 24 MJ/kg.
Otrzymane wyniki zaprezentowano na rysunku 8.

Przy takich za³o¿eniach œl¹scy producenci najwy¿sz¹ cenê wêgla mogliby uzyskaæ, oferuj¹c
wêgiel dla odbiorców z województwa ³ódzkiego. W wiêkszoœci powiatów cena mieœci³aby siê
w przedziale od 340 do 360 z³/tonê (rys. 8a). Najmniej korzystn¹ cenê osi¹gnêliby dla pó³noc-
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Rys. 8. Region N-E – ceny wêgla krajowego równowa¿ne cenom wêgla w imporcie
a) z³/tonê, b) z³/GJ

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 8. Region N-E – domestic coal prices equivalent to import coal prices
a) PLN/t, b) PLN/GJ



nych powiatów województwa podlaskiego. By uzyskaæ cenê równowa¿n¹ cenie wêgla w im-
porcie, wêgiel musia³by byæ zaoferowany w cenie ni¿szej ni¿ 300 z³/tonê (loco kopalnia).
W przypadku cen wêgla wyra¿onych w jednostkach energii, dla wiêkszoœci powiatów z wo-
jewództw ³ódzkiego oraz mazowieckiego œl¹skie kopalnie mog³yby zaoferowaæ swój surowiec
w cenie od 16 do 17 z³/GJ, a powiatów województwa podlaskiego i warmiñsko-mazurskiego
w cenie od 15 do 16 z³/GJ. Otrzymany rozk³ad cen równowa¿nych wynika przede wszystkim
z renty geograficznej.

Rozk³ad zró¿nicowania cenowego wêgla w poszczególnych powiatach nie przebiega w spo-
sób regularny. Przede wszystkim uzale¿niony jest od dostêpnoœci szlaków kolejowych. Wo-
jewództwa podlaskie i warmiñsko-mazurskie nale¿¹ do województw o najmniejszej gêstoœci
linii kolejowych. Wed³ug danych GUS (Transport... 2014) na koniec roku 2013 na 100 km2

przypada³o w nich odpowiednio: 3,4 i 4,5 km linii kolejowych normalnotorowych (przy œredniej
krajowej 6,2 km). Na dodatek w tych dwóch pó³nocnych województwach skróci³a siê d³ugoœæ
eksploatowanych linii kolejowych normalnotorowych. W porównaniu z rokiem 2012 na Pod-
lasiu zamkniêto 7 km torów, a na Warmii i Mazurach a¿ 160 km. Dla porównania najlepsz¹
dostêpnoœci¹ infrastruktury kolejowej dysponuje woj. œl¹skie. Posiada ono najwiêksz¹ gêstoœæ
(16 km na 100 km2) i d³ugoœæ linii kolejowych (1 978 km, w 88% zelektryfikowanych).

Podsumowanie

Wêgiel kamienny jest najpopularniejszym noœnikiem energii pierwotnej wykorzystywanym
przez sektor drobnych odbiorców. Ten segment rynku przeciêtnie zu¿ywa oko³o 11,3 mln ton
tego surowca rocznie, tj. 299 PJ (lata 2004–2012).

By móc wykonaæ analizê regionalnego zapotrzebowania na wêgiel, wyznaczono cztery
regiony (pó³nocno-wschodni, pó³nocno-zachodni, po³udniowo-wschodni i po³udniowo-zacho-
dni), dla których okreœlono zu¿ycie wêgla oraz podano zakres cen sprzeda¿y sortymentów
grubych w sk³adach opa³owych.

Zarówno pod wzglêdem zu¿ycia, jak równie¿ cen sprzeda¿y wêgla, najni¿sze wartoœci
wystêpuj¹ w regionie pó³nocno-wschodnim. Œrednie roczne zu¿ycie wêgla w tym regionie
wynosi 3,03 mln ton (w latach 2004–2012). Pod wzglêdem cen sprzeda¿y sortymentów gru-
bych, w dwóch województwach regionu N-E uzyskuje siê jedne z ni¿szych cen w Polsce. Na
przyk³ad w grudniu 2011 r. wêgiel sprzedany na podlaskich sk³adach opa³owych osi¹gn¹³
porównywaln¹ cenê do woj. œl¹skiego, a w woj. warmiñsko-mazurskim cena by³a wy¿sza tylko
o 42 z³/tonê. W sumie w sk³adach opa³owych tych trzech wymienionych województw sprze-
dawano wêgiel po najni¿szych cenach w kraju.

Na taki poziom cen sprzeda¿y wêgla mia³a wp³yw sprzeda¿ tañszego paliwa z importu. Od lat
importerzy systematycznie zwiêkszaj¹ sieæ dystrybucji swojego surowca, przez co staje siê on do-
stêpniejszy nie tylko dla przygranicznych odbiorców, ale równie¿ dla po³o¿onych wewn¹trz kraju.

Sortymenty grube s¹ g³ównie produkowane na Œl¹sku, dlatego dla tych producentów poli-
czono cenê równowa¿n¹ do cen wêgla w imporcie w ka¿dym powiecie regionu pó³nocno-
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-wschodniego. Gdyby jednostkowe ceny sprzeda¿y wêgla z importu dla grupy „pozosta³ych
odbiorców krajowych” utrzyma³y siê na poziomie roku 2013, to najwy¿sz¹ cenê producenci ze
Œl¹ska mogliby uzyskaæ, oferuj¹c wêgiel dla odbiorców z woj. ³ódzkiego, a najni¿sz¹ – dla
pó³nocnych powiatów woj. podlaskiego. W wiêkszoœci powiatów woj. ³ódzkiego mieœci³aby siê
ona w przedziale od 340 do 360 z³/tonê, a dla powiatów woj. podlaskiego wêgiel musia³by byæ
zaoferowany w cenie ni¿szej ni¿ 300 z³/tonê. Taki poziom cen by³by tylko niewiele wy¿szy od
œredniego kosztu wydobycia wêgla w roku 2013, który – wed³ug danych (MG – Informacja
o funkcjonowaniu… 2007–2014) – wyniós³ 303 z³/tonê. W przeliczeniu na jednostki energii, dla
wiêkszoœci powiatów woj. ³ódzkiego, konkurencyjna wobec importu cena wêgla grubego
z kopalñ œl¹skich wynosi³aby od 16 do 17 z³/GJ, a dla woj. warmiñsko-mazurskiego – od 15 do
16 z³/GJ.

Publikacja zrealizowana w ramach badañ statutowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹

Polskiej Akademii Nauk.
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Katarzyna STALA-SZLUGAJ

Price competition in terms of regional demand for coal
imports by smaller customers

Abstract

The demand for coal by smaller customers (municipal and housing sector) varies from region to region
In order to compare the competitiveness of pricing between domestic coal and imported coal in this
analysis, the country was divided into four regions – North East, North West, South East, and South West.
For each of the regions, the analysis specified coal consumption (in tonnes per capita) and the selling
prices of coarse grades of coal at fuel depots (in PLN/ton and PLN/GJ), based on CSO data. The greatest
coal consumption takes place in the northeastern region (on average 3.03 million tons/year, i.e. 27%, in the
years 2004–2012), and the lowest in the northwest (2.74 million tons/year, i.e. 23%). The largest amount
of coal consumed per capita is in the southeast (0.25–0.33 tons per capita in the years 2004–2012).

This article focuses on the northeastern region because there exists in this area a large network of
distribution centers for coal importers. The equivalent prices of imported coal were evaluated for each
district (powiat) located in the area. This price is meant to signify the price which coal producers from
Silesia would have to offer to consumers to achieve a price equivalent to coal imports (by land). The
analysis shows that domestic producers can get the highest price offering their coal to customers in the
Lodzkie voivodship, and the lowest for the northern districts (powiats) of the Podlaskie voivodship. Such a
distribution of equivalent coal prices is mainly due to geographical rent.

KEY WORDS: hard coal, import, municipal and housing sector, regions


