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— Analiza cen wykonana została w dniach 17-20 stycznia 2022 r.

— Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem techniki typu mystery calling – osoby dzwoniące do składów opału 
podawały się za klientów planujących zakup opału. Przy okazji uzyskiwania informacji o cenach aktualnych pytały o cenę 
analogicznego paliwa sprzed 12 miesięcy.

— Podane w raporcie kwoty to ceny brutto dla klienta indywidualnego, z reguły zwierające koszty transportu do 10 km.

— Kontroli poddano pod dwa składy z każdego województwa – w całej Polsce 32 składy opału. Wybrano składy 
zlokalizowane w różnych miejscowościach.

— Kontrola cen dotyczyła ceny węgla typu Orzech o wysokiej kaloryczności. Z uwagi na fakt, że poszczególne składy oferują 
paliwo pochodzące z różnych kopalń i z różnego okresu wydobycia (co determinuje różnice w zakresie parametrów 
jakości) nie ma możliwości dokonania w pełni obiektywnego porównania cen pomiędzy poszczególnymi składami. 
Różnice w cenie najbardziej kalorycznego węgla typu Orzech z dwóch różnych kopalni mogą sięgać nawet 200 zł/tonę. 

— Węgiel typu Orzech dostępny był w każdym z objętych badaniem składów.  Dostępność w tym kanale sprzedażowym 
drewna kominkowego (ze względu na porę roku) i pelletu (z uwagi na czynniki podażowe) była znacznie niższa. Drewno 
dostępne było w zaledwie w 8 składach, pellet w 13 składach.   

— Drewno kominkowe wykazuje znaczną rozpiętość cenową, stąd dynamika zmian jego cen jest najtrudniejsza do 
oszacowania. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, okres w którym realizowane jest badanie stanowi martwy sezon 
dla sprzedaży drewna (zapasy sezonowanego drewna zostały wyprzedane a nowy towar jeszcze nie został przez składy 
zakontraktowany). Po drugie występują znaczne różnice w cenach pomiędzy drewnem świeżym a sezonowanym. Po 
trzecie poszczególne gatunki drewna również istotnie różnią się ceną (z reguły składy dysponują jedynie jednym 
określonym gatunkiem).
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węgiel Orzech kl. I
cena PLN/tona 

Max. 
2021 r.

Średnia 
2021 r.*

980 881 1 260

Min. 
2022 r.

Max. 
2022 r.

1 760

Średnia 
2022 r.*

1 407800

Min. 
2021 r.

Zmiana 
2021-2022

+60%

1 066 918 1 300 1 640 1 463860 +59%
pellet kl. I
cena PLN/tona 

280 213 194 350 298135 +40%
drewno kominkowe
cena PLN/m.sześć

* średnia obcięta – wykluczone najwyższa i najniższa wartość 
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Uwagi i spostrzeżenia
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— Pracownicy składów opału są zgodni w opinii, że podwyżki cen paliw dopiero nabierają tempa a rosnące ceny innych 
nośników energii tylko wzmocnią tę dynamikę. Wskazuje się, że ceny węgla skokowo wzrosły na jesień ubiegłego roku, 
czego znamienną konsekwencją, dodatkowo wzmacniającą tempo wzrostu, było wprowadzenie przez kopalnie 
aukcyjnego trybu sprzedaży.

— Od jesieni 2021 r. ceny węgla nieustannie rosną, a sytuację na rynku określa się jako dynamiczną spodziewając się 
dalszych wzrostów („od kilku miesięcy nie rozstaję się z cennikiem, który wcześniej znałem na pamięć”). 

— Wskazuje się na odczuwalne braki w dostępności pelletu na rynku. Podaż tego produktu, charakteryzująca się niską 
elastycznością z uwagi na ścisły związek z produkcją innych produktów o stabilnym poziomie popytu (głównie mebli i 
podłóg), wyraźnie nie nadąża nad popytem. Pracownicy składów zauważają istotny wzrost liczby kotłów pelletowych co 
wpłynęło na wyczerpanie się dostępnych zapasów paliwa. Sytuacja ta według nich będzie generowała dalsze podwyżki –
spodziewanie dostawy nowego towaru pojawią się dopiero w lutym/marcu br. i zgodnie z oczekiwaniami jego ceny mogą 
jeszcze wzrosnąć („w tamtym roku nastąpił wysyp nowych kotłów pelletowych dzięki rządowym dotacjom, a mebli się 
przecież więcej nie produkuje”).

„”cytaty z wypowiedzi pracowników składów opału
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