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Metodologia
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— Kontrola cen wykonana została w dniach 31 marca-1 kwietnia 2022 r.

— Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem techniki typu mystery calling – osoby dzwoniące do składów opału 
podawały się za klientów planujących zakup opału. 

— 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 oraz ekogroszku o najwyższej 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 8 składach, a pellet w 11 składach.   

— Drewno kominkowe wykazuje znaczną rozpiętość cenową, stąd dynamika zmian jego cen jest najtrudniejsza do 
oszacowania. Wynika to z kilku czynników – 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. 
kwiecień 2022

Średnia 
kwiecień 2022*

2 500 1 7711 360

Min. 
kwiecień 2022

pellet kl. I
cena PLN/tona 

drewno kominkowe
cena PLN/m.sześć

* średnia obcięta – wykluczone najwyższa i najniższa wartość 
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ekogroszek kl. I
cena PLN/tona 

2 500 1 9801 550

1 870 1 7361 590

450 371330
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Średnia* 
styczeń 2022

Średnia* 
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Uwagi i spostrzeżenia
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— Pracownicy składów opału podkreślają, że ceny paliw nieustannie rosną. Część z nich spodziewa się dalszych podwyżek o 
skali trudnej do oszacowania. Inni uważają, że obecny okres, z uwagi na inwazję Rosji na Ukrainę, traktować należy jako 
szczególny, a w przyszłości możliwa jest stabilizacja, która z czasem wpłynie na spadki cen na rynku paliw stałych, w 
szczególności węgla. 

— W dużej część składów odczuwalny jest deficyt w zakresie dostaw, choć w większości punktów handlowych węgiel z 
reguły dostępny jest w ciągłej sprzedaży (szczególnie tam gdzie oferowany jest w cenach przekraczających 2000 zł/tonę). 
W części składów podkreśla się, że zapasy są na wyczerpaniu i brakuje perspektywy na dalsze dostawy. Można też 
wyróżnić, na razie stosunkowo niewielką liczbę składów, gdzie węgla brakuje. Zdarzają się sytuacje, że w oczekiwaniu na 
dostawę wśród klientów tworzone są listy kolejkowe.

— Zaobserwować można bardzo dużą rozbieżność w cenach węgla pomiędzy poszczególnymi składami. Składy, które zrobiły 
wcześniej znaczne zapasy są w stanie oferować ciągle paliwo w znacznie niższych cenach niż składy, które oferują już 
zakup węgla z nowych dostaw.

— Podobnie jak w styczniu bieżącego roku wskazuje się na odczuwalne braki w dostępności pelletu na rynku.
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