Zmiana cen paliw stałych
w składach opału w latach
2021-2022

Raport przygotowany na podstawie badań
typu mystery calling zrealizowanych
w 2021 r. i 2022 r. w składach opału
sierpień 2022 r.

Metodologia
— Kontrola cen w sierpniowej edycji wykonana została w dniach 2-3 sierpnia 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 po dwa składy z każdego województwa – w całej Polsce 32 składy opału. Wybrano składy zlokalizowane w
różnych miejscowościach. Z uwagi na braki towaru występujące w wielu składach opału uzyskanie informacji o cenach w
założonej liczbie składów wymagało kontaktu z niemal dwukrotnie większą liczbą składów.
— 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 300 zł/tonę.
— W trakcie badania pozyskiwano również ceny drewna kominkowego oraz pelletu. Dostępność drewna w tym kanale
sprzedażowym jest niska. Drewno dostępne było w zaledwie w 10 składach, pellet w 16 składach.
— Drewno kominkowe wykazuje znaczną rozpiętość cenową, stąd dynamika zmian jego cen jest najtrudniejsza do oszacowania.
W obecnym sezonie dostępność drewna jest znaczna, a jego ceny uzależnione są od wielu czynników – regionu kraju, źródła
pochodzenia, gatunku, stopnia wysuszenia, przygotowania do transportu i późniejszego wykorzystania. W konsekwencji metr
nasypowy drewna świeżego tańszych gatunków można w niektórych regionach Polski zakupić już za 150 zł, podczas gdy w
sieciach marketów budowalnych cena metra przestrzennego suchego drewna sięga 700 zł, a na popularnych serwisach
internetowych można znaleźć oferty przekraczające 1000 zł. Należy pamiętać również, że osoby, które korzystają z drewna w
większych ilościach, z reguły posiadają własne źródła taniego lub nawet darmowego paliwa.
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min.
sierpień 2022

max.
sierpień 2022

średnia
sierpień 2022*

węgiel Orzech
cena PLN/tona

2 400

3 500

2 900

ekogroszek
cena PLN/tona

2 700

3 900

3 250

pellet
cena PLN/tona

2 200

2 900

2 445

350

511

390

drewno kominkowe
cena PLN/m.sześć

* średnia obcięta – wykluczone najwyższa i najniższa wartość
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średnia*
styczeń 2022

średnia*
styczeń 2021

średnia*
kwiecień 2022

średnia*
sierpień 2022

3000

+64%
+26%

2000

węgiel Orzech
cena PLN/tona

+60%

1 407

zmiana
styczeń 2021 – sierpień 2022

2 900

1 771

+229%

1000

881
0

3000

+64%
Ekogroszek**
cena PLN/tona

2000

3 250

1 980

1000
0

* średnia obcięta – wykluczone najwyższa i najniższa wartość
** objęty analizą od kwietnia 2022
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średnia*
styczeń 2022

średnia*
styczeń 2021

3000

+41%
+19%

2000

pellet
cena PLN/tona

+59%
1000

średnia*
sierpień 2022

średnia*
kwiecień 2022

1 463

zmiana
styczeń 2021 – sierpień 2022

2 445

1 736

+166%

918

0

drewno kominkowe
cena PLN/m3

500

+40%
250

+24%
298

+5%
371

390

+83%

213
0

* średnia obcięta – wykluczone najwyższa i najniższa wartość
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Uwagi
— Pracownicy składów opału podkreślają, że węgiel jest na wyczerpaniu, a dalsze dostawy niepewne. W niektórych składach
zwracano uwagę, że od 1 sierpnia spółki węglowe wstrzymały sprzedaż węgla do składów opału, stąd można się
spodziewać, że do końca sierpnia zapasy w składach zostaną wyprzedane. Szczególnie trudna sytuacja w dostępie do
węgla występuje w Małopolsce.
— W dużej część składów odczuwalny jest deficyt w zakresie dostaw, choć w ponad połowie punktów handlowych węgiel z
reguły dostępny jest w ciągłej sprzedaży. Ekogroszek dostępny był w 65% punktów handlowych, z którymi podjęto
kontakt, natomiast Orzech w 62%.
— Zdarzają się sytuacje, że w oczekiwaniu na dostawę wśród klientów tworzone są listy kolejkowe.

— Pellet jest dostępny w większej części składów niż miało to miejsce w poprzednich edycjach badania. Wyraźnie zwiększyła
się podaż tego surowca na rynku choć jego ceny również rosną skokowo. W składach oczekujących na dostawę pelletu
wskazuje się, że produkt w kolejnych dostawach będzie już o kilkaset droższy niż dotychczas.
— Niektóre składy oferują węgiel sprowadzany z zagranicy, np. ekogroszek z Kolumbii w cenie 3500 zł. W tej samej cenie w
województwie lubelskim można zakupić ekogroszek z Syberii.
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CEM
Instytut Badań Rynku
i Opinii Publicznej
30-102 Kraków
ul. Syrokomli 10
tel: + 48 12 6375438
cem@cem.pl
www.cem.pl

Polski Alarm
Smogowy
31-104 Kraków
ul. Felicjanek 10/6
tel: +48 731 764 909
krakowskialarmsmogowy@gmail.com
www.krakowskialarmsmogowy.pl

