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Prezentacja dorocznego raportu „Przemysł i handel naftowy”, przygotowanego przez pracowników
Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego stała się już tradycyjnie wydarzeniem, 
na który oczekują analitycy, teoretycy i praktycy zajmujący się sektorem naftowym w Polsce 
i w Europie. W tegorocznym raporcie „Przemysł i handel naftowy 2010” przedstawiamy główne
problemy branży, którymi zajmuje się nasza organizacja, dane statystyczne i trendy rynkowe 
w obszarze paliw ciekłych i olejów smarowych, a także zagadnienia związane z produkcją i logistyką
paliw i olejów smarowych. Po raz pierwszy pokazujemy także wybrane zagadnienia związane 
z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu przez nasze firmy członkowskie.  

Raport powstał w oparciu o stały monitoring rynku, prowadzony przez naszych ekspertów,
informacje z firm członkowskich POPiHN oraz obserwację segmentu operatorów niezależnych.
Ważnym elementem przy ocenie rynku była również współpraca z instytucjami rządowymi, w tym
Ministerstwem Finansów. Głęboka wiedza specjalistyczna naszych analityków pozwoliła nie tylko
na merytoryczną ocenę stanu faktycznego, ale także na przygotowanie prognozy na najbliższe lata
oraz udział w dialogu dotyczącym przyszłości branży rafineryjnej w Unii Europejskiej. Warto
zwrócić uwagę na to, że ubiegłoroczna prognoza POPiHN dotycząca rozwoju rynku w roku 2010
okazała się trafna, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Zasługuje to na uwagę tym bardziej, że w minionych dwunastu miesiącach otoczenie rynkowe
było nadal niestabilne, a ceny ropy naftowej i paliw ulegały znacznym wahaniom. Warunki
pogodowe, kurs złotego i zawirowania w gospodarce światowej kształtowały rynek paliw w Polsce.
W kraju nadal rosła konsumpcja oleju napędowego – paliwa wiodącego dla gospodarki, przy
jednoczesnym spadku konsumpcji benzyn. Wynika to głównie z promowanej przez Komisję
Europejską tak zwanej dieselizacji, co jednak skutkuje dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez
branżę, a także zaczyna mieć negatywny wpływ na emisję zanieczyszczeń. Oczekiwać należy, 
że trend wzrostowy w konsumpcji oleju napędowego utrzyma się również w najbliższych latach,
co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach przedsiębiorstw działających w sektorze naftowym.

Życząc interesującej lektury oddaję w Państwa ręce najnowszą edycję raportu rocznego 
Przemysł i Handel Naftowy 2010.

PPaawweełł  ŻŻuukk            
Prezes Zarządu POPiHN

SZANOWNI PAŃSTWO,
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SPIS TREŚCI

WARTOŚCI PRZELICZENIOWE WYKORZYSTANE W RAPORCIE:
1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 159 litrów 

1 tona  ropy naftowej = 7,26 bbl

GĘSTOŚCI PRODUKTÓW PRZYJĘTE DO PRZELICZEŃ Z JEDNOSTEK MASOWYCH NA OBJĘTOŚCIOWE DLA I KWARTAŁU 2010:
Benzyny silnikowe 0,748 Mg/m3

Olej napędowy 0,835 Mg/m3

Lekki olej opałowy 0,841 Mg/m3

LPG 0,555 Mg/m3

GĘSTOŚCI PRODUKTÓW PRZYJĘTE DO PRZELICZEŃ Z JEDNOSTEK MASOWYCH NA OBJĘTOŚCIOWE DLA II KWARTAŁU 2010:
Benzyny silnikowe 0,743 Mg/m3

Olej napędowy 0,834 Mg/m3

Lekki olej opałowy 0,838 Mg/m3

LPG 0,570 Mg/m3

GĘSTOŚCI PRODUKTÓW PRZYJĘTE DO PRZELICZEŃ Z JEDNOSTEK MASOWYCH NA OBJĘTOŚCIOWE DLA III KWARTAŁU 2010:
Benzyny silnikowe 0,751 Mg/m3

Olej napędowy 0,833 Mg/m3

Lekki olej opałowy 0,837 Mg/m3

LPG 0,548 Mg/m3

GĘSTOŚCI PRODUKTÓW PRZYJĘTE DO PRZELICZEŃ Z JEDNOSTEK MASOWYCH NA OBJĘTOŚCIOWE DLA IV KWARTAŁU 2010:
Benzyny silnikowe 0,751 Mg/m3

Olej napędowy 0,835 Mg/m3

Lekki olej opałowy 0,841 Mg/m3

LPG 0,551 Mg/m3

11Przerób ropy naftowej
Produkcja paliw ciekłych

13 Import paliw ciekłych

14 Eksport paliw ciekłych
Konsumpcja krajowa 
paliw ciekłych

18 Rynek detaliczny

23 Prognoza popytu na paliwa płynne 
do roku 2020

24 Informacje o cenach paliw silnikowych

32 Rynek olejów smarowych

40 Informacja dotycząca rynku logistyki, 
ropy naftowej i paliw ciekłych

43 Wybrane zagadnienia dotyczące
Odpowiedzialnego Biznesu

6 Główne problemy 
branży paliwowej w Polsce
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GŁÓWNE PROBLEMY BRANŻY
PALIWOWEJ W POLSCE

1. Ener gia od na wial na i bio pa li wa
Pol sce nie uda ło się do ko nać trans po zy cji

dy rek ty wy 2009/28/WE o od na wial nych
źró dłach ener gii (OZE) w prze pi so wym 
ter mi nie, to jest do 5 grud nia 2010, ani też
dy rek ty wy 2009/30/WE do ty czą cej spe cy -
fi ka cji pa liw (DJP) do 31 grud nia 2010. 

W po da nych do kon sul ta cji spo łecz nych
za ło że niach prze pi sów trans po nu ją cych 
za pi sy wspo mnia nych dy rek tyw w za kre sie
do ty czą cym pa liw trans por to wych, nie
uwzględ nia się ele men tu kosz tów wdra ża -
nia sys te mu, sy tu acji eko no micz nej (kry zys
go spo dar czy w UE), sta no wi ska pro du cen -
tów sa mo cho dów i pro du cen tów pa liw. 
Co gor sza, po wie la się też błę dy z prze szło -
ści, co mo że do pro wa dzić pol ski prze mysł
pa liw od na wial nych – w tym bio pa liw 

– w śle pą ulicz kę, a tak że skut ko wać re al ny -
mi stra ta mi dla bu dże tu pań stwa. Brak jest
re ak cji rzą du na po stu la ty zor ga ni zo wa nia
okrą głe go sto łu z udzia łem przed sta wi cie li
ad mi ni stra cji, ośrod ków na uko wych, bran -
ży sa mo cho do wej (ACEA), pa li wo wej i bio -
pa li wo wej – w ce lu prze dys ku to wa nia dro gi
wpro wa dza nia re gu la cji unij nych do pol -
skie go sys te mu praw ne go – tak jak uczy -
nio no to w wie lu in nych pań stwach UE. 

Pol ska po li ty ka w za kre sie bio pa liw
prze kła da się bez po śred nio na wzrost cen
pa liw płyn nych w kraju. Bez żad ne go 
ra cjo nal ne go uza sad nie nia pro mo wa ne są
bio pa li wa w czy stej po sta ci – np. B100,
kosz tem pa liw nor ma tyw nych za wie ra ją -
cych od po wied nie do miesz ki bio kom po -
nen tów. Jest to sprzecz ne ze sta no wi skiem

firm pa li wo wych, mo to ry za cyj nych, wresz -
cie Eu ro pej skiej Ra dy Bio pa liw (Eu ro pe an
Bio fu els Bo ard), któ ra skie ro wa ła w tej spra -
wie skar gę do Ko mi sji Eu ro pej skiej na pol ski
rząd. Na sku tek pro mo wa nia sprze da ży
B100 do dat ko we kosz ty po no szą fir my pa li -
wo we, a bu dżet pań stwa po no si stra ty z ty -
tu łu niż szej dy wi den dy oraz niż szej opła ty
pa li wo wej– wspie ra na jest na to miast sza ra
stre fa, czer pią ca ko rzy ści z fak tu wpro wa dza -
nia do ob ro tu B100 po ni żej ce ny ryn ko wej. 

Mi mo nie uro dza ju rze pa ku i znacz ne go
wzro stu cen, rząd nie zde cy do wał się też na 
ob niż kę Na ro do we go Ce lu Wskaź ni ko we go
(obo wiąz ko wy po ziom wpro wa dza nia bio -
kom po nen tów na ry nek pa liw), cho ciaż
uczy ni ło to wie le in nych państw Unii Eu ro -
pej skiej. Po nad to – nie uwzględ nia jąc sta no -
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wi ska bran ży pa li wo wej  – rząd do pro wa dził
do przy ję cia przez Sejm zmian w pra wie,
zno szą cych wspar cie ak cy zo we dla pa liw za -
wie ra ją cych bio kom po nen ty, co spo wo du je
wzrost cen od ma ja 2011 ro ku przy naj mniej
o 5 gro szy na li trze ON i 7 gro szy na li trze
ben zy ny oraz mo że spo wo do wać za kłó ce nia
w im por cie i do sta wach we wnątrz w spól no -
to wych pa liw. Za prze sta no też wspar cia w za -
kre sie po dat ku od osób praw nych (CIT) dla
pro du cen tów bio pa liw. 

Głos bran ży pa li wo wej nie zo stał
uwzględ nio ny w pro jek cie "Kra jo we go pla -
nu dzia ła nia w za kre sie ener gii ze źró deł od -
na wial nych" do 2020 ro ku, a sam do ku ment
nie zo stał prze ka za ny do Ko mi sji Eu ro pej -
skiej do 30 czerw ca 2010. W związ ku z tym
Pol ska zna la zła się w gro nie 4 państw człon -

kow skich, prze ciw ko któ rym zo sta ła wsz czę -
ta pro ce du ra na ru sze nio wa.

Ocze ku je my przy śpie sze nia prac nad wdro -
że niem za pi sów dy rek tyw 2009/28/WE
(OZE) i 2009/30/WE (DJP) do pol skie go
po rząd ku praw ne go w for mie, uwzględ nia -
ją cej in te res ca łej pol skiej go spo dar ki, a nie
tyl ko wy bra nych jej seg men tów. Przy usta -
la niu pro gra mów pro mo cji pa liw od na -
wial nych – w tym bio pa liw, klu czo we jest
wzię cie pod uwa gę skut ków eko no micz -
nych przyj mo wa nych roz wią zań i ich wpły -
wu na osta tecz ną ce nę pa liw, a tak że
uwzględ nie nie naj now szych tech no lo gii
pro duk cji bio pa liw, ak cep to wa nych przez
pro du cen tów po jaz dów.

2. Ja kość pa liw
Mi mo wie lo mie sięcz nych sta rań i próśb

kie ro wa nych do rzą du bran ża pa li wo wa
wciąż nie do cze ka ła się przy ję cia prze pi sów
praw nych, umoż li wia ją cych sprze daż ole ju
na pę do we go B7 (olej z do miesz ką do 7%
es trów), cho ciaż od paź dzier ni ka 2009 ro -
ku jest to pa li wo stan dar do we w ca łej Unii
Eu ro pej skiej. W kon se kwen cji wy so kie go
NCW i bra ku B7 fir my pa li wo we zmu szo -
ne są wpro wa dzać na ry nek bio pa li wo
B100, któ re go ce na jest sub sy dio wa na w ce -
lu zna le zie nia od bior cy (pro du cen ci po jaz -
dów nie re ko men du ją sto so wa nia B100).
Kosz ty spo wo do wa ne opóź nie niem we
wpro wa dze niu B7 w ro ku 2010 sza cu je my
na ok. 300 mi lio nów zło tych dla firm pa li -
wo wych oraz oko ło 60 mi lio nów rocz nie
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dla bu dże tu pań stwa z ty tu łu niż szych
wpły wów z opła ty pa li wo wej. Nie po ko ją ce
jest blo ko wa nie no wych tech no lo gii, 
w tym tzw. zie lo ne go die sla – HVO (uwo -
dor nio ne ole je ro ślin ne) – w sprzecz no ści 
z dy rek ty wą 2009/30/WE w spra wie ja ko -
ści pa liw. Pro duk cja HVO w tech no lo gii
współ uwo dor nie nia ole jów ro ślin nych
przez PKN OR lEN i Gru pę lO TOS po -
mo gła by w re ali za cji NCW w naj tań szy
spo sób, po zwa la jąc wy ko rzy stać po ten cjał
tech no lo gicz ny obu ra fi ne rii i w spo sób wy -
mier ny po pra wi ła by bez pie czeń stwo ener -
ge tycz ne Pol ski po przez moż li wość szyb kie -
go za stą pie nia czę ści za ku pów ro py naf to wej
ole ja mi ro ślin ny mi. 

Prze pi sy w za kre sie NCW i ja ko ści pa liw
nie mo gą abs tra ho wać od wy ma gań, sta -
wia nych przez pro du cen tów po jaz dów.
Ocze ku je my, że zmia ny w pra wie – do -
pusz cza ją ce B7 na pol ski ry nek – zo sta ną
przy go to wa ne przez rząd i prze ka za ne do
Sej mu. Ape lu je my do pol skich par la -
men ta rzy stów o przy ję cie usta wy w try -
bie pil nym – w ce lu szyb kie go do sto so -
wa nia pol skich prze pi sów w za kre sie ja -
ko ści pa liw do re gu la cji UE i zmniej sze -
nia kosz tów re ali za cji NCW.

3. Za pa sy obo wiąz ko we
Obec ne roz wią za nia w za kre sie za pa -

sów obo wiąz ko wych pa liw, zmu sza ją ce fir -
my pa li wo we do fi zycz ne go utrzy my wa nia
pa liw cie kłych lub też ich rów no waż ni ka
w ro pie naf to wej na po zio mie 74.dnio we -
go zu ży cia, wy wie ra ją ne ga tyw ny wpływ
na ich sy tu ację fi nan so wą. Z za do wo le -
niem przyj mu je my dzia ła nia rzą du na

rzecz wpro wa dze nia no we go sys te mu or -
ga ni za cji za pa sów obo wiąz ko wych, opar te -
go na po wo ła niu nie za leż ne go ope ra to ra sys -
te mu fi nan so wa ne go przez przed się bior stwa
pa li wo we na za sa dzie od ręb nej opła ty. Sto -
imy na sta no wi sku, że no wy sys tem po wi nien
za kła dać jak naj szyb szy wy kup za pa sów od
firm obec nie je utrzy mu ją cych. Prze wi dzia ny
w za ło że niach do pro jek tu usta wy 10.let ni
okres przej ścia z obec ne go na no wy sys tem
jest za dłu gi i stwa rza ry zy ko „roz my cia” efek -
tów zmia ny sys te mu. 

Ze wzglę du na skut ki fi nan so we obec ne -
go sys te mu utrzy my wa nia za pa sów obo -
wiąz ko wych uwa ża my za nie zbęd ne jak
naj szyb sze przy ję cie zmian pra wa i po -
wo ła nie nie za leż ne go ope ra to ra sys te mu
za pa sów obo wiąz ko wych. Obec ne za pa -
sy po win ny być wy ku pio ne jed no ra zo -
wo, a w przy pad ku opcji roz ło że nia wy -
ku pu na ra ty wy kup nie po wi nien prze -
kra czać 3-5 lat.

4. Sza ra stre fa
W sy tu acji, kie dy sta cje pa liw są kon -

tro lo wa ne przez wie le róż nych służb pod -
le ga ją cych ad mi ni stra cji pań stwo wej, czę -
sto ma my do czy nie nia ze sprzecz ny mi 
in ter pre ta cja mi prze pi sów przez róż ne
służ by, a na wet kon tro le rów tych sa mych
służb, ale dzia ła ją cych w róż nych wo je -
wódz twach. Jed no cze śnie ma my do czy -
nie nia ze zna czą cym udzia łem w ryn ku 
sta cji pa liw obiek tów dzia ła ją cych bez
kon ce sji, a co za tym idzie nie ob ję tych
kon tro lą. Sza rej stre fie sprzy ja rów nież
zróż ni co wa nie po dat ków na te sa me to wa -
ry – we dług kry te rium ich prze zna cze nia.  

Po stu lu je my stwo rze nie cen tral ne go re je -
stru sta cji pa li wo wych (ogól no pol skiej
plat for my pa li wo wej), umoż li wia ją ce go
po szcze gól nym służ bom kon tro l nym wy -
mia nę in for ma cji i ko or dy na cję kon tro li,
a tak że ob ję cie kon tro lą wszyst kich dzia -
ła ją cych w tym ob sza rze pod mio tów.
Uwa ża my, że ogra ni cze niu sza rej stre fy
mo że słu żyć ujed no li ce nie po dat ków na
te sa me to wa ry.

5. Po da tek ak cy zo wy 
na ole je sma ro we

Przed się bior cy dzia ła ją cy w bran ży ole -
jów sma ro wych od daw na zwra ca ją uwa gę
na to, że ob ję cie ole jów po dat kiem ak cy zo -
wym jest sprzecz ne z re gu la cja mi Unii Eu -
ro pej skiej. W ostat nim okre sie po dob ne sta -
no wi sko zaj mu je co raz wię cej są dów, w tym
w paź dzier ni ku 2010 ro ku Na czel ny Sąd
Ad mi ni stra cyj ny. Utrzy my wa nie ak cy zy na
ole je sma ro we sprzy ja roz wo jo wi sza rej stre -
fy (ro śnie im port i przy wo zy we wnątrz w -
spól no to we), za kłó ca rów ność pod mio tów
wpro wa dza ją cych ole je na ry nek (nie któ re
fir my – w opar ciu o wy ro ki są dów – nie pła -
cą już po dat ku ak cy zo we go), wresz cie gro zi
bu dże to wi pań stwa du ży mi kon se kwen cja -
mi w przy pad ku za są dze nia w przy szło ści
zwro tu po dat ku przez są dy. Sy tu acja pod -
mio tów dzia ła ją cych w tej sa mej bran ży 
w po szcze gól nych kra jach człon kow skich
Wspól no ty po win na być rów na (za sa da 
le vel play ing field). Je że li ak cy za i wszel kie 
z nią zwią za ne do dat ko we kosz ty prawie
nie wy stę pu je w in nych kra jach UE, to jej
za sto so wa nie w Pol sce sta no wi for mę do -
dat ko wych i nie uza sad nio nych ogra ni czeń
dla dzia ła ją cych w kra ju pod mio tów oraz
dla koń co wych od bior ców tych pro duk -
tów. Przy obec nych ce nach baz ole jo wych
nie ma prak tycz nie ry zy ka za sto so wa nia
ich do ce lów na pę do wych w po jaz dach,
po nad to no wo cze sne sil ni ki są bar dziej
wraż li we na zmia ny w ja ko ści pa liw, a co za
tym idzie ry zy ko po waż ne go uszko dze nia
sil ni ka znacz nie prze wyż sza ewen tu al ne
ko rzy ści. Dla te go też utrzy my wa nie ak cy -
zy na ole je sma ro we nie ma żad ne go – po -
za fi skal nym – uza sad nie nia.

Uwa ża my za ko niecz ne prze pro wa -
dze nie zmian w pol skich prze pi sach 
o po dat ku ak cy zo wym tak, by by ły 
one jed no znacz nie zgod ne z prze pi sa -
mi obo wią zu ją cy mi w Unii Eu ro pej -
skiej i nie utrud nia ły dzia łal no ści pol -
skich przed się biorstw, dzia ła ją cych 
w tej bran ży.
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6. Prze pi sy po dat ko we
Rok 2010 był ro kiem in ten syw nych

przy go to wań ad mi ni stra cji pań stwo wej oraz
przed się bior ców do wpro wa dze nia EMCS
(sys tem prze miesz cza nia oraz nad zo ru wy -
ro bów ak cy zo wych). Do świad cze nia pierw -
szych ty go dni funk cjo no wa nia sys te mu
wska zu ją na to, że uda ło się go wdro żyć 
w pra wi dło wy spo sób.

W ro ku 2010 miał też miej sce sze reg
zmian w prze pi sach ak cy zo wych za rów no 
w usta wie, jak i roz po rzą dze niach wy ko naw -
czych, dzię ki cze mu roz wią za nych zo sta ło
wie le pro ble mów sy gna li zo wa nych wcze -
śniej przez bran żę pa li wo wą. Jed no cze śnie
nie któ re z no wych re gu la cji bu dzą wąt pli -
wo ści in ter pre ta cyj ne.  

Wi dzi my po trze bę dal sze go dia lo gu 
ad mi ni stra cji Mi ni ster stwa Fi nan sów 
z PO PiHN w ce lu wy ja śnie nia wąt pli wo -
ści in ter pre ta cyj nych i wy pra co wa nia roz -
wią zań ko rzyst nych dla bu dże tu pań stwa,
a jed no cze śnie zwal nia ją cych przed się -
bior ców z nie po trzeb nej biu ro kra cji 
i zwią za nych z nią kosz tów.

7. Elek tro nicz ne 
in stru men ty płat ni cze

Pol ska jest kra jem, w któ rym na sku tek
po li ty ki pro wa dzo nej przez wy daw ców
kart (ban ki i or ga ni za cje Vi sa i Ma ster -
card) przed się bior cy, ak cep tu ją cy płat no -

ści kar ta mi płat ni czy mi (de be to wy mi 
i kre dy to wy mi) po no szą naj wyż sze kosz ty
w Unii Eu ro pej skiej – na po zio mie ok. 2%
war to ści trans ak cji. Prze kła da się to na wy -
so kie kosz ty pro wa dze nia dzia łal no ści
han dlo wej, niż szą kon ku ren cyj ność oraz
wyż sze ce ny dla klien tów. W tej sy tu acji
wie lu przed się bior ców od ma wia ak cep ta cji
płat no ści kar ta mi, co ogra ni cza roz wój ob -
ro tu bez go tów ko we go, tak waż ny z punk tu
wi dze nia pol skiej go spo dar ki w per spek ty -
wie przy stą pie nia do stre fy eu ro.

Uwa ża my, że rząd po wi nien pod jąć
dzia ła nia, ma ją ce na ce lu skło nie nie wy -
daw ców kart płat ni czych do zmniej sze -
nia opłat po bie ra nych za ich ak cep ta cję 
(in ter chan ge fee).

8. In we sty cje au to stra do we
Wraz z roz bu do wą sie ci au to strad i dróg

eks pre so wych po wsta je sieć MOP -ów
(miejsc ob słu gi po dróż nych). Nie ste ty, 
wa run ki prze tar gów na ich wy bu do wa nie 
i dzier ża wę w nie wy star cza ją cym stop niu
uwzględ nia ją obec ne wa run ki ryn ko we, 
a tak że brak ist nie nia jed no li tej sie ci au to -
strad i ni skie go ru chu na już ist nie ją cych 
od cin kach. Nad mier ne wy ma ga nia wo bec
dzier żaw ców MOP mo gą skut ko wać po gor -
sze niem eko no mi ki ich dzia ła nia, a co za tym
idzie przy nieść sku tek od wrot ny do za mie -
rzo ne go, czy li spa dek do cho dów do bu dże -

tu pań stwa i po gor sze nie po zio mu ob słu gi
po dróż nych. Nie do pusz czal ne jest sto so wa -
nie prak tyk, ogra ni cza ją cych wol ny do stęp
do ryn ku, na przy kład po przez ogra ni cze nie
licz by kart, wy ko rzy sty wa nych w sys te mie
elek tro nicz ne go po bo ru opłat.

Ocze ku je my kon ty nu acji dia lo gu GDD -
KiA z przed sta wi cie la mi firm, za in te re -
so wa nych udzia łem w prze tar gach na
MOP -y w ce lu uzgod nie nia wa run ków
ak cep to wal nych dla obu stron – z ko rzy -
ścią dla kie row ców, ko rzy sta ją cych z sie -
ci au to strad i dróg eks pre so wych. Uwa -
ża my za nie zbęd ne pil ne do pusz cze nie
ak cep ta cji płat no ści za prze jazd au to -
stra da mi kar ta mi pa li wo wy mi, uży wa -
ny mi w Eu ro pie.

9. No we li za cja prze pi sów 
wy ko naw czych do usta wy 
o do zo rze tech nicz nym

Prze pi sy, do ty czą ce wa run ków tech nicz -
nych, któ rym po win ny od po wia dać urzą dze -
nia do na peł nia nia i opróż nia nia zbior ni ków
trans por to wych, okre ślo ne w roz po rzą dze -
niu Mi ni stra Trans por tu z dnia 20 wrze śnia
2006 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych
do zo ru tech nicz ne go, ja kim po win ny od po -
wia dać urzą dze nia do na peł nia nia i opróż -
nia nia zbior ni ków trans por to wych, nie są
do sto so wa ne do do stęp nych na ryn ku roz -
wią zań tech nicz nych, nie uwzględ nia ją też
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in nych, niż opi sa ne w roz po rzą dze niu, me tod 
za bez pie cze nia śro do wi ska – mi mo, że w Unii 
Eu ro pej skiej ta kie in ne za bez pie cze nia są sto so -
wa ne. Obec nie nie są do stęp ne prze wi dzia ne 
w roz po rzą dze niu roz wią za nia tech nicz ne co
spra wia, że nie jest moż li we speł nie nie je go 
wy ma gań. W związ ku z tym wej ście w ży cie 
z dniem 20 paź dzier ni ka br. przed mio to wych
wy ma gań gro zi wstrzy ma niem do staw pa liw
płyn nych na pol ski ry nek.

Ocze ku je my pil nej no we li za cji wspo mnia ne -
go roz po rzą dze nia przez Mi ni stra In fra struk -
tu ry, w szcze gól no ści prze su nię cia ter mi nu
obo wią zy wa nia je go za pi sów, wraz z jed no cze -
snym pod ję ciem prac nad je go kom plek so wą
no we li za cją.

10. No we li za cja za pi sów 
roz po rzą dzeń wy ko naw czych 
do usta wy Pra wo bu dow la ne.

W opi nii bran ży, prze pi sy za war te w roz po rzą -
dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 21 li sto pa da
2005 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim
po win ny od po wia dać ba zy i sta cje pa liw płyn nych,
ru ro cią gi prze sy ło we da le ko sięż ne słu żą ce do trans -
por tu ro py naf to wej i pro duk tów naf to wych i ich
usy tu owa nie, w za kre sie do ty czą cym za bez pie czeń
sto so wa nych w zbior ni kach i in sta la cjach, znaj du ją -
cych się na te re nie ra fi ne rii nie uwzględ nia ją stan -
dar dów tech nicz nych, po wszech nie sto so wa nych 
w Unii Eu ro pej skiej i za wie ra ją wy ma ga nia, któ rych
re ali za cja by ła by bar dzo kosz tow na, a jed no cze śnie
nie przy nio sła by żad nych po zy tyw nych kon se -
kwen cji dla śro do wi ska. 

Ocze ku je my szyb kiej no we li za cji roz po rzą dze -
nia lub też wy da nia jed no znacz nej in ter pre ta -
cji, do pusz cza ją cej sto so wa nie in nych za bez -
pie czeń na te re nie ra fi ne rii i ter mi na li pa liw.

11. Dia log ad mi ni stra cji pań stwo wej 
z re pre zen tan ta mi biz ne su.

Nie po kój bu dzi brak ko or dy na cji nie któ rych
ini cja tyw le gi sla cyj nych i rze czo we go dia lo gu ad -
mi ni stra cji z przed sta wi cie la mi przed się bior ców.
Na sku tek ta kie go po dej ścia czę sto ma my do czy -
nie nia z nie ja sny mi prze pi sa mi, a co za tym idzie
gi gan tycz ny mi kosz ta mi ich wpro wa dza nia w ży -
cie. Czę sto wy ni ka to z bra ku do świad cze nia
urzęd ni ków rzą do wych w pra cy po za ad mi ni stra -
cją, co po wo du je u nich brak świa do mo ści co do
re al ne go wpły wu no wych roz wią zań le gi sla cyj -
nych na go spo dar kę.

Uwa ża my, że otwar ty dia log przed sta wi cie li
biz ne su i ad mi ni stra cji pań stwo wej jest nie -
zbęd ny dla eli mi na cji sza rej stre fy, zwięk sze -
nia kon ku ren cyj no ści pol skiej go spo dar ki 
i wzro stu do cho dów bu dże tu pań stwa. 
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PRZERÓB ROPY NAFTOWEJ

Wyż szy po ziom prze ro bu mógł mieć
miej sce dzię ki pra cy kra jo wych ra fi ne rii bez
prze sto jów re mon to wych czy awa ryj nych
oraz dzię ki sys te ma tycz ne mu uru cha mia niu
no wych mo cy prze ro bo wych w Gru pie 
lO TOS w ra mach pro gra mu „10+”. W ro ku
2009 w gdań skiej ra fi ne rii miał miej sce, roz -
po czę ty w po ło wie mar ca, okre so wy prze stój
re mon to wy, któ ry trwał 33 dni. Ten fakt oraz
uru cha mia ne sys te ma tycz nie w II po ło wie
ro ku 2010 no we in sta la cje de sty la cyj ne 
w Gdań sku po zwo li ły zwięk szyć prze rób ro py
w Gru pie lO TOS o 2,6 mln ton, osią ga jąc na
ko niec ro ku po ziom 8,1 mln ton. Kon cern
PKN OR lEN, mi mo sil nej kon ku ren cji 
z pół no cy Pol ski, utrzy mał prze rób ro py na
po zio mie z ubie głe go ro ku osią ga jąc wy nik
pra wie 15 mln ton. Zdol no ści de sty la cyj ne
za kła du głów ne go PKN OR lEN w Płoc ku
to po nad 17 mln ton, a po do koń cze niu 
w I kwar ta le 2011 pro gra mu „10+” Gru pa
lO TOS bę dzie dys po no wa ła moż li wo ścią
prze ro bu w wy so ko ści po nad 10 mln ton. 

Naj wię cej ro py naf to wej, choć o 1 punkt
pro cen to wy mniej niż przed ro kiem, spro -
wa dzo no do pol skich ra fi ne rii z kie run ku

(fig. 1) zrealizowany przez krajowe rafinerie w roku 2010 wyniósł prawie 
23 mln ton, o 12% więcej niż w roku 2009.

PRODUKCJA PALIW CIEKŁYCH
(fig. 3) – benzyn silnikowych (BS), oleju napędowego (ON), paliwa lotniczego typu JET, oleju opałowego
lekkiego (LOO) i ciężkiego (COO) oraz gazu płynnego (LPG)  – wyniosła w 2010 roku prawie 23 mln m3.
Tym samym, w stosunku do roku 2009, wzrost produkcji paliw ciekłych oszacowano na prawie 7%.

�FIG. 1 PRZERÓB ROPY – DANE ZA ROK 2009 I 2010             w mln ton

�FIG. 2 UDZIAŁ W DOSTAWACH ROPY NAFTOWEJ 
DO RAFINERII KRAJOWYCH W 2010 ROKU [%]

�FIG. 3 PORÓWNANIE PRODUKCJI PALIW CIEKŁYCH 
W ROKU 2010 I 2009 w tys. m3

Wyszczególnienie ROK 2009 ROK 2010 Wskaźnik 2009=100

OOGGÓÓŁŁEEMM 2200,,33 2222,,88 111122

Źródło: Dane własne POPiHN

wschod nie go, skąd im por to wa no śred nio -
siar ko wą ro pę ga tun ku REB CO. Głów nie
do prze ro bu te go ga tun ku ro py do sto so wa -
ne są in sta la cje w kra jo wych ra fi ne riach. 
W ra mach prób tech no lo gicz nych spro wa dza -
no rów nież ro pę z Nor we gii (5%), Wiel kiej
Bry ta nii (1%) i śla do wo z Ko lum bii i Da nii. 

Wy kres (fig.2) pre zen tu je struk tu rę do -
staw ro py do ra fi ne rii kra jo wych. W sto sun -

ku do ro ku 2009 nie zmie ni ła się prak tycz -
nie wiel kość do staw z kie run ku ro syj skie go
wy no sząc po nad 21 mln ton. Spół ki kra jo -
we ko rzy sta ły z ren ty geo gra ficz nej i trans -
por to wej wy ko rzy stu jąc do re ali za cji do staw
głów nie in sta la cje ru ro cią go we Przed się -
bior stwa Eks plo ata cji Ru ro cią gów Naf to -
wych „Przyjaźń” SA. Za ku py uzu peł nia ją ce 
re ali zo wa no wy ko rzy stu jąc in sta la cje por to -
we Naf to por tu na Bał ty ku. Ska la tych do -
staw prze kro czy ła nie znacz nie 1,5 mln ton. 

Wiel kość do staw ro py naf to wej wy do by -
wa nej ze złóż kra jo wych sta no wi ła nie ca łe 3%
za opa trze nia ra fi ne rii, co prze kła da się na 
je dy nie oko ło 11 dni prze ro bu.

Źródło: Dane własne POPiHN

Źródło: Dane własne POPiHN

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee RROOKK  22000099 RROOKK  22001100 WWsskkaaźźnniikk  22000099==110000

Benzyny silnikowe 5 641 5 504 98
Olej napędowy 11 297 12 080 107
Gaz płynny LPG 485 539 111
Paliwo JET 815 819 100
Lekki olej opałowy 1 338 1 244 93
Ciężki olej opałowy 1 746 2 552 146
OOGGÓÓŁŁEEMM 2211  332222 2222  773388 110077

Zwięk sze nie prze ro bu ro py w ra fi ne riach
kra jo wych oraz uru cha mia nie no wych i mo -
der ni za cja ist nie ją cych in sta la cji prze twór -
czych by ły głów ny mi ele men ta mi wpły wa ją -
cy mi na zwięk sze nie kra jo wej pro duk cji 
pa liw cie kłych. Do dat ko wo ko niecz ność 
re ali za cji Na ro do we go Ce lu Wskaź ni ko we go
(NCW) wy mu sza ła blen do wa nie każ de go 
li tra sprze da nej ben zy ny sil ni ko wej i ole ju 
na pę do we go z bio kom po nen ta mi, co rów nież
za li cza ne jest przez pol skie pra wo do pro duk cji.
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Roz wi ja ją ca się go spo dar ka po trze bo wa ła
zwięk szo nych ilo ści głów ne go pa li wa trans -
por to we go ja kim jest olej na pę do wy, a kra jo -
we ra fi ne rie sta ra ły się ten po pyt za spo ko ić
mak sy ma li zu jąc prze rób ro py w kie run ku
śred nich de sty la tów, głów nie pa li wa do 
sil ni ków Die sla. Zwięk szo ny prze rób ro py
skut ko wał tak że znacz ną in ten sy fi ka cją pro -
duk cji cięż kie go ole ju opa ło we go, tym bar -
dziej że w IV kwar ta le ro ku zwy kle spa da 
za po trze bo wa nie na frak cje as fal to we. Mniej -
sze za po trze bo wa nie na ryn ku kra jo wym i eu -
ro pej skim na ben zy ny sil ni ko we zna la zło od -
zwier cie dle nie w rów nież mniej szej pro duk -
cji te go ga tun ku pa li wa. Z ko lei od bu do wu ją -
cy się, po za kłó ce niach zwią za nych np.: z wy -
stę po wa niem na te re nie Eu ro py py łu wul ka -
nicz ne go po wy bu chu wul ka nu na Is lan dii,
ry nek pa li wa lot ni cze go zo stał za spo ko jo ny
pro duk cją te go ga tun ku pa li wa na po zio mie
zbli żo nym do ubie gło rocz ne go.  

Tra dy cyj nie już, naj wyż sze wzro sty pro -
duk cji (o 7%) za no to wa no dla ole ju na pę do -
we go i jest to kon ty nu acja tren du wy stę pu ją -
ce go od kil ku lat. Na le ży jed nak za zna czyć, iż
dy na mi ka te go przy ro stu w sto sun ku do ro ku
po przed nie go zma la ła o 2 punk ty pro cen to -
we. Bar dziej niż ocze ki wa no spa dła pro duk -
cja ben zyn sil ni ko wych, a jed no cze śnie no to -
wa no wzrost pro duk cji sub sty tu tu ben zy ny
ja kim jest gaz płyn ny lPG. Niż sza niż przed
ro kiem by ła tak że pro duk cja lek kie go ole ju
opa ło we go, choć w tym wy pad ku za no to wa -
no znacz ne zwięk sze nie im por tu te go ga tun -
ku pa li wa, z któ rej to pu li część tra fi ła do in -
sta la cji od siar cza nia z prze zna cze niem na olej
na pę do wy. Prze su nię cie pro duk cji w kie run -
ku głów nych pa liw trans por to wych od zwier -
cie dla ło tren dy za ist nia łe na ryn kach mię dzy -
na ro do wych, na któ rych dzia ła nia re du ku ją -
ce osła bie nie go spo dar cze po wo do wa ły
zwięk sze nie za in te re so wa nia ole jem na pę do -
wym i pa li wem lot ni czym JET. 

W po rów na niu z ro kiem 2009 wy pro du -
ko wa no o pra wie 800 tys. m3 wię cej ole ju na -
pę do we go i o ty le sa mo cięż kie go ole ju opa ło -
we go. Spa dek pro duk cji ben zyn wy niósł pra -
wie 140 tys. m3. Łącz nie dla pa liw cie kłych

�FIG. 4 STRUKTURA PRODUKCJI PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2010 [%]

Źródło: Dane własne POPiHN

za no to wa no wzrost pro duk cji o 1,4 mln m3,
co jest wy ni kiem lep szym od wzro stu w re la -
cji 2009 do 2008 o pra wie 1 mln m3. 

Nie wiel kiej zmia nie w sto sun ku do ro ku
2009 ule gła struk tu ra pro duk cji pa liw, któ rą
przed sta wio no na fig. 4.

Zwra ca uwa gę utrzy ma nie w ca łej pu li
pro duk cyj nej pa liw cie kłych 54% udzia łu
przez olej na pę do wy. O 2 punk ty pro cen to we
zma lał udział ben zyn, ale za to o 3 punk ty
pro cen to we wzrósł udział cięż kie go ole ju
opa ło we go. Po zo sta łe pro duk ty nie zmie ni ły
swo je go udzia łu wy no szą ce go 2 do 5%.
Struk tu ra pro duk cji świad czy o utrzy ma niu
głę bo ko ści prze ro bu ro py naf to wej re ali zo wa -
nym przez pol skie ra fi ne rie. Uru cha mia ne
pod ko niec ro ku 2010 i na po cząt ku ro ku
2011 no we in sta la cje w Gru pie lO TOS, 
a tak że za po wia da ne mo der ni za cje w za kła -
dzie głów nym PKN w Płoc ku po zwa la ją
przy pusz czać, iż pro ces wzro stu pro duk cji
kra jo wej i głę bo ko ści prze ro bu ro py bę dzie
kon ty nu owa ny. Już dziś ra fi ne rie w Płoc ku 
i Gdań sku pod wzglę dem kom plek so wo ści
prze ro bu ro py naf to wej i za sto so wa nych
me tod pro duk cyj nych na le żą do czo łów ki
ra fi ne rii eu ro pej skich.

Wspo mnia no po wy żej, iż do pro duk cji
pa liw cie kłych za li cza się tak że pro ces blen -
do wa nia pa liw tra dy cyj nych z bio kom po -
nen ta mi. Do ben zyn sil ni ko wych pol skie
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pra wo po zwa la do dać do 5% ob ję to ści eta -
nol, a do ole ju na pę do we go do 5% ob ję to ści
es try. Nie ste ty ta kie skon stru owa nie norm
po wo du je, iż do da ne bio kom po nen ty nie
wy star cza ją na zre ali zo wa nie NCW na wy -
zna cza nych przez pań stwo po zio mach. 
W ro ku 2010 na le ża ło do dać 5,75% bio -
kom po nen tów prze li czo nych na war tość
opa ło wą po szcze gól nych pa liw. Tym sa mym
na le ża ło by do dać do ben zy ny 8,7% ob ję to ści
eta no lu, a do ole ju na pę do we go 6,2% ob ję -
to ści es trów. Nie ste ty pra wo ze zwa la na do -
da nie je dy nie do 5% ob ję to ścio wo bio kom -
po nen tów. Aby więc zre ali zo wać NCW 
fir my pro du ku ją ce i im por tu ją ce pa li wa mu -
sia ły sprze da wać czy ste es try pod han dlo wą
na zwą pa li wa B100. Ogrom ny wy si łek lo gi -
stycz ny, fi nan so wy, mar ke tin go wy i han dlo -
wy za owo co wał wy ko na niem przez spół ki
na le żą ce do PO PiHN na ło żo ne go na nie
NCW. We dług wstęp nych da nych na ryn ku
umiesz czo no oko ło 290 tys. m3 eta no lu 
i oko ło 890 tys. m3 es trów. Sprze daż pa li wa
B100 sza co wa na jest na oko ło 350 tys. m3

(osta tecz ne da ne zna ne bę dą do koń ca mar ca
2011). Na rok 2011 za kła da ny jest Na ro do wy
Cel Wskaź ni ko wy na po zio mie 6,2% wg.
war to ści opa ło wej, co zda niem firm zrze szo -
nych w PO PiHN – bez zmia ny obec nie obo -
wią zu ją cych prze pi sów do ty czą cym ja ko ści
pa liw – jest prak tycz nie nie do zre ali zo wa nia. 
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�FIG. 5 STRUKTURA IMPORTU PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2010 [%]

Źródło: Opracowanie własne POPiHN

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

�FIG. 8 KIERUNKI IMPORTU OLEJU NAPĘDOWEGO [%]

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

IMPORT 
(rozumiany jako suma importu właściwego 
i nabyć wewnątrzwspólnotowych) paliw ciekłych
(fig. 6) według pierwszych szacunków w roku 2010 wyniósł nieco ponad 8 mln. m3, z czego import
benzyn silnikowych to około 0,6 mln m3, a oleju napędowego 3,2 mln m3.

Rok 2010 był ko lej nym ro kiem ze zmniej -
sza ją cym się im por tem pa liw płyn nych. 
Ro sną ca pro duk cja kra jo wa, ro zu mia na rów -
nież ja ko wzrost ilo ści kom po no wa nych 
pa liw, a tak że zmniej sze nie za po trze bo wa nia
kra jo we go na ben zy ny sil ni ko we by ły głów -
ny mi czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na ogra ni -
cze nie im por tu pa liw cie kłych.

Naj więk sze pro cen to we spad ki im por tu
za no to wa no w przy pad ku ben zy ny sil ni ko -
wej (30% czy li 244 tys. m3) i cięż kie go ole ju
opa ło we go (37%). Jed nak naj więk szy wo lu -
me no wy spa dek do ty czył ole ju na pę do we go 

�FIG. 6 PORÓWNANIE IMPORTU I NABYĆ W-W PALIW CIEKŁYCH 
W ROKU 2010 I 2009

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee RROOKK  22000099 RROOKK  22001100 WWsskkaaźźnniikk  22000099==110000
ttyyss..  mm33 ttyyss..  mm33

Benzyny silnikowe 802 558 70
Olej napędowy 4 250 3 173 75
Gaz płynny LPG 3 606 3 574 99
Lekki olej opałowy 327 660 202
Ciężki olej opałowy 125 79 63
OOGGÓÓŁŁEEMM  ppaalliiwwaa  ppłłyynnnnee 99  111100 88  004444 8888

i by ło to po nad 1 mln m3 (25%). O 1% 
spa dło też za po trze bo wa nie na za gra nicz ne
do sta wy lPG. 

Je dy nym pro duk tem, któ re go im port
wzrósł w po rów na niu do ro ku 2009 był lek -
ki olej opa ło wy, ale w tym przy pad ku na le ży
mieć na uwa dze fakt, iż część te go im por to -
wa ne go to wa ru tra fi ło do dal sze go uszla chet -
nie nia (od siar cza nie ga so il -a) i na ry nek 
zo sta ło skie ro wa ne ja ko olej na pę do wy. 

Dla 5 ga tun ków pa liw spa dek wo lu me -
nu im por tu i na być we wnątrz wspól no to -
wych wy niósł, w po rów na niu rok do ro ku,
nie co po nad 1 mln m3. Więk sze ogra ni cze -
nie im por tu (17%) do ty czy ło firm człon -
kow skich PO PiHN, a mniej sze po zo sta łych
nie za leż nych ope ra to rów (3%), co jest lo -
gicz nym na stęp stwem zwięk sze nia pro duk -
cji kra jo wej. 

Choć ska la do staw za gra nicz nych ben zyn
sil ni ko wych ma le je z ro ku na rok, to kie run -
ki tych do staw po zo sta ją nie zmien ne. Po -
dob nie jak przed ro kiem naj wię cej ben zyn 
spro wa dzo no z Nie miec i Sło wa cji. Do sta wy 
z in nych kie run ków mia ły roz miar śla do wy. 

Więk szy wo lu men do staw ole ju na pę do -
we go po cią gnął za so bą więk szą ilość kie run -
ków skąd to pa li wo spro wa dza no. Do mi nu -
ją cym kie run kiem po zo sta ły Niem cy, a na 
na stęp nych miej scach zna la zły się kra je zza 
na szej wschod niej gra ni cy: li twa, Ro sja 
i Bia ło ruś. Łącz nie z kie run ku wschod nie go
spro wa dzo no oko ło 43% ca łe go im por tu 
ole ju na pę do we go.

�FIG. 7 KIERUNKI IMPORTU BENZYN SILNIKOWYCH [%]
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EKSPORT 
(rozumiany jako suma eksportu właściwego 
i dostaw wewnątrzwspólnotowych) paliw ciekłych

KONSUMPCJA KRAJOWA 
paliw ciekłych w roku 2010.

(fig. 9) wyniósł w 2010 roku 2,5 mln. m3 i jest to wynik wyższy od wyniku za rok 2009 o 35%.

Zwięk sze nie mo cy de sty la cyj nych oraz
brak prze sto jów re mon to wych by ły głów ny -
mi po wo da mi wzro stu eks por tu cięż kie go
ole ju opa ło we go oraz ben zyn sil ni ko wych.
Do dat ko wo do sta wy za gra nicz ne cięż kie -
go ole ju opa ło we go ule gły po dwo je niu.
Ten ga tu nek pa li wa jest tra dy cyj nie naj -
więk szą po zy cją wśród eks por to wa nych
pa liw cie kłych. W ro ku 2010 je go udział
w ca ło ści eks por tu pa liw wy niósł 65%. 

Słab sze niż rok wcze śniej za po trze bo wa -
nie na ben zy ny sil ni ko we by ło po wo dem

Wy kres fig. 11 przed sta wia wstęp ne po -
rów na nie kon sump cji kra jo wej pa liw cie kłych 
w ro ku 2010 do kon sump cji w ro ku 2009.
Osta tecz ne wy ni ki, uwzględ nia ją ce koń co we
roz li cze nie przez Mi ni ster stwo Fi nan sów im -
por tu i do staw we wnątrz w spól no to wych, 
a tak że za twier dzo ne ra por ty spół ek wcho -
dzą cych w skład PO PiHN, bę dą do stęp ne w

�FIG. 9 STRUKTURA EKSPORTU I DOSTAW 
W-W W ROKU 2009 I 2010 w tys. m3

Źródło: Dane własne POPiHN

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee RROOKK  22000099 RROOKK  22001100 WWsskkaaźźnniikk  22000099==110000
Benzyny silnikowe 476 625 131
Olej napędowy 139 32 23
Paliwo lotnicze 277 213 77
LPG 13 20 154
Ciężki olej opałowy 957 1 618 169
OOGGÓÓŁŁEEMM 11  886622 22  550088 113355

ulo ko wa nia po za gra ni ca mi kra ju nie co
więk szej ilo ści ben zyn sil ni ko wych. Wy sła no
z kra ju oko ło 150 tys. m3 wię cej pa liw do 
sil ni ków iskro wych i nie co wię cej au to ga zu
– głów nie w for mu le re ek spor tu. 

Wy so ki po pyt kra jo wy po wo du je, iż za
gra ni cę prak tycz nie nie tra fia olej na pę do -
wy. Eks port te go ga tun ku pa li wa po zo sta je
na śla do wym po zio mie w sto sun ku do wiel -
ko ści pro duk cji kra jo wej. Przy po dej mo wa -
niu de cy zji o skie ro wa niu pro duk tu na 

eks port, czy też do sprze da ży na te re nie 
kra ju, de cy du ją ce zna cze nie ma ją re la cje 
ce no we, za po trze bo wa nie ryn ku, czy też 
ko niecz ność re ali za cji NCW (w za kre sie
sprze da ży ben zyn i ole ju na pę do we go). 

Sy tu acja na mię dzy na ro do wych ryn kach
pa li wa lot ni cze go JET spo wo do wa ła, że
opła cal ność eks por tu te go pa li wa sta ła się aż
do III kwar ta łu 2010 ma ło atrak cyj na.
Utrud nie nia zwią za ne z za kłó ce nia mi że glu -
gi po wietrz nej wpły nę ły na zmniej sze nie 

�FIG. 10 STRUKTURA EKSPORTU PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2010 [%]  

Źródło: Dane własne POPiHN

za po trze bo wa nia ze stro ny prze woź ni ków
lot ni czych. Sy tu ację ra to wał roz wi ja ją cy się
ry nek lo tów kra jo wych oraz ro dzą ca się 
moż li wość kon ku ren cyj nych do staw do kra -
jo wych por tów lot ni czych. Wy ka zy wa ne 
w tym miej scu do sta wy za gra nicz ne, to do -
sta wy re ali zo wa ne bez po śred nio przez kra jo -
wych pro du cen tów. Znacz na część pro duk cji
te go ga tun ku pa li wa tra fia jed nak do kra jo -
wych spół ek po śred ni czą cych, któ re re ali zu ją
do sta wy lot ni sko we do sa mo lo tów prze woź -
ni ków mię dzy na ro do wych. Ska la tych do staw
w ro ku 2010 wy nio sła 581 tys. m3 czy li 56 tys.
m3 wię cej niż w ro ku po przed nim. 

Głów ne kie run ki eks por tu i do staw we -
wnątrz -wspól no to wych ben zyn sil ni ko wych
to Ukra ina (32%) i Szwe cja (32%), a ole ju na -
pę do we go Sło wa cja i Cze chy. Cięż ki olej opa -
ło wy tra fiał głów nie do Da nii (47%) i Ho lan dii
(28%). Bez po śred nie do sta wy za gra nicz ne
pa li wa Jet re ali zo wa ne przez ra fi ne rie kra jo -
we kie ro wa ne są głów nie do Szwe cji (46%) 
i Czech (28%), a tak że do Fin lan dii i Da nii.

po ło wie 2011 ro ku dla te go przed sta wia ne
wy ni ki na le ży trak to wać ja ko sza cun ko we,
acz kol wiek bar dzo zbli żo ne do osta tecz nych.

Osią gnię ty wy nik kon sump cji kra jo wej
pa liw cie kłych od zwier cie dla do brą sy tu ację
w go spo dar ce pol skiej w ro ku 2010. Przy rost
PKB o 3,8% skut ko wał zwięk sze niem po py tu
na pa li wa cie kłe w ska li więk szej niż na po -

cząt ku ro ku sza co wa ła Pol ska Or ga ni za cja
Prze my słu i Han dlu Naf to we go. Są dzo no, iż
przy rost kon sump cji 4 głów nych pa liw cie -
kłych osią gnie war tość oko ło 0,2% tym cza sem
ry nek po zy tyw nie za sko czył i wy nik osta tecz -
ny sza co wa ny jest na oko ło 1%. Oczy wi ście
zmia ny kon sump cji dla po szcze gól nych 
ga tun ków pa liw są zróż ni co wa ne. Trze ba 
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pa mię tać, iż w ro ku 2010 mie li śmy dłu gi
okres zi mo wy (na po cząt ku i w koń ców ce
ro ku), dwie fa le po wo dzio we prze ta cza ją -
ce się przez znacz ne ob sza ry kra ju i re la -
tyw nie wy so kie ce ny pa liw. W ta kiej sy tu -
acji osią gnię cie przy ro stu kon sump cji na
wy ka za nym po zio mie na le ży po trak to wać
ja ko kon ty nu ację tren dów z ro ku 2009 do -
brze ro ku ją cą na przy szłość. Wpraw dzie 
w ska li ro ku wy nik koń co wy po ka zał spa -
dek po py tu na ben zy ny sil ni ko we, ale za 

�FIG. 11 SZACUNKOWA WIELKOŚĆ KONSUMPCJI PALIW W KRAJU W ROKU 2010, W PORÓWNANIU DO ROKU 2009

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee RROOKK  22000099 RROOKK  22001100 WWsskkaaźźnniikk  
ttyyss..  mm33 uuddzziiaałł  ttyyss..  mm33 uuddzziiaałł 22000099==110000

ww  kkoonnssuummppccjjii  %% ww  kkoonnssuummppccjjii  %%
BBeennzzyynnyy  ssiillnniikkoowwee KKoonnssuummppccjjaa 66  117788 55  778822 9944

w tym całkowity 802 13 558 10 70
import

OOlleejj  nnaappęęddoowwyy KKoonnssuummppccjjaa 1144  112266 1144  661144 110044
w tym całkowity 4 250 30 3 173 22 75

import 
GGaazz  ppłłyynnnnyy  LLPPGG KKoonnssuummppccjjaa 33  998899 44  004422 110011

w tym całkowity 3 606 90 3 574 88 99
import

RRaazzeemm  33  ggaattuunnkkii  ppaalliiww KKoonnssuummppccjjaa 2244  229933 2244  443388 110000,,66
w tym całkowity 8 658 36 7 305 30 84

import
LLeekkkkii  oolleejj  ooppaałłoowwyy KKoonnssuummppccjjaa 11  443377 11  445544 110011

w tym całkowity 327 23 660 45 202
import

CCiięężżkkii  oolleejj  ooppaałłoowwyy KKoonnssuummppccjjaa 776633 772200 9944
w tym całkowity 125 16 79 11 63

import
OOGGÓÓŁŁEEMM KKoonnssuummppccjjaa 2266  449933 2266  661122 110000,,55

w tym całkowity 9 110 34 8 044 30 88
import

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

to po kaź ny wzrost za po trze bo wa nia na 
olej na pę do wy przy sta bil nym po py cie na
lPG i lek ki olej opa ło wy. Uwzględ nia jąc
przed sta wio ne po wy żej ele men ty za kłó ca -
ją ce nor mal ną sprze daż pa liw moż na
stwier dzić, iż kra jo wy sek tor naf to wy po -
tra fił w peł ni za spo ko ić po trze by kie row -
ców i prze my słu.

Do bre wy ni ki go spo dar cze pod par te
do dat ko wo licz ny mi in we sty cja mi in fra -
struk tu ral ny mi, a tak że kon ty nu owa na die -

se li za cja flo ty po jaz dów zna la zły swo je od -
bi cie w zwięk szo nym po py cie na olej na pę -
do wy. Pod trzy ma ny zo stał tym sa mym
trend wzro sto wy z lat po przed nich. Pra wie
4% wzrost kon sump cji pa li wa do sil ni ków
wy so ko pręż nych zo stał osią gnię ty dzię ki
zwięk sze niu pro duk cji w kra jo wych ra fi ne -
riach. Więk sze mo ce pro duk cyj ne po zwo -
li ły ogra ni czyć o 25% udział pa li wa po cho -
dzą ce go z za gra ni cy w za opa trze niu ryn ku.
Mi mo to wciąż do za spo ko je nia ryn ku nie -

Źródło: Opracowanie własne POPiHN

�FIG. 12 KONSUMPCJA KRAJOWA PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2010 I 2009 [TYS. M3]
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Źródło: Opracowanie własne POPiHN

�FIG. 13 STRUKTURA KONSUMPCJI PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2010 [%]

Źródło: Ministerstwo Finansów, POPiHN *) – obrót realizowany przez producentów krajowych

�FIG. 14 BILANS OBROTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
DLA PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2010

zbęd ny jest jesz cze im port te go ga tun ku pa li -
wa. W ro ku 2010 na by cia za gra nicz ne sta no -
wi ły 22% ca ło ści za opa trze nia ryn ku. By ło to o
8 punk tów pro cen to wych mniej niż w ro ku
2009 ale na dal im port wy no sił oko ło 3 mln m3. 

Za po trze bo wa nie na ben zy ny sil ni ko we
jest głów nie okre śla ne przez in dy wi du al nych
na byw ców pa liw ko rzy sta ją cych z sa mo cho -
dów oso bo wych. Ce na te go pa li wa jest istot -
nym ele men tem kal ku la cji bu dże tów do mo -
wych, a wa run ki at mos fe rycz ne wpły wa ją na
czę sto tli wość ko rzy sta nia z pry wat nych po -
jaz dów. Te dwa ele men ty wpły nę ły na wiel -
kość kon sump cji pa li wa do sil ni ków ben zy -
no wych w ro ku 2010. Dłu gie okre sy zi mo we,
po wo dzie i wy so kie, szcze gól nie w dru giej po -
ło wie ro ku, ce ny ben zyn ukształ to wa ły po pyt
na po zio mie niż szym o 6% niż w ro ku 2009.
Istot na dla zu ży cia ben zyn sil ni ko wych jest
rów nież re la cja po mię dzy ce ną te go no śni ka
ener gii i au to ga zu bę dą ce go sub sty tu tem ben -
zyn, a ta przez ca ły rok utrzy my wa ła ko rzyst -
ne po zio my po ni żej 50% ce ny ben zy ny. Po -
dob nie jak w przy pad ku ole ju na pę do we go
wzrost pro duk cji kra jo wej ben zyn spo wo do -
wał, iż udział to wa rów z za gra ni cy w tej gru -
pie pro duk tów zma lał o 30% i w ca ło ści do -
staw na ry nek sta no wił je dy nie 10%. To o 3
punk ty pro cen to we mniej niż w ro ku 2009.

Nie na stą pił ocze ki wa ny spa dek po py tu na
gaz płyn ny lPG choć za zna czyć na le ży, że
zmie ni ła się nie co struk tu ra tej kon sump cji.
Spa dło o oko ło 2% za po trze bo wa nie na au to -
gaz, a wzrósł po pyt na gaz w po zo sta łych za -
sto so wa niach (tech no lo gicz nych, opa ło wych).
Wpraw dzie nie co wzro sła pro duk cja kra jo wa
lPG, ale wciąż 88% za opa trze nia ryn ku w ten
pro dukt po cho dzi z na być za gra nicz nych. To
wpraw dzie o 2 punk ty pro cen to we mniej niż
w ro ku po przed nim ale na dal istot na wiel kość
w na szym bi lan sie ob ro tów mię dzy na ro do -
wych. W sto sun ku do ro ku 2009 kon sump cja
ca łe go lPG wzro sła o oko ło 1% przy spad ku
im por tu też o oko ło 1%. 

Ocze ki wa no spad ku za po trze bo wa nia na
lek ki olej opa ło wy, a tym cza sem za no to wa no
1% wzrost po py tu na ten ga tu nek pa li wa grzew -
cze go. Nie wąt pli wie przy czy ni ły się do te go wa -
run ki at mos fe rycz ne wy mu sza ją ce w ro ku 2010
prze dłu że nie okre su grzew cze go po nad li mi ty
osią ga ne w la tach po przed nich. Zwra ca uwa gę
fakt istot ne go wzro stu im por tu te go pa li wa ale
na le ży za zna czyć, iż część z tych za gra nicz nych
do staw ga so il -a zo sta ła prze zna czo na do dal szej
prze rób ki (od siar cza nie) i skie ro wa na na stęp nie
do sprze da ży ja ko olej na pę do wy. Do dat ko wo
mniej sze do sta wy z pro duk cji kra jo wej mu sia ły,
w ce lu zbi lan so wa nia ryn ku, zo stać uzu peł nio -
ne to wa rem z im por tu. 

Ko lej ny rok spa da ła kon sump cja we -
wnętrz na cięż kie go ole ju opa ło we go choć

pro duk cja kra jo wa bi ła w tym ga tun ku ko -
lej ne re kor dy. Nad wyż ki pro duk cyj ne zo sta -
ły wy sła ne po za gra ni ce kra ju. Na ogra ni cze -
nie kon sump cji wpły nę ły za pew ne rów nież
dzia ła nia firm ener ge tycz nych zmie rza ją ce
do ogra ni cza nia emi sji CO2. 

Łącz na kra jo wa kon sump cja 5 ga tun ków
pa liw cie kłych by ła wyż sza o oko ło 119 tys.
m3 od kon sump cji z ro ku 2009. Ten nie ca ły
1% wzrost zo stał osią gnię ty przy re duk cji
im por tu o 12% czy li o po nad 1 mln m3. Na -
dal jed nak oko ło 30% ryn ku jest za spo ka ja -
ne za ku pa mi za gra nicz ny mi. To wpraw dzie
o 4 punk ty pro cen to we mniej niż przed ro -
kiem ale cał ko wi ty im port wy niósł i tak po -
nad 8 mln m3. 

Cał ko wi ta kon sump cja w/w 5 ga tun ków
pa liw wy nio sła 26,6 mln m3, a jej struk tu ra
zo sta ła przed sta wio na na wy kre sie fig.13.

Olej na pę do wy utrzy mu je swój pry mat
w za po trze bo wa niu ryn ku na pa li wa cie kłe i
w ro ku 2010 po więk szył swój udział w cał -
ko wi tej struk tu rze po py tu o 2 punk ty pro -

Głów nym ryn kiem dla pol skich ra fi ne rii
jest ry nek kra jo wy de ter mi no wa ny czyn ni -
ka mi eko no micz ny mi, han dlo wy mi i lo gi -
stycz ny mi. Jed no cze śnie pro wa dzo na jest
nor mal na wy mia na han dlo wa z za gra ni cą,
choć po trze by kra jo we sku tecz nie ogra ni -
cza ją wy sył ki za gra nicz ne.

Po dob nie jak w la tach mi nio nych wy stę -
po wa ła nad wyż ka pa liw przy wie zio nych do
kra ju nad wy wie zio ny mi za gra ni cę. W ro ku
2010 wiel kość ta prze kro czy ła 5,5 mln m3

i by ła zdo mi no wa na przez im port ole ju na pę -
do we go oraz ga zu płyn ne go lPG. Dzię ki
zwięk szo ne mu eks por to wi cięż kie go ole ju
opa ło we go, pa li wa JET i ben zyn sil ni ko wych
róż ni ca ta zma la ła w sto sun ku do sta nu z ro ku
2009 o 1,5 mln m3. Pol ska po zo sta ła w ro ku
2010 eks por te rem net to cięż kie go ole ju opa -
ło we go i pa li wa JET, a do dat ko wo mniej sze
za po trze bo wa nie ryn ku we wnętrz ne go po -
zwo li ło na eks port więk szej ilo ści ben zyn sil -
ni ko wych. Uru cha mia ne z koń cem ro ku
2010 i w ro ku 2011 no we in sta la cje pro gra -

IImmppoorrtt  ++  NNaabbyycciiaa EEkkssppoorrtt  ++  DDoossttaawwyy RRóóżżnniiccaa  ((22--33))
1 2 3 4
Benzyny silnikowe 558 625 (-67)
Olej napędowy 3 173 32 3 141
LPG 3 574 20 3 554
Paliwo lotnicze JET *) 213 (-213)
Lekki olej opałowy 660 660
Ciężki olej opałowy 79 1 618 (-1 539)
RRAAZZEEMM 88  004444 22  550088 55  553366

cen to we osią ga jąc po ziom 54%. Na le ży się
spo dzie wać, iż w przy szło ści wiel kość te go
udzia łu bę dzie ro sła. Swo ją po zy cję olej na -
pę do wy wzmoc nił kosz tem ben zyn sil ni ko -
wych, któ rych kon sump cja z po wo dów opi -
sa nych po wy żej zma la ła i tym sa mym ob ni -
że niu o 2 punk ty pro cen to we uległ udział
te go pa li wa w cał ko wi tej struk tu rze zu ży cia
pa liw cie kłych.

mu 10+ w Gru pie lO TOS i no we in sta la cje
HON w PKN OR lEN bę dą skut ko wa ły
zwięk sze niem za opa trze nia z ra fi ne rii kra jo -
wych, któ re czę ścio wo – w za leż no ści od za -
po trze bo wa nia ryn ku we wnętrz ne go – mo że
prze ło żyć się rów nież na bi lans ob ro tów mię -
dzy na ro do wych sku tecz nie go prze su wa jąc 
w kie run ku zmniej sze nia na być za gra nicz nych
i zwięk sze nia do staw po za te ry to rium Pol ski.
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RYNEK DETALICZNY

W 2010 ro ku na ryn ku sta cji pa liw nie ob -
ser wo wa no spek ta ku lar nych wy da rzeń ta kich
jak prze ję cia, za ku py sie ci czy też wej ście no -
we go ope ra to ra, nie mniej jed nak spo ro się na
tym ryn ku dzia ło. Zwra ca głów nie uwa gę dal -
sze zmniej sze nie licz by sta cji pra cu ją cych 
w bran dach pol skich kon cer nów. Zmniej sze -
niu ule gła ilość sta cji sy gno wa nych lo go PKN
(OR lEN, BlI SKA) oraz lo go Gru py lO TOS.
Głów nym po wo dem tej re duk cji by ło za koń -
cze nie lub roz wią za nie umów part ner skich
pod pi sy wa nych pod ko niec ubie głe go wie ku.
Istot ne zna cze nie mia ła też re struk tu ry za cja
sie ci pod ką tem eko no mi ki dzia łań po -
szcze gól nych obiek tów. Ta re struk tu ry za cja 
w kon cer nach prze ło ży ła się na nie wiel kie
zwięk sze nie ilo ści sta cji nie za leż nych, któ re
utra ci ły pa tro nat kon cer nów. Swo je sie ci roz -
wi ja ły kon cer ny mię dzy na ro do we, głów nie
re ali zu jąc pro gram prze jęć z wy ko rzy sta niem
fran czy zy. Hi per mar ke ty otwie ra ły no we sta -
cje, a w gro nie sta cji nie za leż nych wy raź nie
za zna czył się trend zrze sza nia się pod co raz
le piej roz po zna wa ny mi bren da mi nie za leż ny -
mi od kon cer nów kra jo wych i mię dzy na ro -
do wych. W re zul ta cie tych wszyst kich prze -
kształ ceń i in we sty cji na ryn ku przy by ło oko -
ło 40 obiek tów, przy czym ten przy rost zo stał
osią gnię ty głów nie dzię ki no wym obiek tom
przy skle pach wiel ko po wierzch nio wych i bu -
do wie no we go ryn ku, któ rym zo stał ry nek
au to stra do wych sta cji pa liw. W ubie głym ro -
ku przy by ło 10 sta cji przy au to stra dach i by -
ły to sta cje ob słu gi wa ne przez PKN OR lEN,
Gru pę lO TOS i Shell. 

Kie row cy w Pol sce przy zwy cza ili się już
do kształ to wa ne go w la tach ubie głych po -
dzia łu na róż ne seg men ty ryn ku – pre -
mium, eko no micz ny i bez ob słu go wy. W ro -
ku 2010 ten po dział rów nież obo wią zy wał,
a każ dy z seg men tów zy ski wał ko lej nych
klien tów dla któ rych kry te ria mi wy bo ru
sta cji by ła za sob ność port fe la i ocze ki wa nia
na usłu gi do dat ko we. 

Jak wspo mnia no po wy żej, kon cer ny kra -
jo we utra ci ły część sta cji, któ re wcze śniej dla
nich pra co wa ły. Trze ba jed nak pa mię tać, że
ca ły czas w tych fir mach trwa ła bu do wa
port fe la sta cji dzia ła ją cych na od po wied nim
po zio mie zy skow no ści eko no micz nej, po sia -
da ją cych atrak cyj ne lo ka li za cje i ma ją ce
ocho tę pod po rząd ko wać się po li ty ce han -
dlo wej kon cer nu. Część umów pa tro nac -
kich zo sta ła roz wią za na, ale na ich miej sce
zo sta li po zy ska ni no wi ope ra to rzy nie za leż -

      Źródło: Dane własne POPiHN

�FIG. 15 LICZBA STACJI OPERATORÓW DETALICZNYCH
W LATACH 2008-2010

22000088 22000099 22001100
SSiieeccii  ssttaaccjjii  ppaalliiww 3311..1122..22000088 3311..1122..22000099 3311..1122..22001100
Koncerny krajowe 2 158 2 074 2 038
Koncerny zagraniczne 1 223 1 311 1 351
Sieci nezależne 421 490 562
Pozostali operatorzy 
niezależni (około) 2 929 2 710 2 658
Sklepy 123 130 146
OOGGÓÓŁŁEEMM  ((ookkoołłoo)) 66  885544 66  771155 66  775555

ni lub wy bu do wa no no we obiek ty. Ten pro -
ces na brał tem pa w II pół ro czu 2010 i na le -
ży się spo dzie wać, że bę dzie kon ty nu owa ny
w ko lej nych la tach – zgod nie z za po wie dzia -
mi obu pol skich pro du cen tów pa liw chcą -
cych od bu do wać swo ją po zy cję ryn ko wą.

Dzia ła ją ce na pol skim ryn ku kon cer ny
mię dzy na ro do we nie zwal nia ją tem pa roz -
wo ju swo ich sie ci. W ro ku 2010 przy by ło
40 sta cji ope ru ją cych pod szyl dem tych
wła śnie ope ra to rów. BP ze sta nem 402 sta -
cji i przy ro stem o 18 obiek tów utrzy ma ło
po zy cję wi ce li de ra ryn ku punk tów tan ko -

wa nia sa mo cho dów. Zaj mu ją cy trze cią po -
zy cję w ran kin gu ope ra to rów sta cji Shell,
zmniej szył tem po przy ro stu ilo ści sta cji,
zwięk sza jąc stan swe go po sia da nia o 2
obiek ty, co by ło skut kiem za rów no dzia łań 
re struk tu ry za cyj nych, jak i in we sty cyj nych.
Po dob ny przy rost sta cji co BP za no to wał
Sta to il, któ re go brend za wisł na 17 ko lej -
nych sta cjach. Sta cje po zy ska ne od nie za -
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leż nych ope ra to rów, któ rzy we współ pra cy
z du żym ope ra to rem wi dzą swo ją szan sę
po zo sta nia na ryn ku, sta no wi ły zna ko mi tą
więk szość no wych na byt ków kon cer nów,
acz kol wiek re ali zo wa ne też by ły od pod -
staw no we in we sty cje speł nia ją ce naj now -
sze tren dy świa to we.

Istot ny przy rost licz by obiek tów ob ser wo -
wa no w gru pie pry wat nych sie ci nie za leż nych.
Za ta kie PO PiHN uzna je sie ci po sia da ją ce
mi ni mum 10 sta cji. Naj bar dziej ak tyw ne
z nich to Del fin, Mo ja Sta cja, WW Ener gy
czy An wim z bren dem Moya. Po rów nu jąc

ilo ści sta cji dzia ła ją ce w tych alian sach w ro ku
2008 i w 2010 wi dać, że ta for ma dzia łal no ści
cie szy się co raz więk szym po wo dze niem 
u ope ra to rów nie za leż nych. Wspól ne, czę sto
już ogól no pol skie lo go, wspól na po li ty ka 
za ku po wa pa liw, pro gra my lo jal no ścio we 
a jed no cze śnie du ża nie za leż ność dzia ła nia
po wo du ją, iż sto wa rzy sze nia te sta ją się
kon ku ren cją dla sie ci kon cer no wych.
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W 2010 ro ku PKN OR lEN po zo stał 
li de rem ryn ku sta cji pa liw, choć je go stan 
po sia da nia zma lał do 1 714 obiek tów. Fir ma
nie za prze sta ła roz bu do wy seg men tu eko no -
micz ne go sta cji i na ko niec ro ku obiek tów 
z lo go Bli ska by ło już 459. O 4 obiek ty 
po więk szy ła się ilość sta cji kon cer nu zlo ka li -
zo wa nych przy au to stra dach.

Dru gi kra jo wy kon cern naf to wy – Gru pa
lO TOS – wy ka zał na ko niec ro ku mniej szą
ilość sta cji niż przed ro kiem, ale nie ozna cza
to iż fir ma tyl ko tra ci ry nek. Ca ły czas bo -
wiem trwa ją pra ce zmie rza ją ce do od bu do wy
po zy cji na li ście ope ra to rów sta cji. Dzie je się
tak za spra wą po zy ska nia no wych ope ra to rów
nie za leż nych de cy du ją cych się na współ pra cę
z fir mą oraz po przez in we sty cje w no we
obiek ty, jak choć by sta cje przy au to stra dach.
W ro ku 2010 przy by ło fir mie 6 sta cji au to -
stra do wych.

Wi ce li de rem na ryn ku ilo ści sta cji po zo -
sta ło BP po sia da ją ce 402 sta cje, ale swo je
udzia ły w ryn ku po więk szy ły też nie któ re 
z po zo sta łych kon cer nów dzia ła ją cych na
pol skim ryn ku: Sta to il o 17 sta cji, Shell o 2 
sta cje, St1 o 2 sta cje i AS24 o 1 sta cję. W tej

gru pie sta cji za po wie dzia no na rok 2011
prze ję cie sie ci St1 przez kon cern Sta to il, co
znacz nie zwięk szy je go stan po sia da nia bio -
rąc pod uwa gę go to we obiek ty i dział ki prze -
zna czo ne pod bu do wę sta cji. Sta nu po sia da -
nia nie zwięk szy ły Ne ste i lu ko il ale w do bie
wy so kich cen pa liw ni skie ce ny pa liw ofe ro -
wa nych na obiek tach tych firm prze ko nu ją
co raz wię cej klien tów. 

Po za sto ju w ro ku 2009 spo ro no wych
sta cji uru cho mi ły hi per mar ke ty. Po sia da ne
przez nie 146 sta cji wy pro wa dza tę gru pę
ope ra to rów przed ta kie fir my jak Ne ste czy
lu ko il. Naj wię cej no wych sta cji uru cho mio -
no w po bli żu mar ke tów z lo go In ter mar che.
li de rem w tej gru pie po zo sta je Car re fo ur ale
po zo sta łe sie ci za po wia da ją dal sze in we sty -
cje. Bio rąc pod uwa gę wo lu men ob ro tów 
re ali zo wa nych przez sta cje te go ty pu (ni ska
mar ża – ni ska ce na) ich ro la w ca ło ści ryn ku
sprze da ży de ta licz nej pa li wa wzra sta z ro ku
na rok. 

Ob sza rem ule ga ją cym sta łym trans for ma -
cjom jest ry nek sta cji ope ra to rów nie za leż -
nych. Wy po wia da nie i pod pi sy wa nie umów
pa tro nac kich, zrze sza nie się w więk sze gru py

za ku po we oraz po szu ki wa nie moż li wo ści
prze trwa nia po przez przy ję cie fran szy zy od
więk szych ope ra to rów to naj waż niej sze zja -
wi ska dy na mi zu ją ce tą gru pę sprze daw ców
pa liw. Wpraw dzie ze sta ty styk wy ni ka, że ten
seg ment ryn ku sta cji pa liw nie co wzrósł, ale
nie wy ni ka to z no wych in we sty cji tyl ko z fak -
tu wy cho dze nia ze współ pra cy z kon cer na mi
po je dyn czych wła ści cie li sta cji. Rok 2011 
bę dzie przed ostat nim, w któ rym ma ją obo -
wią zy wać do tych cza so we prze pi sy śro do wi -
sko we. Kto nie wy ko na nie zbęd nych (i kosz -
tow nych) in we sty cji bę dzie mu siał z ryn ku
wy paść. To wid mo wi si głów nie nad po je dyn -
czy mi ope ra to ra mi nie za leż ny mi. Do dat ko wo
kon ku ren cja na ryn ku de ta licz nym po wo du -
je, iż mar że osią ga ne przez wszyst kich ope ra to -
rów są na ni skich po zio mach. To dla czę ści
ope ra to rów nie za leż nych ozna cza do dat ko wą
trud ność pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej. Me to dą wyj ścia z tej sy tu acji jest kon ty -
nu acja wspól nej po li ty ki za opa trze nio wej 
i in we sty cyj nej po zwa la ją cej na ko rzyst niej -
sze za ku py i ob ni że nie kosz tów lo gi sty ki. 

Ope ra to rzy nie za leż ni – mi mo prób 
kon so li da cji – są na dal moc no roz pro sze ni,
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ale po sia da ją wciąż oko ło 48% cał ko wi tej 
licz by sta cji pa liw w Pol sce.

Sła biej niż przy pusz cza no roz wi ja się ry nek
sta cji au to stra do wych. Wol ne tem po bu do wy
au to strad, prze cią ga ją ce się pro ce du ry prze tar -
go we, wy so kie wy ma ga nia Ge ne ral nej Dy rek -
cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w sto sun ku 
do na jem ców Miejsc Ob słu gi Po dróż nych
(MOP) spo wo do wa ły, iż w ro ku 2010 przy by -
ło je dy nie 10 no wych sta cji ob słu gu ją cych kie -
row ców po ru sza ją cych się naj szyb szy mi dro -
ga mi w kra ju. Więk szość z tych obiek tów jest
w ge stii PKN OR lEN (18 sta cji), ale swo je
sta cje bu du je też Gru pa lO TOS (7 sta cji) 
i Shell (6 sta cji). GDD KiA pla nu je ogła sza nie
no wych prze tar gów na ko lej ne miej sca ob słu -
gi po dróż nych przy au to stra dach i dro gach
szyb kie go ru chu, no we od cin ki au to strad bu -
du ją też kon ce sjo na riu sze pry wat ni. Zwięk sza -
nie ilo ści sta cji przy au to stra dach spo wo du je
zmia ny na do tych cza so wym ryn ku sta cji. 
Za pew ne zmie nią się miej sca tan ko wa nia 
po jaz dów, a to do pro wa dzi do prze ta so wań 
w obec nej sie ci sta cji pa liw. Na stęp stwem uru -
cha mia nia sta cji au to stra do wych bę dzie re duk -
cja czę ści sta cji, któ re dziś funk cjo nu ją na 
gra ni cy opła cal no ści, a ze wzglę du na lo ka li za -
cję sta ną się ma ło atrak cyj ne po po wsta niu 
sie ci au to strad. 

Ze wzglę du na fakt, iż pra wie 50% sta cji pa -
liw sta no wią w Pol sce sta cje pry wat ne, trud no
po zy skać da ne sprze da żo we ze wszyst kich sta -
cji. Nie mniej jed nak wia ry god ne da ne uzy ska -
ne z sie ci sta cji pa li wo wych firm zrze szo nych
w Pol skiej Or ga ni za cji Prze my słu i Han dlu
Naf to we go po zwa la ją na po ka za nie tren dów
za cho dzą cych na obiek tach prze zna czo nych
do sprze da ży pa liw. Przy po mnij my, iż do sta cji
firm człon kow skich PO PiHN na le ży dru gie
50% ryn ku, a przy tym sta cje te re ali zu ją więk -
szość sprze da ży pa liw i po zo sta łych pro duk tów
ofe ro wa nych na sta cjach oraz ofe ru ją więk -
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�FIG. 19 SPRZEDAŻ PALIW SILNIKOWYCH NA STACJACH 
FIRM CZŁONKOWSKICH POPIHN W 2010 ROKU [M3]

szość z usług ty pu myj nie, ho te le, re stau ra cje.
In for ma cje o kon sump cji kra jo wej pa liw cie -
kłych, a tak że in for ma cje o ryn ku de ta licz nej
sprze da ży pa liw i in nych ar ty ku łów dla kie row -
ców prze ka za ne przez te fir my po ka zu ją, iż 

w ro ku 2010 dzia łal ność han dlo wa na sta cjach
pa liw by ła kon ty nu owa na i roz wi ja na. Tren dy
ob ser wo wa ne dla tej gru py ope ra to rów prak -
tycz nie od zwier cie dla ją ob raz ca łe go ryn ku,
gdyż to wła śnie wzor ce wdra ża ne przez te fir -
my są wzo rem dla po zo sta łych ope ra to rów.

Wy kres fig. 18 po ka zu je głów ne zja wi ska
za cho dzą ce na ryn ku de ta licz nej sprze da ży 
pa liw. Naj waż niej sze z nich to wy so ki wzrost
sprze da ży pa liw ty pu pre mium, wzrost ilo ści
sta cji pa liw ope ru ją cych w for mu le fran szy zy, 
a tak że wzrost sprze da ży w skle pach dzia ła ją -
cych na sta cjach pa liw. 

Mie sięcz na sprze daż pa liw cie kłych re ali zo -
wa na po przez sta cje pa liw wy ka za ła trend
wzro sto wy przy za cho wa niu zwy cza jo wej 
se zo no wo ści sprze da ży.

Przy niż szej kon sump cji ben zyn sil ni ko -
wych w kra ju rów nież sta cje firm zrze szo -
nych w PO PiHN sprze da ły mniej pa liw do
sil ni ków z za pło nem iskro wym. Mniej szy 
spa dek sprze da ży ob ser wo wa no na sta cjach
nie za leż nych – z re gu ły utrzy mu ją cych ce ny
de ta licz ne na niż szym po zio mie od sta cji
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kon cer no wych  – gdyż sprze daż ben zyn i au -
to ga zu jest czu ła na po ziom ce ny. Zde cy do -
wa ną więk szość ku pu ją cych te pa li wa sta no -
wią kie row cy pry wat ni uza leż nia ją cy wiel kość
za ku pów od wy so ko ści bu dże tów do mo wych.
Roz wi ja ją ca się go spo dar ka kra jo wa spo wo -
do wa ła z ko lei zde cy do wa ne zwięk sze nie
sprze da ży ole jów na pę do wych bę dą cych
głów nym pa li wem trans por to wym. Tu ele -
ment ce no wy nie od gry wał tak du żej ro li jak
w przy pad ku ben zyn i au to ga zu. 

Dy na mi kę sprze da ży pa liw na sta cjach
firm PO PiHN w po szcze gól nych mie sią cach
2010 przed sta wio no na wy kre sie fig. 20.

Ostra zi ma na po cząt ku ro ku oraz po wo -
dzie wio sen ne spo wo do wa ły sła be wy ni ki
sprze da ży pa liw w I pół ro czu 2010. Szcze gól -
nie jest to wi docz ne w przy pad ku ben zyn sil -
ni ko wych i au to ga zu. Po dob nie atak zi my
pod ko niec ro ku i wy so kie ce ny pa liw skut ko -
wa ły spad kiem dy na mi ki sprze da ży w grud -
niu 2010. 

Dla ca łe go ro ku śred ni wzrost dy na mi ki
sprze da ży pa liw na sta cjach firm PO PiHN
wy niósł pra wie 2%, przy czym dla ole ju na pę -
do we go by ło to 7%. Dla ben zyn i au to ga zu
no to wa no spa dek dy na mi ki sprze da ży od po -
wied nio o 5% i 2%. Po ziom tej dy na mi ki
sprze da ży, w po rów na niu do wy ni ków łącz -
nej kon sump cji pa liw w kra ju, su ge ru je ob ni -
że nie wo lu me nu sprze da ży ben zyn i au to ga zu
na sta cjach kon cer nów kra jo wych i mię dzy -
na ro do wych oraz prze nie sie nie tan ko wa nia
czę ści po jaz dów pry wat nych na sta cje nie za -
leż ne. Na sta cjach kon cer no wych do brze
sprze da wał się olej na pę do wy, m. in. dla te go,
iż prak tycz nie tyl ko ta gru pa sta cji sprze da -
wa ła olej na pę do wy kla sy pre mium, któ re go
sprze daż z ro ku na rok wzra sta.

Ry nek pa liw pre mium – za rów no ben zyn,
jak i ole ju na pę do we go – wzra sta sys te ma -
tycz nie. W przy pad ku ole ju na pę do we go 

dy na mi ka wzro stu osią gnę ła wy nik dwu cy -
fro wy, a po ziom wzro stu dla ben zy ny sil ni ko -
wej jest na za da wa la ją cym po zio mie. Wyż szy
niż przed ro kiem po ziom sprze da ży pa liw
pre mium jest po twier dze niem tren dów z lat
po przed nich, po mi mo iż ce ny te go ty pu 

pa liw są zwy kle wyż sze niż pa liw stan dar do -
wych. Jak wi dać dla ro sną cej gru py od bior -
ców bar dziej istot ne są wa lo ry trak cyj ne i eks -
plo ata cyj ne tych pa liw niż ich ce na.

Bar dzo wy so kie przy ro sty sprze da ży pa liw
pre mium na po cząt ku ro ku zo sta ły nie ste ty 
w dru gim pół ro czu 2010 znacz nie ob ni żo -
ne. Ce ny pa liw pre mium są zwy kle wyż sze 
o kil ka dzie siąt gro szy na li trze od pa liw ty pu
stan dard i to jest głów nym po wo dem spad ku
dy na mi ki sprze da ży. Na le ży też zwró cić uwa -
gę na ba zę wyj ścio wą do ob li czeń, czy li wo -
lu me ny sprze da ży w po szcze gól nych mie sią -
cach ro ku po przed nie go. Ko rzyst ne ce ny 
i licz ne pro mo cje w II pół ro czu 2009 two rzy ły

zwięk szo ne za in te re so wa nie ku pu ją cych.
Tym sa mym – po nie waż gro no od bior ców
tych pa liw wzra sta sys te ma tycz nie, ale nie 
la wi no wo – wy ni ki dy na mi ki przy ro stów 
w II pół ro czu 2010 mu szą być nie co gor sze.
Do tych cza so we wy ni ki sprze da ży utwier -
dza ją jed nak w prze ko na niu, iż także w przy -
szło ści za in te re so wa nie pa li wa mi te go ty pu
bę dzie suk ce syw nie wzra sta ło, tym bar dziej,
że no wo cze sne sil ni ki bę dą wy ma ga ły pa liw
naj wyż szej ja ko ści. 

Przy wzro ście ogól nej ilo ści sta cji pa liw 
w sie ciach firm PO PiHN o 2%  – (fig. 18) 
– wzrost ilo ści sta cji dzia ła ją cych w for mu le
fran szy zy wy niósł pra wie 13%. Fran czy za –
jak pi sa no po przed nio – to głów ne na rzę dzie
po zy ska nia sta cji nie za leż nych do po szcze -
gól nych sie ci kon cer no wych. Obiek ty bu do -
wa ne od pod staw wy ka za ły wzrost je dy nie 
o nie ca ły 1% i by ły to głów nie sta cje zlo ka li -
zo wa ne przy au to stra dach. W oma wia nych
sie ciach sta cji pa liw re duk cji ule ga ilość sta cji
dzia ła ją cych w for mu le pa tro na tu (DO DO).

Zmie nia ją ca się struk tu ra ryn ku sta cji pa liw
po wo du je zmia ny na ryn ku skle pów ope ru ją -

cych przy tych sta cjach. Ro śnie za rów no ilość
skle pów ope ru ją cych na sta cjach pa liw, jak 
i wzra sta war tość ob ro tów przez te skle py 
re ali zo wa nych. 

Po dob nie jak w ro ku 2009 rów nież w 2010
prze pi sy, za ka zu ją ce han dlu w wy bra ne dni
świą tecz ne w obiek tach in nych niż pro wa dzą -
ce sprze daż ar ty ku łów pierw szej po trze by 
– a do ta kich zo sta ły za li czo ne sta cje pa liw 
– bar dzo istot nie wpły nę ły na wzrost ob ro tów 
w tych pla ców kach. In ny mi ele men ta mi wpły -
wa ją cym na przy rost sprze da ży by ło po sze rze -
nie ofer ty asor ty men to wej, a tak że wzbo ga ce -
nie ofer ty skle pu sta cyj ne go o ma łą ga stro no -
mię oraz pra ca w sys te mie 24-go dzin nym.
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�FIG. 24 ROZKŁAD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW SILNIKOWYCH FIRM POPIHN W POLSCE [%]

Z wy kre su fig. 23 wy raź nie wi dać, iż zde cy -
do wa ny wzrost sprze da ży no to wa no w okre -
sach wzmo żo nych wy jaz dów (fe rie, wa ka cje,
dni świą tecz ne z za mknię ty mi skle pa mi). Naj -
wyż szy wzrost sprze da ży od no to wa no w paź -
dzier ni ku 2010 i tyl ko w tym mie sią cu wy nik
był dwu cy fro wy. Wnio ski z za let moż li wo ści
re ali zo wa nia sprze da ży w skle pach na sta cjach
pa liw w świę ta pań stwo we wy cią gnę ły hi per -
mar ke ty, któ re rów nież na swo ich sta cjach, zlo -
ka li zo wa nych w po bli żu mar ke tu i ofe ru ją cych
pa li wa po pre fe ren cyj nych ce nach, za czę ły uru -
cha miać mo duł skle po wy re ali zu ją cy do dat ko -
we zy ski dla wła ści cie li sie ci han dlo wych. 

Pol ska Or ga ni za cja Prze my słu i Han dlu
Naf to we go pro wa dzi ana li zę roz kła du geo -
gra ficz ne go sprze da ży pa liw sil ni ko wych na
ba zie da nych prze sła nych przez fir my człon -
kow skie Or ga ni za cji. Wy ni ki z ro ku 2010 po -
twier dzi ły, iż naj więk sza sprze daż de ta licz na
pa liw cie kłych re ali zo wa na jest w wo je wódz -
twie ma zo wiec kim, a na stęp nie w ślą skim,
wiel ko pol skim i dol no ślą skim. Naj mniej pa -
liw sprze da je się w wo je wódz twie pod la skim.

W po rów na niu do ro ku 2009 o 1 punkt
pro cen to wy wzrósł udział sprze da ży w wo je -
wódz twie ma zo wiec kim kosz tem sprze da ży 
w wo je wódz twie łódz kim. Wo bec wyż szej kon -
sump cji pa liw w kra ju tak że sprze daż de ta licz -
na wy ka za ła wzro sty prak tycz nie we wszyst kich
wo je wódz twach acz kol wiek wiel kość tych
przy ro stów by ła róż na. Na dal 4 wo je wódz twa
za pew nia ją sprze daż oko ło 50% cał ko wi tej pu -
li pa liw sprze da wa nej w kra ju przez punk ty de -
ta licz ne. Wy kres przed sta wia sprze daż łącz ną
ben zyn sil ni ko wych, ole ju na pę do we go i au to -
ga zu, ale iden tycz na jest ko lej ność wo je wództw
przy sprze da ży każ de go z tych pa liw osob no.
Po zy cja po zo sta łych wo je wództw zmie nia się
w za leż no ści od ga tun ku pa li wa.
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�FIG. 25 SCENARIUSZ ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA CIEKŁE
W LATACH 2011 – 2020 (W MLN M3)

Na wy kre sie (fig. 25) przed sta wio ny 
zo stał przy go to wa ny przez Pol ską Or ga ni za -
cję Prze my słu i Han dlu Naf to we go sce na -
riusz za po trze bo wa nia na pa li wa cie kłe do ro -
ku 2020. Sce na riusz zo stał przy go to wa ny na
po cząt ku ro ku 2010 przy współ udzia le firm
człon kow skich PO PiHN z uwzględ nie niem
zja wisk obec nie za cho dzą cych na kra jo wym 
i mię dzy na ro do wym ryn ku naf to wym. Wzię -
to pod uwa gę czyn ni ki wspo ma ga ją ce pol ską
go spo dar kę, z któ rych naj waż niej sze są sze ro -
ko ro zu mia ne in we sty cje in fra struk tu ral ne
zwią za ne m. in. z przy go to wa nia mi do Eu ro
2012, stop nio we wy cho dze nie go spo dar ki ze
spo wol nie nia go spo dar cze go oraz wzrost za -
moż no ści spo łe czeń stwa po cią ga ją cy za so bą
zwięk szo ne za ku py po jaz dów i więk szą mo -
bil ność lud no ści.

PROGNOZY POPYTU 
dla rynku polskiego do roku 2020.

Przy go to wa ne sce na riu sze za kła da ją 3 róż -
ne dro gi roz wo ju go spo dar ki kra jo wej przy
uwzględ nie niu zmian no to wań ro py i pa liw
na ryn kach mię dzy na ro do wych, moż li wym
pro ce sie zmian war to ści zło te go, dal szym roz -
wo ju flo ty po jaz dów oraz zmian w po zio mie
za moż no ści spo łe czeń stwa pol skie go. 

Sce na riusz ba zo wy zbu do wa ny na za ło że -
niu wzro stu go spo dar cze go Pol ski w gra ni -
cach 3-4% PKB rocz nie, za kła da on sta bil ny
roz wój go spo dar ki, co wią że się ze wzro stem
za po trze bo wa nia na pa li wa cie kłe, a głów nie
na olej na pę do wy. Sza co wa ny wzrost kon -
sump cji ole ju na pę do we go w pro gno zo wa -
nym okre sie za ło żo no na po zio mie zbli żo -
nym do zmian PKB przy czym w la tach
2011-2013, ze wzglę du na in ten syw ny wzrost

in we sty cji in fra struk tu ral nych zwią za nych 
z EU RO 2012 i moż li wy mi do wy ko rzy sta -
nia fun du sza mi unij ny mi do ro ku 2015, prze -
wi du je się wyż sze tem po wzro stu po py tu na
olej na pę do wy niż pro gno zo wa ny po ziom
PKB. W na stęp nych la tach efekt ba zy z lat
2010 – 2011 po wo du je, iż tem po wzro stu
po py tu na olej na pę do wy bę dzie nie co niż sze.
Sce na riusz za kła da sta bil ny po pyt na ben zy ny
sil ni ko we i au to gaz li czo ne ja ko pa li wa sub -
sty tu tyw ne. Nie za kła da się też znacz nych
zmian po py tu na lek ki olej opa ło wy, a wręcz
przyj mu je się ten den cję do spad ku za po trze -
bo wa nia na to pa li wo w mia rę wzro stu do -
stęp no ści do sie ci ga zu ziem ne go. Wa riant nie
za kła da szo ko wych zmian no to wań ro py i pa -
liw przyj mu jąc ich sta ły wzrost w gra ni cach
5-10% rocz nie. W tym wa rian cie za po trze -

bo wa nie ryn ku kra jo we go na pa li wa cie kłe 
w ro ku 2020 oce nia się na oko ło 30 mln m3. 

Sce na riusz opty mi stycz ny za kła da wzrost
go spo dar czy Pol ski na po zio mie 4-6% rocz -
nie oraz po zy tyw ną ko niunk tu rę han dlo wą 
i go spo dar czą na ryn kach mię dzy na ro do -
wych. Za kła da się, iż no to wa nia ro py naf to -
wej i pa liw nie bę dą ro sły szyb ciej niż o 10%
rocz nie, a wzrost za moż no ści spo łe czeń stwa
spo wo du je zwięk szo ne za in te re so wa nie za ku -
pa mi no wych i no wo cze snych sa mo cho dów
do po zio mów ja kie obec nie ob ser wu je my 
w pań stwach Eu ro py Za chod niej. Wa riant
ten za kła da utrzy ma nie ob cią żeń fi skal nych
na nie zmie nio nych po zio mach cze go kon se -
kwen cją bę dzie wzrost flo ty po jaz dów z sil ni -
ka mi Die sla przy jed no cze snym wzro ście licz -

by po jaz dów za si la nych ben zy na mi sil ni ko -
wy mi. Za ło żo no wpro wa dze nie do pol skie go
pra wo daw stwa unij nych wy mo gów od no śnie
pa li wa E10 i B10 skut ku ją cych zwięk sze niem
zu ży cia pa liw z ty tu łu niż szej war to ści ener ge -
tycz nej bio kom po nen tów. Na zna cze niu do
ce lów trak cyj nych stra ci nie co au to gaz, ale
ko rzyst ne re la cje ce no we w sto sun ku do ben -
zy ny bę dą z nie go czy ni ły na dal in te re su ją ce
pa li wo dla mniej za moż nych kie row ców. 
W tym wa rian cie za po trze bo wa nie ryn ku
kra jo we go na pa li wa cie kłe w ro ku 2020 
oce nia się na oko ło 34 mln m3. 

W wa rian cie pe sy mi stycz nym za kła da się 
po wrót spo wol nie nia go spo dar cze go na ryn -
ku eu ro pej skim i tym sa mym w Pol sce. 
Ak tyw ność go spo dar cza na po zio mie 0-2%
PKB. Al ter na tyw nie za ło żo no moż li wość wy -
stą pie nia wy so kich cen ro py naf to wej i pa liw
go to wych, co mo że być skut kiem za ognie nia
po li tycz nej sy tu acji mię dzy na ro do wej lub
wpro wa dze nia re gu la cji fi skal nych i śro do wi -
sko wych. Sy tu acja geo po li tycz na wpły wać
mo że nie ko rzyst nie na zło te go osła bia jąc 
go do po zio mu, w któ rym nie bę dzie mógł 
re kom pen so wać zmian cen su row ca do pro -
duk cji pa liw. Sta gna cja go spo dar cza i wzrost
bez ro bo cia bę dą skut ko wać zmniej sze niem 
za po trze bo wa nia na pa li wa z kra jo wych ra fi -
ne rii, któ re zo sta ną skie ro wa ne w więk szej czę -
ści na eks port. Re la cje zu ży cia ben zy na -au to -
gaz po pra wi nie co sprze daż au to ga zu ale trze -
ba pa mię tać, iż jest to pro dukt w 90% im por -
to wa ny. Wy so kie ce ny zmniej szą też za po trze -
bo wa nie na lek ki olej opa ło wy ja ko dro gie pa -
li wo z dro giej ro py naf to wej. W tym wa rian cie
za po trze bo wa nie ryn ku kra jo we go na pa li wa
cie kłe w ro ku 2020 oce nia się je dy nie na
oko ło 26 mln m3.  

Ob ser wu jąc z per spek ty wy ro ku 2010 go -
spo dar kę świa to wą i ry nek kra jo wy Pol ska
Or ga ni za cja Prze my sły i Han dlu Naf to we go
spo dzie wa się re ali za cji wa rian tu ba zo we go 
z więk szym od chy le niem w kie run ku wa rian -
tu opty mi stycz ne go niż pe sy mi stycz ne go.
Oczy wi ście wie le za le żeć bę dzie od te go jak
bę dzie zmie nia ła się sy tu acja geo po li tycz na 
– w aspek cie no to wań ro py naf to wej, czy go -
spo dar cza - w aspek cie zmian czyn ni ków ma -
kro eko no micz nych na ryn ku świa to wym. To
wszyst ko bę dzie rzu to wa ło na ry nek pol ski,
któ ry w 97% uza leż nio ny jest od do staw ro py
naf to wej z za gra ni cy. Nie bez zna cze nia po -
zo sta nie też fakt wdra ża nia do go spo dar ki
pol skiej dy rek tyw śro do wi sko wych i ja ko ścio -
wych wpro wa dza nych w Unii Eu ro pej skiej.
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INFORMACJE O CENACH 
PALIW SILNIKOWYCH

Bu dzą ca się ze sta gna cji go spo dar ka świa -
to wa wy mu si ła wzrost po py tu na su row ce
ener ge tycz ne, a to prze ło ży ło się na wzrost
cen pa liw ofe ro wa nych w hur cie i w de ta lu.
Tren dy świa to we prze nio sły się na ry nek pol -
ski i spo wo do wa ły, iż kie row cy chcąc za tan -
ko wać sa mo chód mu sie li głę biej się gnąć do
port fe la. W przy pad ku ben zyn sil ni ko wych
prze ło ży ło się to bez po śred nio na po ziom
kra jo we go po py tu dla te go ga tun ku pa li wa.
Pew nym ra tun kiem dla pod trzy ma nia po zio -
mu sprze da ży ben zyn by ła róż ni ca po mię dzy
ce na mi w kra ju, a ce na mi u na szych bez po -
śred nich unij nych są sia dów, co prze kła da ło
się na wzrost przy gra nicz nej tu ry sty ki pa li -
wo wej. W przy pad ku ole ju na pę do we go, bę -
dą ce go głów nym pa li wem dla go spo dar ki,

Źródło: e-petrol.pl, POPiHN

�FIG. 26 NOTOWANIA ROPY BRENT I KURS DOLARA US W 2010 ROKU

waż nym ele men tem sty mu lu ją cym po pyt był
wzrost kra jo we go PKB sza co wa ny na oko ło
3,8%. I mi mo iż ce ny de ta licz ne pa li wa do sil -
ni ków Die sla znacz nie wzro sły, to nie by ło to
do sta tecz nym po wo dem aby po wstrzy mać
istot ny wzrost za po trze bo wa nia na ten ga tu -
nek pa liw cie kłych w kra ju. Wzrost cen pa liw
był kon se kwen cją wzro stu tzw. pa ry te tu im -
por to we go, któ re go głów ny mi skład ni ka mi
są no to wa nia gieł do we go to wych pa liw i kurs
zło te go w sto sun ku do do la ra US, a któ ry jed -
no cze śnie jest pod sta wą do bu do wy cen przez
pol skich pro du cen tów pa liw cie kłych. Ce ny
na ryn ku naf to wym opar te są na do la rze US,
a tym sa mym re la cje po mię dzy no to wa nia mi
ro py i pa liw go to wych a kur sem do la ra rzu -
tu ją na ce ny pa liw wle wa nych do ba ków 

sa mo cho do wych na ca łym świe cie. W Pol sce
do dat ko wo na po ziom cen wpły wa re la cja
po mię dzy do la rem US a pol skim zło tym.
Zwy kle ta re la cja osła bia nie co tem po pod -
wy żek cen, ale też tem po ob ni żek kie dy
spa da ją no to wa nia ro py i pa liw. Pod ko niec
ro ku 2010 w Pol sce mie li śmy do czy nie nia
ze sku mu lo wa niem się wzro stów za rów no
ro py i pa liw go to wych, jak i war to ści do la ra
w sto sun ku do zło te go, co spo wo do wa ło
znacz ne wy win do wa nie cen na pol skich sta -
cjach ben zy no wych. No to wa nia ro py Brent,
któ ra jest wy znacz ni kiem ce no wym dla ryn -
ku eu ro pej skie go kształ to wa ły się w ro ku
2010 na stę pu ją co (fig. 26).

No to wa nia ro py naf to wej osią gnę ły dwa
szczy ty – pierw szy w koń ców ce kwiet nia, 

a na stęp nie po wy raź nym spad ku w ma ju
trwa ją cy już sta le wzrost do koń ca ro ku.
Zmia ny no to wań od zwier cie dla ją stan na -
stro jów na ryn kach fi nan so wych, któ ry wo -
bec sta bil nych czyn ni ków fun da men tal nych
okre śla ją cych re la cje po py tu i po da ży na
ryn ku ro py był de cy du ją cym ele men tem
kształ tu ją cym po zio my no to wań ro py naf -
to wej. Tak więc prze dział w ja kim po ru sza -
ły się no to wa nia ro py osta tecz nie zo stał
okre ślo ny w wi deł kach 69,59 USD/bbl do
94,30 USD/bbl. Po zio my te by ły zgod ne 
z ocze ki wa nia mi PO PiHN przy kon struk -
cji pro gnoz po py tu na rok 2010. Sy gna ły 
na pły wa ją ce z ryn ku ame ry kań skie go, azja -
tyc kie go, a tak że eu ro pej skie go o po wro cie
go spo da rek tych re gio nów na ścież kę wzro -
stu go spo dar cze go okre śli ły wzrost no to wań
ro py naf to wej na po zio mie 29% w sto sun ku
do śred niej wiel ko ści no to wań z ro ku 2009.
Jed no cze śnie w tren dzie od wrot nym do ro -
py kształ to wa ły się no to wa nia do la ra US,
któ ry jest głów ną wa lu tą trans ak cji naf to -
wych. Nie ste ty osła bie nie war to ści do la ra
US nie by ło w sta nie w ca ło ści skom pen so -
wać wzro stu no to wań ro py naf to wej. Ele -
men ty wpły wa ją ce na kra jo we ce ny hur to we
i de ta licz ne, a więc no to wa nia ro py naf to -
wej, głów nych pa liw sil ni ko wych oraz kurs
do la ra, kształ to wa ły się w ro ku 2010 na stę -
pu ją co (fig. 27).

Oży wie nie go spo dar cze w naj bar dziej
zna czą cych re gio nach świa ta zna la zło od bi cie
we wzro ście no to wań ro py naf to wej i ole ju
na pę do we go na po zio mie 29% w sto sun ku

Źródło: Notowania za e-petrol.pl dla ropy Brent FOB Sullom VOE, dla paliw CIF NWE ARA

�FIG. 27 PORÓWNANIE ŚREDNICH ROCZNYCH NOTOWAŃ ROPY 
NAFTOWEJ, PALIW CIEKŁYCH I KURSU DOLARA US
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WWaarrttoośśćć JJeeddnnoossttkkii WWaarrttoośśćć JJeeddnnoossttkkii 22000099==110000
1 2 3 4 5 6
Notowania 
ropy Brent 61,75 USD/bbl 79,60 USD/bbl 129

Notowania benzyny 
Premium 10 ppm S 589,4 USD/tonę 742,6 USD/tonę 126
Notowania oleju 
napędowego 10 ppm S 542,1 USD/tonę 697,2 USD/tonę 129

Kurs US Dolara 3,1216 PLN 3,0174 PLN 97
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Źródło: POPiHN i epetrol.pl

�FIG. 28 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ ROPY BRENT I KURSU DOLARA US
W ROKU 2010 W STOSUNKU DO ŚREDNICH W ROKU 2009 [%]

Źródło: POPiHN i epetrol.pl

�FIG. 29 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ ROPY I PALIW W ROKU 2010 
W STOSUNKU DO ŚREDNICH W ROKU 2009 [%]

Źródło: PKN ORLEN SA, Grupa LOTOS SA, POPiHN

�FIG. 30 PORÓWNANIE CEN HURTOWYCH BENZYN SILNIKOWYCH 
U KRAJOWYCH PRODUCENTÓW PALIW
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WWaarrttoośśćć JJeeddnnoossttkkii WWaarrttoośśćć JJeeddnnoossttkkii 22000099==110000
1 2 3 4 5 6

Benzyna EU95 
PKN ORLEN brutto (bez VAT) 3 189 PLN/1000 l 3 547 PLN/1000 l 111
AAkkccyyzzaa 11  556655 PPLLNN//11000000  ll 11  556655 PPLLNN//11000000  ll 110000
OOppłłaattaa  ppaalliiwwoowwaa 8877 PPLLNN//11000000  ll 9933 PPLLNN//11000000  ll 110066
Benzyna EU95 
PKN ORLEN netto 1 527 PLN/1000 l 1 879 PLN/1000 l 123

Benzyna EU95 
GRUPA LOTOS brutto (bez VAT) 3 190 PLN/1000 l 3 544 PLN/1000 l 111
Benzyna EU95 
GRUPA LOTOS netto 1 528 PLN/1000 l 1 876 PLN/1000 l 123

do wy ni ków z ro ku 2009. Nie co mniej szy
po pyt, po dyk to wa ny m. in. wy so ki mi ce na -
mi, okre ślił wzrost po zio mu no to wań ben -
zy ny pre mium na 26%. Jed no cze śnie do lar
US osła bił się w re la cji do zło te go je dy nie 
o 3%, co je dy nie zła go dzi ło nie co ska lę pod -
wy żek na ryn ku kra jo wym. Po nie waż
wszyst kie trans ak cje prze pro wa dza ne na
ryn ku naf to wym fi nan so wa ne są w do la rach
US, ten den cje no to wań ro py i kur su do la ra
są zwy kle od wrot nie pro por cjo nal ne. Śred -
nie wiel ko ści zmian tych dwóch ele men tów
ce no twór czych na ryn ku pol skim w ro ku
2010 kształ to wa ły się po po szcze gól nych
mie sią cach jak na wy kre sie fig. 28.

Po rów na nie tren dów dla ro py naf to wej 
i go to wych pa liw sil ni ko wych przed sta wio -
no na wy kre sie fig. 29.

Świa to we oży wie nie go spo dar cze wi -
docz ne jest szcze gól nie we wzro ście no to wań
dla ole ju na pę do we go – głów ne go pa li wa
trans por to we go go spo dar ki. Po po szcze gól -
nych mie sią cach 2010 ro ku ob ser wo wa no
sta łą ten den cję do wzro stu dy na mi ki no to -
wań te go ga tun ku pa li wa, aż osta tecz nie 
wy so kość te go wzro stu osią gnę ła war tość
iden tycz ną jak dla ro py naf to wej, tj.: 29%.
Na sku tek ogra ni czo ne go po py tu i spo wo -
do wa nej po li ty ką UE die se li za cji trans por -
tu, a co za tym idzie nad pro duk cją ben zyn
na ryn ku eu ro pej skim, wol niej ro sły ce ny
ben zyn. Spo wol nie nie go spo dar cze z ro ku
2009 da ło czas pro du cen tom eu ro pej skim
na do sto so wa nie ryn ku die sla do wzmo żo -
ne go za po trze bo wa nia, któ re by ło ob ser wo -
wa ne w ro ku 2008 i po now nie wy stą pi ło już
od po cząt ku ro ku 2010. 

Jak już wspo mnia no, trans ak cje na ryn -
ku naf to wym za wie ra ne są w do la rach US,
a kurs do la ra jest jed nym z głów nych skład -
ni ków pa ry te tu im por to we go, dla te go za sad -
ni cze zna cze nie dla ce ny osta tecz nej pa liw 
w Pol sce ma re la cja do la ra w sto sun ku do zło -
te go, a ta ule gła osła bie niu o 3% w sto sun ku
do śred niej z 2009 ro ku osią ga jąc po ziom
3,02 PlN za USD.

Za leż ność kra jo we go ryn ku naf to we go
od kur su do la ra US moż na ob ser wo wać
przy po rów na niach dy na mi ki zmian cen
hur to wych pa liw cie kłych na ryn ku pol skim
z wiel ko ścią zmian dy na mi ki no to wań 
pa liw go to wych na gieł dach mię dzy na ro do -
wych. Zmia ny cen rocz nych ex ra fi ne ria 
dla obu pol skich kon cer nów naf to wych 
za miesz czo no w ta be lach fig. 30 i fig. 31.

Śred nia ce na brut to ben zy ny 95 u obu
pol skich głów nych pro du cen tów wzro sła
mniej niż wy ni ka ło by to ze wzro stu no to -
wań gieł do wych (mi mo wzro stu opła ty 
pa li wo wej o oko ło 6%). Nie ule gła zmia nie
staw ka po dat ku ak cy zo we go.
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Re la cje po mię dzy zło tym, do la rem, a no -
to wa nia mi pa liw go to wych spo wo do wa ły, iż
ce na net to (bez po dat ków) usta lo na zo sta ła
osta tecz nie na po zio mie wyż szym niż w ro ku
2009, lecz jed no cze śnie niż szym o 3 punk ty
pro cen to we niż wzrost no to wań gieł do wych.

Re la cje ce no we na pol skim ryn ku hur to wym
ole ju na pę do we go, nie co od mien ne w sto sun -
ku do ben zyn, przed sta wia ta be la fig. 31.

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych PKN ORLEN SA, Grupa LOTOS SA

�FIG. 31 PORÓWNANIE ŚREDNICH ROCZNYCH CEN HURTOWYCH 
OLEJU NAPĘDOWEGO U KRAJOWYCH PRODUCENTÓW PALIW
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ON o zaw. S 0,001%  
GRUPA LOTOS brutto (bez VAT) 2 814 PLN/1000 l 3 307 PLN/1000 l 118
ON o zaw. S 0,001%  
GRUPA LOTOS netto 1 668 PLN/1000 l 2 023 PLN/1000 l 121

 Źródło: Opracowanie własne na bazie danych e-petrol.pl, WNP i ARE

�FIG. 32 PORÓWNANIE CEN DETALICZNYCH PALIW SILNIKOWYCH
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Śred nia ce na hur to wa dla ole ju na pę do -
we go by ła wyż sza niż w ro ku 2009 o oko ło
18%, czy li wzrost był o 7 punk tów pro cen -
to wych więk szy niż w przy pad ku ben zy ny
sil ni ko wej. Przy wzro ście no to wań na ryn -
ku mię dzy na ro do wym na po zio mie 29%
wzrost na ryn ku pol skim zo stał zła go dzo ny
ro sną cą war to ścią zło te go. Z dru giej stro ny
na po ziom wzro stu ce ny brut to miał wpływ
pod nie sio ny po ziom opła ty pa li wo wej dla
pa liw do sil ni ka Die sla z 98 do 234 PlN na
1000 li trów, co by ło kon se kwen cją re ali za -
cji uzgod nień z Unią Eu ro pej ską w spra wie
wy so ko ści sta wek po dat ku ak cy zo we go. 

W ro ku 2010 zmniej sze niu ule gła róż ni -
ca po mię dzy ce ną ben zy ny 95 a ole ju na pę -
do we go. Nie by ło jed nak sy tu acji, kie dy 
ce ny tych obu pa liw zrów na ły by się ze so bą
lub za mie ni ły miej sca mi. Przy po mnij my, że
z ta ką sy tu acją mie li śmy do czy nie nia w ro -
ku 2008. Rów nież pod ko niec wrze śnia 
w ro ku 2010 no to wa nia gieł do we ole ju na -
pę do we go by ły nie znacz nie wyż sze od no -
to wań ben zy ny pre mium, ale re la cja ta by ła
krót ko trwa ła i nie prze ło ży ła się na ce ny
hur to we w Pol sce. Na ryn ku pol skim do dat -
ko wo róż ni cę w ce nie wzmac nia niż szy 
o 517 PlN po ziom staw ki po dat ku ak cy zo -
we go dla ole ju na pę do we go ko ry go wa ny 
w ro ku 2010 wzro stem o 136 PlN opła ty 

pa li wo wej. Tren dy kształ tu ją ce ce ny hur to we
prze nio sły się na po ziom cen de ta licz nych, 
co przed sta wio ne zo sta ło w ta be li fig. 32.

Wzro sty ce ny ben zy ny 95 i ole ju na pę do -
we go osią gnę ły istot ne po zio my, ale war to
za uwa żyć, iż w obu przy pad kach by ły o 1
punkt pro cen to wy niż sze, niż wzro sty cen
hur to wych. Mniej szy pro cen to wy wzrost
śred niej ce ny de ta licz nej ben zy ny 95 spo wo -

do wa ny był za rów no słab szym po py tem na
ten ga tu nek pa li wa, jak rów nież znacz nie
mniej szym wzro stem opła ty pa li wo wej niż
mia ło to miej sce w przy pad ku ole ju na pę do -
we go. Ben zy na jest głów nie pa li wem do 
sil ni ków sa mo cho dów oso bo wych i po pyt
na to pa li wo jest sty mu lo wa ny ce ną. 
W przy pad ku peł ne go za spo ko je nia po py tu
– a tak jest na ryn ku eu ro pej skim – nie dzi -
wi fakt wzro stu ce ny ben zy ny tyl ko o ta ką
war tość, któ ra nie spo wo du je zna czą ce go
spad ku kon sump cji w kra ju. Re la tyw nie 
wy so kie ce ny ben zy ny wpły nę ły na za po trze -
bo wa nie na au to gaz – pa li wo al ter na tyw ne
dla ben zyn. Rów nież w przy pad ku te go 
ga tun ku pa li wa mie li śmy do czy nie nia ze

znacz nym wzro stem ce ny śred niej, ale ce na
ta cią gle po zo sta je po ni żej po zio mu opła cal -
no ści sto so wa nia okre ślo nej ja ko 60% ce ny
ben zy ny 95. Wpraw dzie re la cja ce no wa 
au to gaz – ben zy na 95 wzro sła o 5 punk tów
pro cen to wych w sto sun ku do wy ni ku z ro -
ku 2009, to jed nak i tak śred nia ce na 
au to ga zu w ro ku 2010 sta no wi ła 49% ce ny
ben zy ny 95.

Śred nie ce ny de ta licz ne ole ju na pę do we -
go w ro ku 2010 by ły o 17% wyż sze niż śred -
nie ce ny te go pa li wa w ro ku 2009. Głów ne
po wo dy wzro stu to wy so kie no to wa nia 
gieł do we, wzrost opła ty pa li wo wej, a tak że
znacz ny wzrost po py tu ze stro ny sek to ra
trans por to we go w kra ju. W Pol sce znacz ny
udział w sprze da ży de ta licz nej ole ju na pę do -
we go ma ją fir my dzia ła ją ce na ryn ku po za
sie cia mi naj więk szych ope ra to rów sta cji 
pa liw, ofe ru ją ce niż sze ce ny przy dys try bu -
to rach, co by ło do dat ko wym ele men tem 
to nu ją cym wzro sty cen. 

Kształ to wa nie się cen po szcze gól nych 
ga tun ków pa liw na ryn ku kra jo wym ob ra zu -
ją wy kre sy fig. 33 i 34.

Od po cząt ku 2009 ro ku ce ny pa liw ro sły
nie prze rwa nie. Koń ców ka ro ku 2010 to
okres, kie dy kie row cy nie do wie rza li pa trząc
na py lo ny sta cji pa li wo wych. To okres, 
w któ rym ce ny ben zyn sil ni ko wych i au to -

ga zu osią gnę ły po zio my ni gdy wcze śniej nie -
ob ser wo wa ne. Je dy nie ce ny de ta licz ne ole ju
na pę do we go by ły nie co wyż sze w czerw cu
2008 ro ku, przy re kor do wych no to wa niach
ro py i w szczy cie wzro stu wskaź ni ków eko -
no micz nych w Eu ro pie i na świe cie. Ta ki po -
ziom cen zo stał spo wo do wa ny na ło że niem
się wzro stów no to wań ro py i go to wych pa -
liw oraz osła bie niem kur su zło te go w sto sun -
ku do do la ra US. Zwy kle tren dy zmian no to -
wań ro py i kur su do la ra są prze ciw staw ne, 
a tym ra zem po dą ży ły w tym sa mym kie run -
ku – ku zwyż kom. Wy kres fig. 35 po ka zu je
re la cje po mię dzy no to wa nia mi na gieł dach
mię dzy na ro do wych, a ce na mi de ta licz ny mi
pa liw sil ni ko wych w Pol sce.
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Źródło: Opracowanie własne na bazie danych e-petrol.pl, WNP i ARE

�FIG. 33 CENY DETALICZNE EU 95, ON, LPG I LOO 
W LATACH 2008-2010 [PLN / 1000 LITRÓW]

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych e-petrol.pl, WNP i ARE

�FIG. 34 CENY DETALICZNE EU 95, ON, LPG, I LOO W 2010 ROKU
[PLN / 1000 LITRÓW]

Źródło: POPiHN, epetrol.pl

�FIG. 35 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ PALIW ORAZ CEN DETALICZNYCH EU 95 I ON W POLSCE 
W STOSUNKU DO ŚREDNICH W ROKU 2009 [%]

Roz wi ja ją ca się go spo dar ka po wo do wa ła,
iż ku po wa no olej na pę do wy mi mo istot nych
wzro stów cen. Po zwa la ło to rów nież pod no -
sić ce ny te go ga tun ku pa li wa o więk szy pro -
cent niż w przy pad ku ben zyn. Prak tycz nie
nie by ło tu ba rie ry po py tu, a głów nym re gu -
la to rem był po ziom kon ku ren cji ce no wej po -
mię dzy po szcze gól ny mi ope ra to ra mi sta cji
pa liw. W przy pad ku ben zyn fir my pa li wo we
sta ra ły się tak kształ to wać ce ny, aby nie prze -
kro czyć psy cho lo gicz nej gra ni cy 5 PlN za
litr, co mo gło by do pro wa dzić do zde cy do wa -
nej re duk cji po py tu. Mi mo kil ku pro cen to -
we go wzro stu śred niej pła cy kra jo wej pol scy
kie row cy mo gli ku pić zde cy do wa nie mniej
pa liw niż przed ro kiem. Wi dać to nie ste ty
po wy ni kach kon sump cji ben zyn. 

Po dob nie jak w la tach po przed nich naj -
wię cej za pa li wa do sa mo cho dów trze ba by -
ło pła cić na sta cjach ty pu pre mium w tym
zlo ka li zo wa nych przy au to stra dach  – na le -
żą cych do ta kich ope ra to rów jak BP, Gru pa
lO TOS, PKN OR lEN, Shell czy Sta to il.
Ta niej by ło na sta cjach seg men tu eko no -
micz ne go pod lo go lu ko il, 1-2-3 (Sta to il)
czy Bli ska (PKN OR lEN) oraz na sta cjach
ope ra to rów nie za leż nych, naj ta niej zaś na
sta cjach przy mar ke to wych i bez ob słu go -
wych fir my Ne ste i ST1. Naj tań szy au to gaz
moż na by ło ku pić na sprze da ją cych tyl ko to
pa li wo sta cjach ope ra to rów nie za leż nych, ale
w tych miej scach nie za wsze ni ska ce na łą -
czy ła się z wy so ką ja ko ścią pa li wa, któ rą ge -
ne ral nie gwa ran tu je zna na mar ka ope ra to ra.  

Zwy czaj utrzy my wa nia niż szych cen 
po za du ży mi aglo me ra cja mi nie co uległ
zmia nie i moż na by ło w mia stach ta niej 
ku pić pa li wo niż na przy kład na sta cjach
przy głów nych szla kach ko mu ni ka cyj nych.
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Po dob nie jak w la tach ubie głych w po szcze -
gól nych re jo nach kra ju – a cza sa mi na wet
na te re nie po szcze gól nych miast – ob ser wo -
wa no znacz ne zróż ni co wa nie cen na sta -
cjach po szcze gól nych ope ra to rów. Wpływ
na ce nę mia ła głów nie lo ka li za cja sta cji i ich
stan dard, a róż ni ce cen do cho dzi ły do 20
gro szy na li trze. Czyn ni ka mi de ter mi nu ją -
cy mi po zio my cen de ta licz nych w róż nych
re jo nach kra ju by ła wy so kość po py tu, ska la
kon ku ren cji po mię dzy róż ny mi ope ra to ra -
mi, a tak że kom plek so wość ofe ro wa nych
usług i tym sa mym wy so kość re ali zo wa nych
marż po za pa li wo wych. Za uwa żal ną zmia ną
by ło spłasz cze nie róż ni cy ce ny po mię dzy
ben zy ną 95 i ole jem na pę do wym. O ile jesz -
cze w ro ku 2009 ta wiel kość wy no si ła śred -
nio 47 gro szy na li trze, to w ro ku 2010 już
tyl ko 28 gro szy na litr. Na le ży ocze ki wać, iż
pro ces ten bę dzie kon ty nu owa ny i już
wkrót ce ce ny obu ga tun ków głów nych pa -
liw sil ni ko wych bar dzo się do sie bie zbli żą.

Po mię dzy po szcze gól ny mi re jo na mi kra ju
utrzy my wa ła się du ża roz pię tość ce no wa
wzmac nia na jesz cze se zo no wo wy jaz da mi
urlo po wy mi. Wpraw dzie zja wi sko to ule gło
czę ścio we mu roz my ciu po przez bu do wę no -
wych czy prze ję cia ist nie ją cych sta cji pa liw
przez „droż szych” i „tań szych” ope ra to rów
sta cji, ale na dal jest za uwa żal ne. Sta ty stycz nie
naj droż szy mi wo je wódz twa mi w kra ju są:
ma zo wiec kie, ma ło pol skie, pod kar pac kie i lu -
bel skie. Naj wyż sze ce ny pa liw w kra ju ob ser -
wo wa no wła śnie w du żych aglo me ra cjach
tych wo je wództw, ale w okre sie let nich wa -
ka cji zde cy do wa nie dro żej by wa na tra sach 
w kie run ku mo rza i nad sa mym mo rzem, a zi -
mą tan ko wa nie w oko li cach pod gór skich jest
znacz nie bar dziej kosz tow ne niż w po zo sta -
łych czę ściach kra ju. Do dat ko wo unij ni tu ry -
ści pa li wo wi po wo du ją utrzy my wa nie wy so -
kich cen na sta cjach przy gra nicz nych.

Śred nie ob cią że nia po dat ko we dla pa liw
sil ni ko wych w ro ku 2010 ro ku kształ to wa ły
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�FIG. 36 PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH 
DLA PALIW SILNIKOWYCH
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�FIG. 37 STRUKTURA CENY DETALICZNEJ PALIW SILNIKOWYCH

się w kra ju na stę pu ją co (fig. 36). Łącz ne 
ob cią że nia po dat ko we dla ben zy ny 95 wzro -
sły o 3 % w sto sun ku do śred niej w ro ku
2009, przy czym ak cy za nie ule gła zmia nie, 
a opła ta pa li wo wa wzro sła o 6%. Pod wyż ka
by ła skut kiem wzro stu ce ny net to i opła ty
pa li wo wej, a tym sa mym wzrósł od pro wa -
dzo ny VAT, któ ry jest po dat kiem od ce ny
net to, ale też po dat kiem od po zo sta łych 
po dat ków, gdyż wy li cza ny jest ja ko ostat nie
ob cią że nie fi skal ne pro duk tu. 

Śred nie rocz ne ob cią że nia po dat ko we 
dla ole ju na pę do we go wzro sły w ro ku 2010

– w sto sun ku do śred nich z ro ku 2009 
– o 14%. To ozna cza, że z port fe li kie row ców
uby ło oko ło 250 PlN po za ku pie każ de go
1000 li trów pa li wa. Nie zmie nio no staw ki
po dat ku ak cy zo we go, ale wzro sła pra wie 2,5-
krot nie opła ta pa li wo wa do sto so wu jąc kra -
jo wą staw kę po dat ku ak cy zo we go (ak cy za 
+ opła ta pa li wo wa) do wy ma gań Unii Eu ro -
pej skiej okre ślo nych w uzgod nie niach ak ce -
syj nych dla Pol ski. Skut kiem wzro stu ce ny
net to i opła ty pa li wo wej by ła pod wyż ka 
od pro wa dzo ne go VAT. 

Wyż szy po ziom cen de ta licz nych niż 
w ro ku 2009 spo wo do wał, iż w struk tu rze
ce ny obu ga tun ków pa liw sil ni ko wych
udział po dat ków uległ ob ni że niu. Dla ben -
zy ny 95 spa dek ten wy niósł 6% osią ga jąc po -
ziom 54% ce ny każ de go li tra te go pa li wa, 
a dla ole ju na pę do we go 3%, co prze kła da się
na 48% udział w ce nie de ta licz nej. Wpraw -
dzie udział po dat ków w ce nie de ta licz nej pa -
liw nie co się ob ni żył, to i tak jest na wy so -
kim po zio mie, tym bar dziej, że mar ża wciąż
utrzy my wa ła się na ni skim po zio mie. Spa -
dek udzia łu po dat ków w śred niej ce nie 
de ta licz nej spo wo do wa ny był znacz ny mi
wzro sta mi ce ny net to, gdyż ak cy za i opła ta
pa li wo wa są opła ta mi o sta łej wy so ko ści nie -
za leż nej od ce ny net to pa li wa. W przy pad ku
ole ju na pę do we go na kształt struk tu ry
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Źródło: Obliczenia własne POPiHN

1 EUR = 3,9603 PLN  

Źródło: Weekly Oil Bulletin EIA

�FIG. 38 STRUKTURA CENY DETALICZNYCH PALIW SILNIKOWYCH (W PLN/LITR)
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wpływ mia ło też znacz ne pod nie sie nie opła -
ty pa li wo wej. Struk tu ra śred nich rocz nych
cen de ta licz nych dla ben zy ny 95 i ole ju na -
pę do we go – w po rów na niu śred nich cen 
z ro ku 2010 do śred nich z ro ku 2009 
– kształ to wa ła się w spo sób przed sta wio ny na

wy kre sach fig. 37. W uję ciu war to ścio wym
struk tu ry cen przed sta wia ją się na stę pu ją co
(fig 38). W ta be li fig. 39 przed sta wio no po -
rów na nie po zio mu cen pa liw sil ni ko wych
w kra jach Unii Eu ro pej skiej z kra jo wy mi
ce na mi na ko niec grud nia 2010.

Źródło: Weekly Oil Bulletin EIA

�FIG. 40 CENY EX POMPA EU 95 W PAŃSTWACH UE I W POLSCE NA KONIEC GRUDNIA 2010 ROKU

Po dob nie jak w ro ku 2009 Pol ska na le ża -
ła do kra jów z naj niż szy mi ce na mi pa liw 
w gro nie 27 kra jów Unii Eu ro pej skiej. Pod
ko niec grud nia 2010 de ta licz ne ce ny kra jo we
ben zy ny 95 by ły o 8% a ole ju na pę do we go
o 4% niż sze od śred nich cen eu ro pej skich.
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�FIG. 41 CENY EX POMPA OLEJU NAPĘDOWEGO W PAŃSTWACH UE I W POLSCE 
NA KONIEC GRUDNIA 2010 ROKU

Kra jo wa ce na net to (bez po dat ków) ben -
zy ny 95 by ła na po zio mie śred niej ce ny 
eu ro pej skiej, a ole ju na pę do we go o 2 % wyż -
sza niż śred nia dla kra jów UE. War to za uwa -
żyć, że ce ny net to w ca łej Unii są bar dzo 
zbli żo ne, a róż ni ce w ce nach de ta licz nych
two rzą w głów nej mie rze po dat ki w po szcze -
gól nych kra jach oraz wy so kość mar ży. Dla
przy kła du na ko niec grud nia róż ni ca mię dzy
naj wyż szą i naj niż szą ce ną net to wy nio sła
118 EU RO, a mię dzy naj wyż szą i naj niż szą
ce ną brut to 486 EU RO.

Ko rzyst ny kurs zło te go w sto sun ku do 
EU RO ob ser wo wa ny w koń ców ce grud nia
spo wo do wał, iż mi mo wy so kiej kra jo wej
staw ki VAT dla pa liw (22%), po da tek ten w
wy mia rze kwo to wym dla ben zy ny był o 2%
niż szy od śred niej pła co nej w pań stwach
Unii. Dla ole ju na pę do we go war tość ta by ła
2% wyż sza od śred niej eu ro pej skiej. Wy so -
kość pła co ne go po dat ku ak cy zo we go (po
prze li cze niu na EU RO) dla ben zy ny 95 
by ła o 19% niż sza od śred niej eu ro pej skiej 
i o 17% niż sza od śred niej eu ro pej skiej dla
pa li wa do sil ni ków Die sla.

Je dy nie w 5 pań stwach Unii Eu ro pej -
skiej na sta cjach pła co no mniej za ben zy nę
95 niż w Pol sce. Ża den z tych kra jów nie
jest bez po śred nim są sia dem Pol ski, a to

skut ko wa ło więk szy mi za ku pa mi w ra mach
tu ry sty ki pa li wo wej w pol skich ob sza rach
przy gra nicz nych. Nie co go rzej by ło w przy -
pad ku ole ju na pę do we go, gdyż 8 kra jów
sprze da wa ło ta niej, w tym z bez po śred nich
są sia dów Pol ski tyl ko li twa. Tra dy cyj nie
pa li wa za na szą wschod nią gra ni cą, w pań -
stwach nie bę dą cych człon ka mi Unii, by ły
znacz nie tań sze niż w Pol sce, co z ko lei 

za chę ca ło pol skich kie row ców z tych re jo -
nów do za ku pów za gra nicz nych.

Jak wspo mnia no po wy żej głów ne róż ni -
ce w ce nach po wo do wa ne by ły w Eu ro pie
róż ny mi staw ka mi po dat ków na kła da nych
na pa li wa cie kłe. Po rów na nie łącz nych ob cią -
żeń po dat ko wych dla pa liw sil ni ko wych 
w pań stwach eu ro pej skich na ko niec ro ku
2010 pre zen tu ją wy kre sy fig. 42 i fig. 43.

W ro ku 2010 wpro wa dzo no w Pol sce
pod wyż kę opła ty pa li wo wej dla ole ju na pę -
do we go, do pa so wu jąc po ziom kra jo wej staw -
ki ak cy zy do wy ma gań Unii Eu ro pej skiej dla
Pol ski w okre sie przej ścio wym. Ta no wa staw -
ka 302 EU RO za 1000 li trów obo wią zy wa ła
w ro ku 2010 i bę dzie też obo wią zy wać w ro -
ku 2011. Od po cząt ku ro ku 2012 staw ka ak -
cy zy w Pol sce dla ole ju na pę do we go bę dzie
iden tycz na jak dla po zo sta łych kra jów UE 
i wy nie sie 330 EU RO/1000 li trów. Ozna czać
to bę dzie ko niecz ność pod wyż sze nia po dat -
ków dla te go ga tun ku pa li wa, a tym sa mym
kra jo we ce ny ole ju na pę do we go sta ną się
mniej atrak cyj ne w po rów na niu z po zo sta -
ły mi pań stwa mi Wspól no ty. Po ziom cen bę -
dzie dyk to wa ny czyn ni ka mi re gu lu ją cy mi
ry nek eu ro pej ski, a więc no to wa nia mi pa liw
go to wych i jesz cze przez ja kiś czas, kur sem
do la ra do zło te go.Fo

t. 
BP
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Źródło: Opracowanie własne POPiHN

�FIG. 42 UDZIAŁ PODATKÓW W CENIE DETALICZNEJ BENZYNY 95 W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH 
NA KONIEC GRUDNIA 2010
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�FIG. 43 UDZIAŁ PODATKÓW W CENIE DETALICZNEJ OLEJU NAPĘDOWEGO W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH 
NA KONIEC GRUDNIA 2010
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Rok 2010 był w Pol sce, Eu ro pie i na
świe cie cza sem od ra bia nia strat po za pa ści,
ja kiej glo bal ny ry nek ole jów sma ro wych do -
znał w ro ku 2009. W Polsce seg ment ole jów
dla mo to ry za cji po zo stał na po zio mie zbli -
żo nym do ze szło rocz ne go (122 000 ton, 
z cze go bli sko 100 000 ton przy pa dło na 
ole je sil ni ko we). Z ko lei seg ment ole jów 
dla prze my słu za no to wał zna czą cy, bo 16.
pro cen to wy wzrost po po dob nym spad ku 
rok wcze śniej. Tym sa mym je go wiel kość 
w 2010 wy nio sła 101 000 ton sprze da nych
środ ków sma ro wych. Po mi mo, iż tem po od -
bu do wy w przy pad ku oby dwu tych seg men -
tów nie roz ło ży ło się w ostat nim ro ku rów -
no mier nie, to na ko niec 2010 ro ku zna la zły
się one w po dob nym miej scu. 

Na ko niec 2010 ro ku oby dwa te seg men -
ty, a za tem i ca ły ry nek, zna la zły się na po zio -
mie oko ło 91%1 sta nu z ro ku 2007, a więc
sprzed kry zy su. Cał ko wi ty ry nek środ ków
sma ro wych wy niósł na to miast w 2010 bli sko
230 000 ton, co jest wiel ko ścią zbli żo ną do
osią gnię tej w ro ku 2006. 

W la tach 2006 – 2008 (do po ło wy) ob -
ser wo wa ny był w Pol sce dy na micz ny wzrost
ryn ku, wy ra żo ny osią gnię tą ilo ścią sprze da -
nych pro duk tów. Zo stał on jed nak prze rwa -
ny świa to wym spo wol nie niem go spo dar -
czym. Obecnie, wraz ze stop nio wym od bu -
do wy wa niem go spo dar ki, co od zwier cie dlał
cho ciaż by wzrost PKB w ko lej nych kwar ta -
łach, ry nek wzra sta i w pew nym mo men cie 
– naj praw do po dob niej w cią gu przy szłe go ro -
ku lub 2 naj bliż szych lat – wró ci do po zio mu
sprzed kry zy su. Na dzie je na to pod trzy mu ją
w pierw szej ko lej no ści pro gno zy oko ło 4%
wzro stu PKB w Pol sce w naj bliż szych 2-3 
la tach, co raz lep sza sy tu acja go spo dar cza 
w Niem czech, a tak że czyn ni ki struk tu ral ne
zwią za ne z szer szy mi pro ce sa mi nad ra bia nia
przez nasz kraj dy stan su do go spo da rek roz -
wi nię tych państw UE. Ten ostat ni ele ment
prze kła da się cho ciaż by na wzrost licz by sa -
mo cho dów na pol skich dro gach, ma szyn bu -
dow la nych pra cu ją cych przy licz nych in we -
sty cjach in fra struk tu ral nych, co raz więk szej
ilo ści po łą czeń lot ni czych, czy wresz cie ro sną -
cej pro duk cji prze my sło wej i kon sump cji we -
wnętrz nej. Re asu mu jąc – wzrost go spo dar -

RYNEK OLEJÓW SMAROWYCH 
Informacje ogólne.

czy w na szym kra ju prze kła da się bez po -
śred nio na wzrost kon sump cji ole jów sma -
ro wych, gdyż to wa rzy szą ca mu więk sza ak -
tyw ność eko no micz na spo łe czeń stwa po -
wo du je wzrost wy ko rzy sta nia sprzę tu tech -
nicz ne go, do dzia ła nia któ re go nie zbęd ne
są środ ki smar ne.

Prze ciw na sy tu acja pa nu je na to miast na
roz wi nię tych i na sy co nych ryn kach Eu ro py
Za chod niej, gdzie stan ilo ścio we go na sy ce -
nia – do któ re go dą ży do pie ro ry nek pol ski
– zo stał osią gnię ty 20 lat te mu.2 Od te go
cza su ryn ki tych państw kur czy ły się i obec -
nie trwa tam czę sto sta gna cja po kry wa ją ca
się z nie wiel ki mi zmia na mi PKB. Na stę pu -
je tak że in ten syw na zmia na struk tu ry kon -
sump cji ole jów po le ga ją ca na prze cho dze niu
od pro duk tów tań szych, ale mniej sku tecz -
nych i trwa łych, do no wo cze snych, czę sto
droż szych, ale wy ma ga ją cych rzad szej wy -
mia ny i efek tyw niej szych ener ge tycz nie.
Wo bec nie wiel kich zmian w ilo ści po jaz -
dów i ma szyn trend ten miał i na dal ma zna -
czą cy wpływ na wiel kość ryn ku – znacz nie
więk szy niż w Pol sce. Zja wi ska te by ły za -
tem głów ną przy czy ną te go, iż ryn ki kra jów
Eu ro py Za chod niej cha rak te ry zo wa ły się
trwa łą ten den cją spad ko wą obec nie prze -
cho dzą cą w sta gna cję. 

W przy pad ku ryn ku pol skie go rów nież
za czy na wy stę po wać wy raź ny trend od cho -
dze nia od czę sto słab szych pod wzglę dem
wła ści wo ści użyt ko wych ole jów mi ne ral -
nych, zwłasz cza jed no se zo no wych.3 Po -
nad to efekt ro sną ce go na sy ce nia ole ja mi
syn te tycz ny mi i se mi -syn te tycz ny mi jest
na dal kom pen so wa ny przez na pływ uży -
wa nych po jaz dów z za gra ni cy oraz zmie -
nia ją ce się po sta wy kon sump cyj ne i styl 
ży cia spo łe czeń stwa. Prze ja wem te go ostat -
nie go jest cho ciaż by fakt, iż w wie lu ro dzi -
nach stan dar dem jest obec nie po sia da nie
dwóch sa mo cho dów, co raz wię cej osób
osie dla się po za mia stem, ro śnie mo bil ność
za wo do wa.

Pol ski ry nek bę dzie upo dab niał się do
doj rza łych ryn ków za chod nich. Obec nie,
w po rów na niu z po dob ną pod wie lo ma
wzglę da mi Hisz pa nią, jest on na dal nie -
wiel ki pod wzglę dem wo lu me nu sprze da -

Klu czo wy pro blem bran ży: 
opo dat ko wa nie ole jów sma ro wych
po dat kiem ak cy zo wym.

Od daw na sy gna li zo wa nym przez bran żę
pro ble mem jest utrzy my wa nie opo dat ko wa nia
ole jów sma ro wych po dat kiem ak cy zo wym 
– prze kła da się to m.in. na wyż szą o ok. 1,75
PlN/l ce nę ole ju sma ro we go dla koń co we go
użyt kow ni ka. 

1133  ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkaa  22001100  wwyy  rroo  kkiieemm  ssyyggnn..  aakktt  
II  GGSSKK  11117711//0099  NNaa  cczzeell  nnyy  SSąądd  AAdd  mmii  nnii  ssttrraa  --
ccyyjj  nnyy  oorrzzeekkłł,,  żżee  nnaa  łłoo  żżee  nniiee  ppoo  ddaatt  kkuu  aakk  ccyy  zzoo  --
wwee  ggoo  nnaa  oollee  jjee  ssmmaa  rroo  wwee  jjeesstt  nniiee  zzggoodd  nnee  zz  ddyy  rreekk  --
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W przy wo ły wa nym wy ro ku Na czel ny Sąd
Ad mi ni stra cyj ny uznał, iż zgod nie z Dy rek ty -
wą Ener ge tycz ną 2003/96/WE ole je sma ro we
prze zna czo ne na ce le in ne niż na pę do we i opa -
ło we są wy łą czo ne spod opo dat ko wa nia, a co
za tym idzie pol ski usta wo daw ca nie mógł
wpro wa dzić po dat ku ak cy zo we go na te wy ro by
w kra ju. Wy rok NSA utrzy mał w mo cy orze -
cze nie Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go w War sza wie, któ ry od niósł się do wszyst -
kich aspek tów spra wy opo dat ko wa nia ak cy zą
ole jów sma ro wych i uznał, że ole je sma ro we nie
po win ny pod le gać prze pi som do ty czą cym 
kon tro li i prze miesz cza nia z dy rek ty wy
92/12/EWG, czy li nie po win ny pod le gać pro -
ce du rze za wie sze nia po bo ru ak cy zy. Zda niem
NSA na wet gdy by uznać, że Pol ska mia ła pra -
wo wpro wa dzić po da tek kon sump cyj ny na ole -
je sma ro we, to do ko na no te go z na ru sze niem
prze pi sów art. 3 ust. 3 Dy rek ty wy Ho ry zon tal -
nej, pol ski sys tem opo dat ko wa nia ak cy zą ole -
jów sma ro wych pro wa dzi bo wiem do zwięk sze -
nia for mal no ści zwią za nych z prze kra cza niem
gra nic w UE. Orze cze nie NSA wy da no na
pod sta wie uprzed nio obo wią zu ją cych prze pi -
sów od no szą cych się do po dat ku ak cy zo we go,
ale je go treść od no si się tak że do ak tu al nie obo -
wią zu ją cych prze pi sów. Ole je sma ro we na dal
pod le ga ją prze pi som do ty czą cym kon tro li przy
ich prze miesz cza niu.

1 W momencie najcięższego kryzysu przypadającego na rok 2009 wskaźnik ten znajdował się na poziomie około 84%. Oznacza to, iż w 2010 roku rynek znalazł

się dokładnie w połowie drogi pomiędzy stanem sprzed kryzysu, a dnem spadków roku 2009.
2 Źródło: EUROPALUB
3 Dla porównania: udział silnikowych olejów syntetycznych i semi-syntetycznych w krajach Europy zachodniej bywa nawet o połowę wyższy niż w Polsce.

ży. Dy stans jed nak szyb ko się zmniej sza, zaś
zja wi ska ta kie jak kry zy sy i za ła ma nia go -
spo dar cze mo gą ten trend na wet na si lać.
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Po dob ny w wy mo wie wy rok wy dał WSA 
w Ło dzi 19 stycz nia 2011 r. Wy rok jest o ty le
waż ny, że na le ży do pierw szych wy da nych pod
rzą da mi no wych roz po rzą dzeń w spra wie zwol -
nień ak cy zo wych.

Utrzy my wa nie ob ło że nia ak cy zą ole jów
sma ro wych w Pol sce de sta bi li zu je ry nek, sta no -
wi ol brzy mie ob cią że nie dla spół ek po przez 
re żim skła dów po dat ko wych, prze kła da się tak -
że na kosz ty po no szo ne przez pol skich użyt kow -
ni ków po jaz dów, któ rzy wię cej pła cą za ole je
sma ro we. Orze cze nia są dów w in dy wi du al nych

�FIG. 44 CAŁKOWITY RYNEK OLEJÓW SMAROWYCH W 2010 ROKU: 
GŁÓWNE SEGMENTY NA TLE WSKAŹNIKA WZROSTU 
PKB POLSKI RDR

�FIG. 45 KWARTALNA EWOLUCJA SEGMENTU MOTORYZACYJNEGO I PRZEMYSŁOWEGO 
NA TLE WSKAŹNIKA WZROSTU PKB POLSKI 

spra wach po wo du ją nie rów ne trak to wa nie
pod mio tów, co z punk tu wi dze nia kon ku ren cji
pro wa dzi do uprzy wi le jo wa nia jed nych i po -
szko do wa nia in nych pod mio tów go spo dar -
czych, co w pań stwie pra wa nie po win no mieć
miej sca. 

Ist nie je ol brzy mie praw do po do bień stwo, 
że na sku tek po wyż sze go wy ro ku in ne są dy 
bę dą po dob nie roz strzy gać w ana lo gicz nych
kwe stiach, z oczy wi sty mi, ne ga tyw ny mi skut -
ka mi dla bu dże tu pań stwa (zwrot ak cy zy 
z opro cen to wa niem). 

War to do dać, że przy obec nych re la cjach 
ce no wych mię dzy ole ja mi ba zo wy mi, ole jem
opa ło wym i ole jem na pę do wym nie ma za gro -
że nia dla nie wła ści we go sto so wa nia ole jów 
ba zo wych zza wschod niej gra ni cy. 

Po za tym no wo cze śniej sze kon struk cje 
sil ni ków po jaz dów jeż dżą cych obec nie po
pol skich dro gach są – znacz nie bar dziej niż
kie dyś – wraż li we na drob ne na wet zmia ny
w ja ko ści pa liw, zaś ry zy ko po waż ne go
uszko dze nia sil ni ka znacz nie prze wyż sza
ewen tu al ne ko rzy ści.

Pol ska Or ga ni za cja Prze my słu i Han dlu 
Naf to we go ja ko głów ny re pre zen tant pro du -
cen tów i im por te rów środ ków smar nych po -
stu lu je pil ne pod ję cie prac nad zmia ną prze pi -
sów pra wa w tym za kre sie i do sto so wa nie ich
do prze pi sów UE. Roz wią za niem kom pro mi -
so wym mo gło by być wpro wa dze nie ze ro wej
staw ki ak cy zo wej. 

Ry nek cał ko wi ty 
Cał ko wi ty ry nek ole jów sma ro wych 

w 2010 ro ku wy niósł w przy bli że niu oko ło
230 ty się cy ton sprze da nych go to wych ole -
jów dla mo to ry za cji, prze my słu oraz in nych.
Ozna cza to, iż ry nek wzrósł rok do ro ku 
o oko ło 8,2 pro cent osią ga jąc po ziom mniej
wię cej z 2006 ro ku.

Wzrost ten za wdzię cza my głów nie sil ne mu
od bi ciu w seg men cie ole jów dla prze my słu, któ -
ry za no to wał wzrost o po nad 16%. 

W przy pad ku seg men tu mo to ry za cyj ne -
go, za paść nie by ła tak głę bo ka, zaś ana lo gicz -
ne od bi cie na stą pi ło znacz nie wcze śniej – bo
od ra zu w 2 po ło wie 2009 ro ku. Dla te go też
wzrost w seg men cie dla mo to ry za cji był 
w 2010 ro ku mi ni mal ny. 
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�FIG. 46 PORÓWNANIE STRUKTURY CAŁKOWITEGO RYNKU OLEJÓW SMAROWYCH W LATACH 2010 I 2007
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�FIG.47 EWOLUCJA SEGMENTU MOTORYZACYJNEGO 
I PRZEMYSŁOWEGO NA TLE WSKAŹNIKA WZROSTU PKB POLSKI
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�FIG. 48 ZMIANY W SPRZEDAŻY W UJĘCIU ROK DO ROKU 
I WPŁYW SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO 

Obec nie ca ły ry nek znaj du je się na po zio -
mie oko ło 91% w sto sun ku do naj lep sze go 
w ostat nich la tach ro ku 2007, kie dy sprze daż
osią gnę ła po nad 250 000 ton. Ozna cza to, iż
ry nek na dal jest mniej wię cej w po ło wie dro gi
do osią gnię cia po zio mu z ro ku 2007.

Dla po rów na nia: w ro ku 2009, a więc 
w mo men cie gdy ry nek osią gnął dno, je go wiel -
kość spa dła do 84% wiel ko ści sprzed kry zy su.

W prze kro ju ca łe go ryn ku nie za cho dzą
więk sze zmia ny. Do mi nu ją ole je sil ni ko we dla
mo to ry za cji, a tak że prze my sło we ole je hy drau -
licz ne i gru pa zróż ni co wa nych pro duk tów
okre śla nych ja ko "in ne prze my sło we". Ole je sil -
ni ko we jed no se zo no we sta no wią na to miast już
je dy nie 6% ca łe go ryn ku, pod czas gdy jesz cze
w ro ku 2007 ich udział wy no sił 8,5%.

Po rów nu jąc struk tu rę ryn ku pol skie go 
z ryn kiem Eu ro py za chod niej (w ro ku 2007)
moż na w pierw szej ko lej no ści za uwa żyć po dob -
ny udział do mi nu ją cych w struk tu rze ole jów
dla mo to ry za cji sta no wią cych śred nio w kra -
jach za chod nich oko ło 43% ryn ku (dla po rów -
na nia w Pol sce sta no wi on 53%, zaś 43% to
udział sa mych tyl ko ole jów sil ni ko wych).

Za rów no w przy pad ku seg men tu mo to ry -
za cyj ne go, jak i prze my sło we go za cho dzi wy -
raź na ko re la cja po mię dzy wiel ko ścią sprze da ży,
a po zio mem PKB. W przy pad ku ole jów dla
prze my słu du że zna cze nie ma tak że do dat ko -
wo po ziom pro duk cji prze my sło wej.

Opty mi stycz ne pro gno zy co do PKB 
w nad cho dzą cych la tach mo gą ozna czać, że 
na ryn ku ob ser wo wa ny bę dzie wy raź ny trend
wzro sto wy, za rów no w seg men cie mo to ry za -
cyj nym, jak i prze my sło wym.

W uję ciu "rok do ro ku" wy raź nie wi docz ny
jest wpływ spo wol nie nia go spo dar cze go na ry -
nek ole jów. Na uwa gę za słu gu je opóź nio ny 
w sto sun ku do ob ser wo wa ne go w seg men cie
mo to ry za cyj nym, ale bar dzo sil ny, wzrost 
dy na mi ki sprze da ży ole jów dla prze my słu. 
O ile naj sil niej sze spo wol nie nie przy pa dło na 

1 kwar tał 2009, to w 1 kwar ta le 2010 za no to -
wa no naj wyż szą – się ga ją cą 30 % rok do ro ku
dy na mi kę wzro stu. W du żym stop niu wpły -
wa na to efekt ba zy. Zwra ca tak że uwa gę ko re -
la cja po mię dzy po zio mem pro duk cji prze my -
sło wej, a dy na mi ką sprze da ży w seg men cie
ole jów dla prze my słu.

Kry zys ro ku 2009 spo wo do wał, iż se zo no -

wa zmia na dy na mi ki sprze da ży osią gnę ła re -
kor do wy w ostat nich la tach po ziom. Pa trząc
na ry nek w uję ciu kwar tal nym wi dać, iż se zo -
no wa dy na mi ka sprze da ży w ro ku 2010 sta bi -
li zu je się i po wra ca do za cho wań ob ser wo wa -
nych przed kry zy sem. Świad czy to o tym, iż po
gwał tow nych wa ha niach wy wo ła nych spo wol -
nie niem sta bi li zu je się ca ły ry nek.
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�FIG. 51 SEGMENT MOTORYZACYJNY – PORÓWNANIE STRUKTURY W LATACH 2010 ORAZ 2007
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�FIG. 49 ZMIANY W SPRZEDAŻY W UJĘCIU KWARTAŁ DO KWARTAŁU 
I WPŁYW SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO

Nie wi dać na to miast bez po śred nie go po -
wią za nia po mię dzy głów ny mi wskaź ni ka -
mi ma kro eko no micz ny mi, a kwar tal ną dy -
na mi ką sprze da ży w żad nym z seg men tów.
Zja wi ska zwią za ne z se zo no wo ścią są za tem
w znacz nym stop niu nie za leż ne od tych
wskaź ni ków.

In nym cha rak te ry stycz nym zja wi skiem
jest to, iż w 4 kwar ta le z re gu ły na stę pu je
wzrost dy na mi ki sprze da ży w seg men cie ole -
jów do po jaz dów oso bo wych, zaś seg ment
ole jów do po jaz dów cię ża ro wych osią ga
wów czas naj niż szą dy na mi kę w ca łym ro ku.

Ole je dla mo to ry za cji 
Ogó łem seg ment ole jów mo to ry za cyj nych

w ro ku 2010 osią gnął po ziom po nad 122 000
ton sprze da nych ole jów sma ro wych. W po rów -
na niu z re kor do wym ro kiem 2007 (135 000
ton) ry nek osią gnął bli sko 91% sta nu sprzed
kry zy su. Jest to za tem mi ni mal na (o bli sko 3%)
po pra wa w sto sun ku do po przed nie go ro ku, na
któ ry przy pa dło dno kry zy su, zaś ry nek skur -
czył się do 88% sta nu z ro ku 2007. 

Seg ment ole jów sma ro wych dla mo to ry -
za cji to w po nad 80% ole je sil ni ko we dla sa -
mo cho dów i sprzę tu po moc ni cze go (np. ma -
szy ny bu dow la ne). Po zo sta ła część ryn ku to
dość zróż ni co wa ne pro duk ty, z do mi nu ją cą
wśród nich po zy cją ole jów prze kła dnio wych.

4 Źródło: EUROPALUB

Dla po rów na nia w 2007 ro ku na ryn ku eu ro -
pej skim (Eu ro pa Za chod nia) ole je sil ni ko we
dla aut oso bo wych sta no wi ły – w ca łym 
seg men cie mo to ry za cyj nym – 43,8%, zaś 
dla cię ża ro wych 36,4%.4
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Ole je sil ni ko we dla mo to ry za cji 
Seg ment ole jów sil ni ko wych osią gnął 

w 2010 ro ku wiel kość bli sko 100 000 ton,
co sta no wi 92,5% je go wiel ko ści sprzed
kry zy su (rok 2007). Ozna cza to, że seg -
ment ten po zo stał prak tycz nie bez zmian
w sto sun ku do po przed nie go ro ku. Po ło wa
sprze da ży w tym seg men cie do ty czy ole jów
dla po jaz dów oso bo wych.

�FIG. 52 ZMIANY W SEGMENCIE OLEJÓW SILNIKOWYCH DLA MOTORYZACJI
I PORÓWNANIE STRUKTURY W LATACH 2010 ORAZ 2007

�FIG. 53 SEGMENT MOTORYZACYJNY: EWOLUCJA STRUKTURY SEGMENTU OLEJÓW SILNIKOWYCH 
I PORÓWNANIE DO RYNKU FRANCUSKIEGO
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Źródło: Opracowanie własne POPiHN, Centre Professionnel des Lubrifiants (C.P.L.)

Ob ser wa cja tren dów w uję ciu rocz nym
po ka zu je, iż w 2010 ro ku naj bar dziej zy ska -
ły ole je se mi -syn te tycz ne (10W) dla po jaz -
dów oso bo wych. Ich udział w seg men cie
ole jów sil ni ko wych wzrósł od ro ku 2007 o 5
punk tów pro cen to wych, zaś szcze gól nie du -
ży wzrost przy padł na rok 2010. Sta le
zmniej sza się za to udział naj słab szych ja ko -
ścio wo ole jów jed no se zo no wych oraz mi ne -
ral nych (15W, 20W). 

Cie ka wie wy pa da tak że po rów na nie struk -
tu ry te go seg men tu w Pol sce i we Fran cji. We
Fran cji zde cy do wa nie wyż szy jest udział ole -
jów dla po jaz dów oso bo wych (oko ło 70% 
w po rów na niu do 50% w Pol sce). Po nad to bli -
sko 60% w ca łym seg men cie sta no wią ole je dla
po jaz dów oso bo wych: syn te tycz ne i se mi -
-syn te tycz ne. Tym cza sem w Pol sce ich udział
wy no si na dal za le d wie oko ło 33%.

Ole je sil ni ko we dla po jaz dów 
oso bo wych

W seg men cie ole jów sil ni ko wych mul ti -
gra de dla aut oso bo wych (z wy łą cze niem
ole jów jed no se zo no wych) trend od cho dze -
nia od ole jów mi ne ral nych o naj wyż szych
lep ko ściach (15W, 20W) ku ole jom se mi -
-syn te tycz nym (10W) i syn te tycz nym (0W,
5W) zo stał w ro ku 2010 czę ścio wo za ha mo -
wa ny, co jest du żym za sko cze niem.  

W ro ku 2010 na stą pił zna czą cy wzrost
sprze da ży ole jów se mi -syn te tycz nych (10W),
a więc ce chu ją cych się śred ni mi lep ko ścia mi.
Wzrost ich sprze da ży – o bli sko 17% – od -
był się mię dzy in ny mi kosz tem ole jów syn te -
tycz nych, któ re nie spo dzie wa nie za no to wa -
ły 5. pro cen to wy spa dek wiel ko ści sprze da ży
w 2010 ro ku. War to od no to wać, że jest to
pierw szy rok, w któ rym PO PiHN od no to -

wu je spa dek w tej gru pie, gdyż na wet w kry -
zy so wym ro ku 2009 trend ten po zo sta wał
nie za kłó co ny. 

Pol ski ry nek upo dab nia się co raz bar dziej
pod wzglę dem struk tu ry i pre fe ren cji od no śnie
pa ra me trów lep ko ścio wych do ryn ków Eu -
ro py za chod niej. Na prze strze ni lat 2007 
– 2010 udział ole jów mi ne ral nych spadł z 48 do
35%, a za tem ole je o śred nich i ni skich lep ko -
ściach sta no wią już w Pol sce oko ło 65% ryn ku. 
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�FIG. 54 OLEJE DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH POD KĄTEM KLAS LEPKOŚCI
(BEZ JEDNOSEZONOWYCH) I PORÓWNANIE DO RYNKU FRANCUSKIEGO

�FIG. 55 OLEJE DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH POD KĄTEM 
KLAS LEPKOŚCI (BEZ JEDNOSEZONOWYCH) 
ORAZ PORÓWNANIE Z RYNKIEM FRANCUSKIM
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Ole je sil ni ko we dla po jaz dów 
cię ża ro wych i sprzę tu 
po moc ni cze go

Rów nież w seg men cie ole jów mul ti gra -
de dla po jaz dów cię ża ro wych ob ser wo wa ny
jest ana lo gicz ny trend do prze cho dze nia na
niż sze lep ko ści. Ze wzglę dów tech no lo gicz -
nych trend ten – za rów no w Pol sce, jak i za
gra ni cą – jest dla po jaz dów cię ża ro wych
znacz nie wol niej szy, a co za tym idzie pe ne -
tra cja seg men tu przez no wo cze sne ole je 
o niż szych lep ko ściach zdo ła ła osią gnąć 
w 2010 ro ku za le d wie nie co po nad 20% ryn -
ku ( w po rów na niu do 65% w seg men cie aut
oso bo wych). Do mi nu ją ce ole je mi ne ral ne
zmniej szy ły tym sa mym swój udział w ryn ku
o 7 punk tów pro cen to wych w po rów na niu
do ro ku 2007. Udział ole jów syn te tycz nych
po zo sta je na mar gi nal nym po zio mie. Po dob -
nie jak w seg men cie aut oso bo wych wy raź nie
wzra sta udział ole jów se mi -syn te tycz nych
(wzrost o 6 p.p. od 2007 ro ku).

Ole je dla prze my słu
Seg ment ole jów prze my sło wych, choć 

z pew nym opóź nie niem w sto sun ku do ole -
jów dla mo to ry za cji, w spo sób zde cy do wa ny
od bu do wał się z głę bo kiej za pa ści z ro ku
2009. W ro ku 2010 sprze daż w tym seg -
men cie wy nio sła po nad 101 000 ton.

O ile jesz cze w ro ku 2009 za no to wa no
spa dek do po zio mu 79% wiel ko ści z 2007
ro ku, to w 2010 ana lo gicz ny sto su nek wy -
niósł już 92% (w przy pad ku seg men tu mo -
to ry za cyj ne go ana lo gicz ne licz by wy nio sły:
88 i 91%).

W ostat nich la tach w Pol sce do mi nu ją 
w tym seg men cie ole je hy drau licz ne, sta no -
wią ce bli sko 40% ryn ku oraz zróż ni co wa ne
pro duk ty z gru py „in ne prze my sło we", któ -
rych udział wzrósł od 2007 ro ku o 5 p.p. do
30%. Jest to zbli żo ne do sy tu acji ob ser wo -
wa nej na ryn kach Eu ro py Za chod niej. 
W tych kra jach rów nież do mi nu ją ole je 
hy drau licz ne, a ich udział wy niósł w 2007
ro ku śred nio 38,8%.5 W struk tu rze te go seg -
men tu ryn ku nie za cho dzą więk sze zmia ny.

Za ła ma nie na ryn ku ole jów sma ro wych 
ob ser wo wa ne w 2009 ro ku by ło szcze gól nie
do tkli we w seg men cie ole jów dla prze my słu
pod wzglę dem to na żo wym. Nie spo wo do -
wa ło jed nak zna czą cych zmian w struk tu rze
sprze da ży: za ła ma nie roz ło ży ło się mniej
wię cej w rów ny spo sób na po szcze gól ne gru -
py pro duk tów.

Po dob nie trud no do strzec zna czą cy
wpływ spo wol nie nia go spo dar cze go na
struk tu rę ryn ku w seg men cie prze my sło -
wym w uję ciu kwar tal nym.

5 Źródło: EUROPALUB
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�FIG. 56 ZMIANY W SEGMENCIE OLEJÓW 
DLA PRZEMYSŁU POD KĄTEM SKŁADU 
CHEMICZNEGO (FORMULACJI)

�57 SEGMENT PRZEMYSŁOWY W 2010 I 2007 ROKU: 
STRUKTURA ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE

�FIG. 58 SEGMENT OLEJÓW DLA PRZEMYSŁU 
– EWOLUCJA STRUKTURY

�FIG. 59 SEGMENT OLEJÓW DLA PRZEMYSŁU 
– KWARTALNA EWOLUCJA STRUKTURY
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OlE JE DlA PO JAZ DÓW OSO BO WYCH
– do tej gru py za li czo no ole je sil ni ko we dla sa mo cho dów oso bo wych, 
a tak że mo to cy kli oraz po jaz dów i in ne go sprzę tu po moc ni cze go. 
Do tej ka te go rii nie za li czo no ole jów jed no se zo no wych (mo no gra de).

OlE JE DlA PO JAZ DÓW CIĘ ŻA RO WYCH
– do tej gru py za li czo no ole je sil ni ko we dla sa mo cho dów cię ża ro wych
oraz ma szyn ro bo czych. Do tej ka te go rii nie za li czo no ole jów jed no se -
zo no wych (mo no gra de).

OlE JE IN NE Z WY JĄT KIEM SIl NI KÓW GA ZO WYCH
– są to wszel kie po zo sta łe ro dza je ole jów uży wa nych po wszech nie w mo -
to ry za cji, bądź nie uży wa nych w prze my śle. Głów ny mi gru pa mi pro duk -
tów w tej ka te go rii są: ole je do sil ni ków okrę to wych, ole je sil ni ko we jed -
no se zo no we (mo no gra de), ole je prze kła dnio we, ATF (dla prze kład ni
au to ma tycz nych) oraz wszel kie in ne pro duk ty sma ro we dla mo to ry za -
cji nie skla sy fi ko wa ne gdzie in dziej.

OlE JE MI NE RAl NE
– we dług kla sy fi ka cji CN (Com mon No menc la tu re) są to ta kie pro duk -
ty smar ne, w któ rych za war tość w ma sie ole jów mi ne ral nych lub ole jów
otrzy ma nych z mi ne ra łów bi tu micz nych (ale nie sta no wią cych za sad ni -
cze go skład ni ka) jest więk sza lub rów na 70 %. W przy pad ku seg men tu
mo to ry za cyj ne go więk szość ta kich ole jów wy ko rzy sty wa nych jest przy
pro duk cji ole jów star sze go ty pu ce chu ją cych się wyż szy mi lep ko ścia mi
(głów nie gru py ole jów 15W i 20W). Są to pro duk ty otrzy my wa ne głów -
nie z tra dy cyj nych baz ole jo wych otrzy my wa nych w wy ni ku ra fi na cji
ro py naf to wej, głów nie baz gru py I, II oraz czę ścio wo III.

OlE JE NIE MI NE RAl NE
– są to po zo sta łe ole je sma ro we, któ re prze pi sy ak cy zo we de fi niu ją, ja ko
pre pa ra ty sma ro we (włącz nie z cie cza mi chło dzą co – sma ru ją cy mi, pre -
pa ra ta mi do roz luź nia nia śrub i na krę tek, pre pa ra ta mi prze ciw r dzew -
ny mi i an ty ko ro zyj ny mi, pre pa ra ta mi za po bie ga ją cy mi przy le ga niu do
for my opar ty mi na sma rach) z wy łą cze niem pre pa ra tów za wie ra ją cych,
ja ko skład nik za sad ni czy, 70 % ma sy lub wię cej ole jów ro py naf to wej lub
ole jów otrzy ma nych z mi ne ra łów bi tu micz nych. W prak ty ce do ty czy
to głów nie ole jów okre śla nych po tocz nie ja ko se mi syn te tycz ne (np. ole -
je sil ni ko we kla sy  10 W  we dług kla sy fi ka cji lep ko ścio wej SAE) oraz syn -
te tycz ne (np. ole je sil ni ko we kla sy 0W i 5W we dług kla sy fi ka cji lep ko -
ścio wej SAE). Są to pro duk ty otrzy my wa ne głów nie z baz syn te tycz nych
(po lial fa ole fi ny – PAO) lub też mi ne ral nych baz ole jo wych naj wyż szej
ja ko ści (III gru pa we dług kla sy fi ka cji API).

KlA SY FI KA CJA SAE 
(ANG. SO CIE TY OF AU TO MO TI VE EN GI NE ERS
– Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Mo to ry za cji) – kla sy fi ka cja SAE dzie li 
ole je na pod sta wie pa ra me trów użyt ko wych wy róż nia jąc 11 klas lep ko ści:
– 6 klas zi mo wych ozna czo nych licz bą i li te rą W: 0W, 5W, 10W,
15W, 20W, 25W;
– 5 klas let nich: 20, 30, 40, 50, 60.
...........................................................................................................................................

OBJAŚNIENIE POJĘĆ

Dla ce lów ni niej sze go opra co wa nia ole je po dziel no na trzy gru py
(0W/5W, 10W oraz 15/20W), któ re w uprosz cze niu po za wa la ją scha -
rak te ry zo wać struk tu rę ryn ku pod wzglę dem lep ko ści sto so wa nych 
ole jów sma ro wych.

OlE JE JED NO SE ZO NO WE (MO NO GRA DE)
– są to ole je star sze go ty pu prze zna czo ne do sto so wa nia w okre ślo nych 
– re la tyw nie wą skich – za kre sach tem pe ra tu ro wych.
Od róż nia je to od no wo cze śniej szych ole jów mul ti gra de (wie lo se zo no -
wych), któ re moż na sto so wać w bar dziej zróż ni co wa nych tem pe ra tu rach,
dzię ki cze mu na da ją się one do sto so wa nia np. przez ca ły rok. Na po trze -
by ni niej sze go opra co wa nia ole je mo no gra de zo sta ły po trak to wa ne ja ko
od dziel na gru pa w sto sun ku do ole jów wie lo se zo no wych (gru py:
0W/5W, 10W oraz 15/20W), a tak że ja ko gru pa od ręb na ze wzglę du
na prze zna cze nie (w sto sun ku do grup ole jów dla po jaz dów oso bo wych
oraz cię ża ro wych) po mi mo, że są one sto so wa ne w ra mach tych grup.

DA NE MA KRO EKO NO MICZ NE
– uży te w ni niej szym opra co wa niu, o ile nie jest wska za ne ina czej, zo sta -
ły po da ne na pod sta wie in for ma cji do stęp nych na stro nach in ter ne to -
wych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go.

WIEl KO ŚCI BEZ WZGlĘD NE
– po da wa ne w ni niej szym opra co wa niu wiel ko ści bez względ ne uwzględ -
nia ją da ne sprze da żo we ośmiu człon ków PO PiHN:
BP/Ca strol, Exxon Mo bil, Fuchs, lo to sO il, Or le nO il, Shell, Sta to il oraz
To tal zbie ra ne przez Or ga ni za cję w ra mach pro wa dzo ne go mo ni to -
rin gu ryn ku ole jów sma ro wych. Do po wyż szych wiel ko ści do da wa ne
jest na stęp nie (ja ko ko ry gu ją cy za bieg sta ty stycz ny) oko ło 10% ce lem
uwzględ nie nia ryn ku znaj du ją ce go się po za pod mio ta mi, któ re obej -
mu je mo ni to ring. Or ga ni za cja sza cu je, że udział w ryn ku pod mio tów
nie zrze szo nych w PO PiHN sta no wi wiel kość w prze dzia le od 5 do
10% ca łe go ryn ku.

PO DWÓJ NE RA POR TO WA NIE
Za sto so wa na me to do lo gia gro ma dze nia i prze twa rza nia da nych eli mi nu -
je pro blem tzw. po dwój ne go ra por to wa nia. Spół ki człon kow skie 
PO PiHN ra por tu ją je dy nie sprze daż „na ze wnątrz” PO PiHN (a więc
bez po śred nio na kra jo wy ry nek i do ma łych nie za leż nych pro du cen tów,
któ rych udział w ryn ku zo stał su ma rycz nie osza co wa ny na oko ło 10%),
a za tem nie są ra por to wa ne ilo ści bę dą ce przed mio tem ob ro tu po mię dzy
ty mi spół ka mi. 

DA NE SZA CUN KO WE
Ze wzglę dów praw nych zwią za nych z eu ro pej ski mi re gu la cja mi do ty -
czą cy mi da nych wraż li wych, w chwi li pu bli ka cji ni niej sze go opra co wa -
nia PO PiHN nie po sia da jesz cze da nych za 4 kwar tał 2010. Z te go
wzglę du da ne za 4 kwar tał pre zen to wa ne w ni niej szym opra co wa niu sta -
no wią sza cun ki przy go to wa ne przez biu ro PO PiHN przy udzia le spół -
ek człon kow skich i opie ra ją ce się na ana li zach da nych hi sto rycz nych 
i do tych cza so wych tren dach ryn ko wych.

1. Klasyfikacja olejów bazowych według API (American Petroleum Institute).
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.



40

Charakterystyka systemu
rurociągów surowcowych

Sys tem ru ro cią gów su row co wych PERN
„Przy jaźń” S.A. skła da się z trzech od cin ków:
Wschod nie go, Za chod nie go i Po mor skie go.
Od ci nek Wschod ni ru ro cią gu „Przy jaźń” 
łą czy Ba zę Zbior ni ko wą w Ada mo wie (ST -1
Ada mo wo) przy gra ni cy z Bia ło ru sią z Ba zą
Su row co wą w Ple ban ce (BS Ple ban ka) ko ło
Płoc ka. Od cin kiem Wschod nim trans por to -
wa na jest ro pa naf to wa bez po śred nio do
PKN OR lEN oraz po śred nio do po zo sta łych
kon tra hen tów Spół ki. Od ci nek Za chod ni łą -
czy BS Ple ban ka z ba zą ro py naf to wej zlo ka -
li zo wa ną w nie miec kim mie ście Schwedt. 
Za chod nią czę ścią ma gi stra li pły nie ro pa naf -
to wa dla nie miec kich ra fi ne rii TRM i PCK.
Od ci nek Po mor ski łą czy BS Ple ban ka z Ba zą
Ma ni pu la cyj ną w Gdań sku (BM Gdańsk).
Tę dy pły nie ro syj ska ro pa naf to wa prze zna -
czo na dla gdań skiej ra fi ne rii na le żą cej do
Gru py lO TOS oraz na eks port po przez
PPPP „Naf to port”. Od ci nek Po mor ski pra -
cu je w try bie re wer syj nym, co umoż li wia tło -
cze nia w oby dwu kie run kach.

Cha rak te ry sty ka 
Od cin ka Wschod nie go

Wschod ni od ci nek ru ro cią gu „Przy jaźń” 
łą czy ST -1 Ada mo wo z BS Ple ban ka za po -
mo cą dwóch ni tek ru ro cią gów: dłu gość tra -
sy: ok. 240 km; prze pu sto wość no mi nal na:
43 mln t ro py naf to wej rocz nie (po za sto so -
wa niu sub stan cji DRA ok. 50 mln t rocz -
nie); fak tycz ne wy ko rzy sta nie ru ro cią gu 
w 2010 ro ku wy nio sło oko ło 93,3 %.

Wschod nia część sys te mu ru ro cią gów
na le żą cych do PERN „Przy jaźń” S.A. jest
ogni wem pol skie go sys te mu prze sy łu ro py
naf to wej o klu czo wym zna cze niu. W ce lu
zwięk sze nia prze pu sto wo ści za sto so wa no
sub stan cję re du ku ją cą opo ry prze pły wu,
któ ra po zwa la na tym cza so we zwięk sze nie
prze pu sto wo ści wschod niej czę ści ma gi stra -
li ru ro cią gu „Przy jaźń” do 50 mln ton ro py
naf to wej rocz nie.

Od 2002 r. na Od cin ku Wschod nim re -
ali zo wa na jest in we sty cja bu do wy trze ciej
nit ki. Od ci nek Ada mo wo – Za wa dy o dłu -
go ści 82 km od da ny zo stał do eks plo ata cji 
w kwiet niu 2009 r., od ci nek od m. Za wa dy
do gra ni cy gmin Ko ryt ni ca i Stra chów ka 

o dł. 16 km, od da no do eks plo ata cji w mar -
cu 2010 r., od ci nek od Orze cho wa do BS
Ple ban ka o dłu go ści 71,5 km od da ny zo stał
do eks plo ata cji w lip cu 2009 r. Ak tu al nie,
trwa re ali za cja bu do wy ostat nie go, środ ko -
we go od cin ka ru ro cią gu tj. od Orze cho wa
do gra ni cy gmin Ko ryt ni ca i Stra chów ka. In -
we sty cja ta w swo im za mia rze ma po zwo lić
na po więk sze nie prze pu sto wo ści Od cin ka
Wschod nie go, co po win no umoż li wić opty -
ma li za cję po zo sta łych od cin ków ru ro cią gów,
oraz wpły nąć na po więk sze nie moż li wo ści
tran zy to wych ro py naf to wej przez Pol skę.

Cha rak te ry sty ka 
Od cin ka Za chod nie go

Za chod nią czę ścią ma gi stra li pły nie 
ro pa naf to wa dla nie miec kich ra fi ne rii
TRM i PCK.

Za chod ni od ci nek ru ro cią gu „Przy jaźń” 
łą czy BS Ple ban ka z ba zą ro py naf to wej zlo -
ka li zo wa ną w nie miec kim mie ście Schwedt
za po mo cą dwóch ni tek ru ro cią gów: dłu -
gość tra sy: ok. 416 km; prze pu sto wość no -
mi nal na: 27 mln t ro py naf to wej rocz nie;
fak tycz ne wy ko rzy sta nie w 2010 ro ku, to
oko ło 66,2 %.

Na od cin ku BS Ple ban ka – Żół wie niec
pierw sza nit ka ru ro cią gu pra cu je w try bie

re wer syj nym umoż li wia jąc tło cze nie ro py
naf to wej w oby dwu kie run kach. Od ci nek
łą czą cy Żół wie niec z na le żą cym do Ino wro -
cław skich Ko pal ni So li (IKS So li no) Pod -
ziem nym Ma ga zy nem Ro pyi Pa liw w Gó rze
na le ży do PKN OR lEN.

Od ci nek Za chod ni łą czy sys tem ru ro -
cią gów PERN „Przy jaźń” S.A. z ba za mi ma -
ga zy no wy mi zlo ka li zo wa ny mi w miej sco -
wo ściach Wierzb no oraz Dęb no. Spół ka
trans por tu je pol ski su ro wiec wy do by wa ny
w oko li cy Dęb na.

Cha rak te ry sty ka 
Od cin ka Po mor skie go

Od cin kiem Po mor skim pły nie ro pa naf -
to wa do Gru py lO TOS oraz na eks port po -
przez PPPP „Naf to port”. Od ci nek pra cu je
w try bie re wer syj nym co umoż li wia tło cze -
nie ro py naf to wej w oby dwu kie run kach. 
W po łą cze niu z in fra struk tu rą PPPP „Naf -
to port”, kon struk cja ta ka umoż li wia eks port
ro py naf to wej trans por to wa nej przez ru ro -
ciąg „Przy jaźń”, jak rów nież im port su row -
ca dro gą mor ską i je go dal sze tło cze nie 
sys te mem ru ro cią gów na le żą cych do Spół -
ki. Od ci nek ten łą czy BS Płock z BM
Gdańsk za po mo cą po je dyn cze go ru ro cią -
gu: dłu gość tra sy: ok. 240 km; prze pu sto -

Źródło: PERN „Przyjaźń” S.A.

INFORMACJA O RYNKU LOGISTYKI
ROPY NAFTOWEJ I PALIW CIEKŁYCH
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Źródło: OLPP

�RYS. BAZY PALIW OLPP

Ka pi ta ło wej PERN, któ ra sku pia ca łość lo gi -
sty ki su row co wej oraz pa li wo wej w Pol sce.

Spół ka po sia da 22 Ba zy Pa liw, w któ rych
prze cho wy wa na jest ben zy na, olej na pę do -
wy, lek ki olej opa ło wy oraz pa li wo lot ni cze.
Ich łącz na po jem ność wy no si po nad 1,8 mln
m3 co sta no wi ok. 50% udzia łu w ryn ku.

Wy da rze nia 2010 ro ku
Do naj waż niej szych wy da rzeń mi nio ne -

go ro ku moż na bez wąt pie nia za li czyć mo -
der ni za cję i prze bu do wę Ba zy Pa liw nr 13 
w Za wa dów ce. Za kres ro bót obej mo wał
mię dzy in ny mi roz bu do wę 2 ko le jo wych
fron tów prze ła dun ko wych (roz ła du nek 
z to rów sze ro kich na nor mal no to ro we)
lPG i Pro py le nu o wy daj no ści 1 400 m3 na
do bę każ dy oraz prze bu do wę fron tu au to -
cy ster no we go dla lPG o wy daj no ści 800 m3

na do bę. Ro bo ty mo der ni za cyj ne zo sta ły
wy ko na ne i przy ję te przez Spół kę OlPP 
10 sierp nia 2010 ro ku.

Za koń cze nie ro ku 2010
Rok 2010 był ko lej nym, w któ rym spół -

ka OlPP osią gnę ła re kor do we wy ko rzy sta -
nie in fra struk tu ry. 

Po dob nie jak w la tach ubie głych klu czo -
wy mi usłu ga mi po zo sta ją:

� skład pa liw – bie żą ca dys try bu cja 
ce lem za opa trze nia ryn ku;

� ma ga zy no wa nie za pa sów obo wiąz -
ko wych;

� two rze nie i utrzy my wa nie za pa sów 
w for mie bi le to wej – usłu ga o sta le ro sną -
cym zna cze niu;

� do zo wa nie bio kom po nen tów do 
pa liw – w ko lej nym ro ku wo lu men świad -Fo

t. 
O

LP
P

wość no mi nal na: 22 mln t lub 30 mln t ro -
py naf to wej rocz nie (od po wied nio w kie -
run ku pół noc nym i po łu dnio wym); fak -
tycz ne wy ko rzy sta nie w 2010 ro ku:67,3 % 
i 8 % (od po wied nio w kie run ku pół noc nym
i po łu dnio wym).      

Cha rak te ry sty ka 
ru ro cią gów pro duk to wych

PERN „Przy jaźń” S.A. dys po nu je sie cią
ru ro cią gów pro duk to wych słu żą cych do
trans por tu pro duk tów naf to wych (ben zyn,
ole ju na pę do we go oraz opa ło we go) w trzech
kie run kach:

PPłłoocckk  ––  NNoo  wwaa  WWiieell  kkaa  WWiieeśś  ––  RRee  jjoo  wwiieecc
dłu gość tra sy: ok. 207,1 km; prze pu sto wość
no mi nal na: 2,1 mln ton i 1,4 mln ton pa liw
rocz nie (od po wied nio Płock – No wa 
Wiel ka Wieś i No wa Wiel ka Wieś – Re jo -
wiec). Wy ko rzy sta nie ru ro cią gu wy nio sło 
w ro ku 2010 oko ło 67%, a na tra sie do 
Re jow ca 46%. 

PPłłoocckk  ––  MMoo  śśccii  sskkaa  ––  EEmmii  lliiaa  nnóóww
dłu gość tra sy: ok. 147,7 km; prze pu sto wość
no mi nal na: 1 mln ton pa liw rocz nie wy ko -
rzy sty wa na prak tycz nie w 100%.

PPłłoocckk  ––  KKoo  lluusszz  kkii  ––  BBoo  rroo  nnóóww
dłu gość tra sy: ok. 261,5 km; prze pu sto -
wość no mi nal na: 3,8 mln ton i 1,0 mln 
ton pa liw rocz nie (od po wied nio Płock 
– Ko lusz ki i Ko lusz ki – Bo ro nów). Wy ko -
rzy sta nie ru ro cią gu w re la cji do Ko lu szek
wy nio sło w ro ku 2010 oko ło 55%, a na 
tra sie do Bo ro no wa 99%.

Cha rak te ry sty ka zbior ni ków ma ga -
zy no wych na ro pę naf to wą

Zbior ni ki ma ga zy no we ro py naf to wej są
in te gral ną czę ścią sys te mu ru ro cią gów na le -
żą cych do PERN „Przy jaźń” S.A.. Spół ka
po sia da trzy ba zy ma ga zy no we zbior ni ków
ro py naf to wej:

ST -1 Ada mo wo (13 zbior ni ków ma ga -zy -
no wych o łącz nej po jem no ści 570.000 m3);

BS Ple ban ka (30 zbior ni ków ma ga zy no -
wych o łącz nej po jem no ści 1.300.000 m3);

BM Gdańsk (18 zbior ni ków ma ga zy no -
wych o łącz nej po jem no ści ma ga zy no wej
900.000 m3).

Ba zy su row co we speł nia ją funk cję sta bi -
li za to ra prze pły wu su row ca. Do dat ko wo
Spół ka wy ko rzy stu je po jem no ści ma ga zy no -
we do świad cze nia usłu gi ma ga zy no wa nia
ro py naf to wej.

Spół ka dys po nu je zbior ni ka mi o po jem -
no ściach 12.000, 30.000, 32.000, 50.000 
i 100.000 m3. Zbior ni ki o po jem no ści
100.000 m3 są naj więk szy mi zbior ni ka mi te -
go ty pu w Pol sce.

Lo gi sty ka ma ga zy no wa 
pa liw cie kłych

Ope ra tor lo gi stycz ny Pa liw Płyn nych
Sp. z o.o. jest naj więk szym w Pol sce przed się -
bior stwem spe cja li zu ją cym się w ma ga zy no -
wa niu i prze ła dun ku pa liw płyn nych. Z koń -
cem 2009 ro ku, dzię ki prze nie sie niu 
udzia łów od Skar bu Pań stwa do PERN
„Przy jaźń” S.A. OlPP zna la zło się w Gru pie
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cze nia tej usłu gi po wi nien być jesz cze więk -
szy dzię ki wpro wa dze niu od stycz nia 2011
do zo wa nia bio eta no lu w Ba zie Pa liw w Ko -
lusz kach;

� prze ła du nek bez po śred ni pa liw 
– w 2010 ro ku zo stał zmo der ni zo wa ny 
ter mi nal prze ła dun ko wy w Ba zie Pa liw 
w Za wa dów ce.

OlPP od gry wa klu czo wą ro lę w łań cu -
chu lo gi stycz nym dys try bu cji pa liw, a spraw -
ne i efek tyw ne wy ko rzy sta nie in fra struk tu ry
spo wo do wa ło, że rok 2010 był dla Spół ki 
re kor do wy pod wzglę dem ilo ści wy da nych
pa liw. Mi mo, że kra jo wi pro du cen ci dys po -
nu ją wła sną in fra struk tu rą ma ga zy no wo -
-prze ła dun ko wą, chęt nie ko rzy sta ją z usług
OlPP. Na uwa gę za słu gu je wzrost wy dań na
trans port sa mo cho do wy, któ ry w od nie sie -
niu do ro ku 2009 wy niósł ok. 500 tys. m3.

In ten sy fi ka cja wy dań pa liw oraz do sto so -
wa nie struk tu ry pro duk to wej ma ga zy no wa -
nia za pa sów obo wiąz ko wych po wo du je
rów nież, że rok rocz nie wzra sta po ziom wy -
ko rzy sta nia po jem no ści ma ga zy no wych
OlPP. 

Klu czo wą ro lę w stwo rze niu dla przed -
się bior ców wa run ków do re ali za cji Na ro do -
we go Ce lu Wskaź ni ko we go od gry wa usłu ga
do zo wa nia bio kom po nen tów. OlPP sta ra
się w jak naj szer szym stop niu wyjść na prze -
ciw ocze ki wa niom klien tów, roz sze rza jąc tę
usłu gę o do zo wa nie bio eta no lu do ben zyn.
W su mie, w 2010 ro ku z ter mi na li wy je cha -
ło pra wie 3 mln m3 pa liw z za war to ścią bio -
kom po nen tów, któ rych do zo wa nie prze pro -
wa dza no w Ba zach Pa liw OlPP.

Pla ny roz wo jo we w 2011 ro ku
Rok 2011 bę dzie w głów nej mie rze roz -

po czę ciem pro ce su opty ma li za cji wy ko rzy -
sta nia ma jąt ku baz pa liw OlPP. Jest to rów -
nież ostat ni rok na do peł nie nie wy mo gów
praw nych do ty czą cych baz pa liw, m. in.: bu -
do wę dru gich den w zbior ni kach. Tak więc
pla ny in we sty cyj ne w 2011 ro ku bę dą obej -
mo wa ły sze reg za dań ob li ga to ryj nych w ba -
zach ma ga zy no wych.

Pla no wa ne dzia ła nia zmie rza ją do
umac nia nia po zy cji ryn ko wej, co jed no -
znacz nie prze kła da się na wy so ki po ziom
świad czo nych usług. W tym ce lu nie wy -
star czą je dy nie in we sty cje ob li ga to ryj ne,
ale rów nież dzia ła nia roz wo jo we Spół ki.
Rok 2010 po ka zał, iż po jem no ści ma ga zy -
no we do stęp ne na ryn ku zo sta ły wy ko rzy -
sta ne przez klien tów w 100%. To głów nie
ry nek po ka zu je kie run ki roz wo jo we w ob -
sza rze lo gi sty ki, a OlPP nie po zo sta je bier -
ne na je go po trze by. Dla te go pla ny na rok
bie żą cy uwzględ nia ją roz bu do wę po jem no -
ści ma ga zy no wych w ba zach.
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WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Ostat nie la ta w Pol sce po ka zu ją w spo sób
jed no znacz ny, że o si le mar ki przed się bior -
stwa, świad czy nie tyl ko wiel kość sie ci sprze -
da ży, ja kość pro duk tów i ich ce na, ale zna cze -
nia na bra ła za rów no trans pa rent ność, ety ka
za cho wań biz ne so wych, a tak że od po wied ni
sto su nek do sze ro ko ro zu mia ne go oto cze nia
ryn ko we go. Kon cep cja pro wa dze nia oodd  ppoo  --
wwiiee  ddzziiaall  nnee  ggoo  bbiizz  nnee  ssuu (ang. CSR - Cor po ra te
So cial Re spon si bi li ty), we dług któ rej fir my
na eta pie bu do wa nia stra te gii do bro wol nie
uwzględ nia ją in te re sy spo łecz ne, ochro nę
śro do wi ska oraz re la cje z róż ny mi gru pa mi
in te re sa riu szy, jest re ali zo wa na tak że przez
na sze fir my człon kow skie.

Na le ży pod kre ślić, że rów no le gle do dzia -
łań skie ro wa nych na ze wnątrz, rów nie waż na
dla przed się biorstw jest dba łość o kkuull  ttuu  rręę
kkoorr  ppoo  rraa  ccyyjj  nnąą, któ ra opie ra się na wspól nym
wszyst kim pra cow ni kom sys te mie war to ści.
Więk szość spół ek pa li wo wych w Pol sce 
po sia da swój kkoo  ddeekkss  eettyycczz  nnyy, któ ry po ru sza
kwe stie od po wie dzial ne go trak to wa nia pra -
cow ni ków, od po wie dzial no ści za bez pie -
czeń stwo i śro do wi sko na tu ral ne, re la cji ze
spo łe czeń stwem i spo łecz no ścią lo kal ną oraz
prze strze ga nia pra wa i przej rzy sto ści kon tak -
tów. Dla przy kła du fir ma BP Eu ro pa S.E. 
po sia da Ko deks Po stę po wa nia fir my ”Rze -
tel ność po nad wszyst ko”, w Gru pie lO TOS
za sa dy ety ki okre ślo ne są w za pi sach „De ka -

lo gu kor po ra cyj ne go”, w „Ko dek sie me na -
dże ra Gru py Ka pi ta ło wej lO TOS” oraz 
w „Ko dek sie po stę po wa nia pra cow ni ka Gru -
py lO TOS”, w fir mie Sta to il stan dar dy opi -
sa ne są w  „Ko dek sie Po stę po wa nia Etycz ne -
go” oraz w „The Sta to il Fu el & Re ta il Bo ok”.
W fir mie Shell wszyst kich pra cow ni ków
obo wią zu je „Ko deks Po stę po wa nia”, któ ry 
w 2010 ro ku zo stał wzbo ga co ny o no we
kwe stie zwią za ne z Od po wie dzial no ścią 
Spo łecz ną w kon tek ście BHP, Ochro ny 
Śro do wi ska i Praw Czło wie ka oraz Zrów no -
wa żo ne go Roz wo ju. W fir mie PKN OR lEN
do dat ko wo na stra ży prze strze ga nia Ko dek -
su Etycz ne go stoi wy bra ny przez pra cow ni -
ków w de mo kra tycz nych wy bo rach Rzecz -
nik ds. Ety ki. Funk cja ta gwa ran tu je wszyst -
kim za trud nio nym moż li wość swo bod ne go
zgła sza nia przy pad ków na ru sza nia za sad 
Ko dek su. Po zwa la rów nież na sy gna li zo wa -
nie nie pra wi dło wo ści, a tym sa mym bu do -
wa nie po czu cia oso bi ste go wpły wu na
prze strze ga nie war to ści w Spół ce. Pod su -
mo wu jąc, wszyst kie te do ku men ty okre śla -
ją stan dar dy za cho wa nia w za kre sie ety ki
za wo do wej i oso bi stej pra cow ni ków, a przez
to ma ją wpływ na do sko na le nie kul tu ry 
w or ga ni za cjach. 

W ra mach kkuull  ttuu  rryy  kkoorr  ppoo  rraa  ccyyjj  nneejj fir my
da ją tak że swo im pra cow ni kom szan sę na
roz wój i pod no sze nie kwa li fi ka cji dzię ki

moż li wo ści uczest nic twa w róż ne go ro dza ju
szko le niach. Dla przy kła du fir ma Sta to il 
Po land pro wa dzi swo ją po li ty kę szko le nio -
wą na za sa dzie 70/20/10. W związ ku z tym,
70% szko leń sta no wią szko le nia „on the job
tra ining”, 20% szko le nia co achin go we oraz
10% in ne szko le nia for mal ne. Dzię ki ta kie -
mu roz wią za niu, każ dy pra cow nik mo że 
li czyć na wszech stron ny roz wój. Fir ma dys -
po nu je in ter ne to wą plat for mą szko le nio wą
le arn@Sta to il Fu el & Re ta il, na któ rej zgro -
ma dzo na jest kor po ra cyj na ofer ta szko leń dla
pra cow ni ków. W Gru pie lO TOS  funk cjo -
nu je Aka de mia lO TOS, czy li sys tem szko le -
nio wo -roz wo jo wy, któ re go ce lem jest bu do -
wa part ner skie go ze spo łu pra cow ni cze go
two rzą ce go struk tu rę or ga ni za cji trans pa -
rent nej, no wo cze snej, mo gą cej sta wić czo ła
kon ku ren tom na ryn ku Unii Eu ro pej skiej.
Mi sją Aka de mii lO TOS jest wdra ża nie 
w Spół ce kul tu ry pra cy i fi lo zo fii za rzą dza -
nia, opar tej o wzo rzec pra cow ni ka świa do -
mie uczest ni czą ce go w two rze niu war to ści
do da nej, wy ma ga nej przez klien tów i ak cjo -
na riu szy. W ra mach Aka de mii or ga ni zo wa -
nych jest sze reg szko leń prze zna czo nych dla
pra cow ni ków róż nych szcze bli. Pra cow ni cy
Shell Pol ska zo bo wią za ni są do pod no sze nia
swo ich kwa li fi ka cji mię dzy in ny mi w za kre -
sie bez piecz ne go pro wa dze nia sa mo cho dów.
Po za czę ścią teo re tycz ną (ze szcze gól nym na -
ci skiem na pre wen cję, prze strze ga nie pręd -
ko ści jaz dy, do dat ko we szko le nie pierw szej
po mo cy) oraz jaz dą po mie ście (w sa mo cho -
dach służ bo wych pra cow ni ków), od by wa ją
się tak że za ję cia prak tycz ne na au to dro mie,
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nie roz su wa ne głów ne drzwi wej ścio we, 
spe cjal nie przy go to wu je się to a le ty, brak jest
kra węż ni ków przed wej ściem głów nym do
obiek tów, a tak że brak jest pro gów we wnę -
trzach sta cji pa liw. 

Dzia łal ność Spół ek opie ra się tak że na 
aann  ggaa  żżoo  wwaa  nniiuu  ssiięę  ww  żżyy  cciiee  ssppoo  łłeecczz  nnoo  śśccii  lloo  kkaall  --
nnyycchh, z któ rych wy wo dzi się tak że wie lu pra -
cow ni ków. Fir ma BP od po nad 10 lat bie rze
udział w dłu go fa lo wych dzia ła niach współ -
or ga ni zu jąc mię dzy in ny mi ak cję Po la 
Na dziei − pro gra mu, któ ry zo stał stwo rzo ny
przez Fun da cję Ma rie Cu rie Can cer Ca re 
w Edyn bur gu, i któ re go ce lem jest po zy ska -
nie środ ków fi nan so wych na utrzy ma nie 
ho spi cjów. Ak cja, któ rej zna kiem jest żon kil
– sym bol na dziei – ma wspie rać ho spi cja 
i sze rzyć ideę ho spi cyj ną oraz uwraż li wiać
spo łe czeń stwo na po trze by osób cho rych.
Od 2007 ro ku BP jest tak że part ne rem fi -
nan so wym pro gra mu Aka de mia Przy szło ści
„Wio sna”, w któ ry an ga żu ją się tak że pra -
cow ni cy fir my, po świę ca jąc swój czas czy
dzie ląc się wie dzą (pro gram Mat ching Fund
− za an ga żo wa nie pra cow ni ków). Aka de mia
po wsta ła po to, aby po ma gać dzie ciom w od -
kry wa niu te go, co w nich war to ścio we i wy -
jąt ko we. Pro jekt prze ła mu je ba rie ry spo łecz ne,
pro po nu jąc in no wa cyj ny spo sób po łą cze nia
śro do wisk szkol nych i aka de mic kich. Waż -
nym ele men tem pro gra mu BP part nerclub
by ła  Ak cja Pa ja cyk pro wa dzo na przez Pol -
ską Ak cję Hu ma ni tar ną. Każ dy uczest nik 
pro gra mu mó gł prze ka zać zgro ma dzo ne
punk ty na do ży wia nie dzie ci. Na dal mo że to
ro bić na sta cjach BP w ra mach pro gra mu
PAY BACK. BP i jej klien ci w cią gu ostat nich
11 lat za fun do wa li dzie ciom dwa mi lio ny
cie płych po sił ków. Gru pa lO TOS od kil ku
lat uczest ni czy w pro gra mie spo łecz nym

„Do bry Są siad”, któ re go ce lem jest bu do wa
do bre go współ ist nie nia ra fi ne rii z miesz kań -
ca mi oko lic. W swo jej dzia łal no ści biz ne so -
wej PERN „Przy jaźń” S.A. czyn nie re agu je
na pro ble my, z ja ki mi bo ry ka ją się w szcze -
gól no ści miesz kań cy Płoc ka oraz oko lic baz
fir my. Głów ny mi za ło że nia mi ta kich pro jek -
tów jest pod wyż sza nie świa do mo ści isto ty
ochro ny śro do wi ska i dzia łań pro eko lo gicz -
nych zwłasz cza po przez ak cje edu ka cyj ne
kie ro wa ne głów nie do naj młod szych miesz -
kań ców. PKN OR lEN re ali zu je od 2002
ro ku pro jekt part ner stwa mię dzy sek to ro we -
go, w któ rym biz nes współ dzia ła jąc z wła dza -
mi sa mo rzą do wy mi ak tyw nie wpły wa na
zin te gro wa ny roz wój mia sta i re gio nu m.in.
po przez kon kur sy gran to we, któ rych ce lem
jest wspie ra nie in no wa cyj nych pro jek tów or -
ga ni za cji po za rzą do wych. Pro gram re ali zo -
wa ny jest ak tu al nie w Płoc ku i Ostro wie
Wlkp. Pro jekt ewo lu uje i sys te ma tycz nie się
roz wi ja. Pro wa dzo ny jest za po śred nic twem
Fun da cji „Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka”,
oraz Sto wa rzy sze nia „Fun dusz Gran to wy
Do bre go Są siedz twa dla Ostro wa Wlkp.”.
Sta to il Po land pod ję ła w 2008 ro ku współ -
pra cę z Fun da cją Kor po ra cyj nej Od po wie -
dzial no ści Spo łecz nej. W ra mach współ -
pra cy fun da cja za pew nia cie płe po sił ki 
w szko łach dla dzie ci z naj uboż szych re jo -
nów kra ju. Po nad 200 dzie ci z wy bra nych
szkół uczest ni czy w za ję ciach ta necz nych 
i pla stycz nych oraz bie rze udział w na uce ję -
zy ka an giel skie go. Fir ma współ pra cu je tak że
od 2000 r. z Fun da cją Wspól na Dro ga (Uni ted
Way Fo un da tion). W ra mach Pro gra mu
Skład ki Pra cow ni czej pra cow ni cy Sta to il 
w Pol sce prze ka zu ją do wol ną część swo ich
do cho dów na ce le do bro czyn ne. Pro gram ten
to pro sta i bar dzo sku tecz na for ma zbie ra nia
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jaz da na tro le ju, al ko -test, czy li jaz da w oku -
la rach wy wo łu ją cych re ak cje jak po spo ży ciu
al ko ho lu oraz na sy mu la to rze eko -jaz dy.      

Jed nym z za sad ni czych aspek tów kon cep -
cji CSR jest bbeezz  ppiiee  cczzeeńń  ssttwwoo  ii  hhii  ggiiee  nnaa  pprraa  ccyy.
Dzia ła nia zwięk sza ją ce efek tyw ność w ob sza -
rze BHP wpły wa ją po zy tyw nie na po zy cję
fir my na ryn ku, czy nią ją bar dziej atrak cyj ną
dla po ten cjal nych no wych pra cow ni ków, jak
rów nież za chę ca ją do lo jal no ści pra cow ni -
ków już w niej za trud nio nych. Na sze spół ki
za prio ry tet sta wia ją so bie za pew nie nie bez -
pie czeń stwa za rów no pra cow ni kom, jak 
i klien tom na sta cjach pa liw. W fir mach
sys te ma tycz nie wy ko nu je się ba da nia śro -
do wi sko we, sto so wa ne są naj lep sze moż li -
we za bez pie cze nia pro ce so wo -tech nicz ne 
i zdro wot ne, or ga ni zo wa ne są prak tycz ne
szko le nia i warsz ta ty te ma tycz ne pod no szą -
ce kwa li fi ka cje za wo do we pra cow ni ków. Cie -
ka wym przy kła dem an ga żo wa nia pra cow ni -
ków by ła or ga ni za cja w Gru pie lO TOS
w 2010 r. po raz pierw szy Dnia BHP, pod -
czas któ re go moż na by ło spraw dzić swój stan
zdro wia czy do wie dzieć się o za gro że niach
wy ni ka ją cych z róż nych czyn ni ków. Część
firm człon kow skich PO PiHN po sia da funk -
cjo nu ją cy i cer ty fi ko wa ny Zin te gro wa ny Sys -
tem Za rzą dza nia. Sta no wi on część stra te gii
za rzą dza nia czyn ni ka mi ry zy ka, któ rej 
re zul ta tem ma być zmniej sze nie licz by wy da -
rzeń kry zy so wych (wy pad ków przy pra cy,
awa rii, po ża rów), a tak że za pew nie nie zgod -
no ści z prze pi sa mi i zwięk sze nie efek tyw no -
ści dzia łań w tym ob sza rze. Do dat ko wo 
w fir mie PKN OR lEN wpro wa dzo no mo -
ni to ro wa nie wy pad ko wo ści wy ko naw ców
ze wnętrz nych na te re nie za kła du pro duk cyj -
ne go w Płoc ku. W umo wach z kon trak to ra -
mi wpro wa dzo no klau zu le „Bez pie czeń stwo
pra cy” za wie ra ją ce mi ni mal ne wy ma ga nia
bhp, p.poż i bez pie czeń stwa pro ce so we go, 
a tak że środ ki mo ty wu ją ce do bez piecz ne go
za cho wa nia się kon trak to rów w pro ce sie 
pra cy na te re nie Spół ki. Za rów no sie dzi by
jak i sta cje pa liw na le żą ce do kon cer nów
kra jo wych i za gra nicz nych są przy sto so wy -
wa ne do po trzeb osób nie peł no spraw nych,
w szcze gól no ści po ru sza ją cych się na wóz -
kach in wa lidz kich. W tym ce lu zwłasz cza
na sta cjach za pew nia się od po wied nią sze -
ro kość do jaz du, mon tu je się au to ma tycz -
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środ ków na po moc hu ma ni tar ną. Łącz na da -
ro wi zna ze bra na przez pra cow ni ków po dwa -
ja na jest przez fir mę. Łącz na po dwo jo na
kwo ta prze ka zy wa na jest Fun da cji „Wspól na
Dro ga”, któ ra po przez do bro czyn ne or ga ni za -
cje współ pra cu ją ce re ali zu je pięć pro gra mów
po mo cy w pię ciu re gio nach kra ju, pro gra my
to: „Po ko ny wa nie nie peł no spraw no ści”,
To wa rzy sze nie w cho ro bie”, „Po moc w kry -
zy sie”, „God na sta rość”, „Krom ka chle ba”.
Shell Pol ska ko lej ny rok wspie ra To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Dzie ci świe tli ca na Ocho cie,
fir ma udzie li ła w 2010 ro ku po mo cy ro dzi -
nom, któ re ucier pia ły w cza sie po wo dzi 
w Tar no brze gu i San do mie rzu- w obu przy -
pad kach ro dzi ny stra ci ły ca ły do by tek.

Rów no le gle z pro jek ta mi spo łecz ny mi
Spół ki włą cza ją się rów nież w kam pa nie edu -
ka cyj ne ma ją ce na ce lu po pra wę bbeezz  ppiiee  cczzeeńń  --
ssttwwaa  ww  rruu  cchhuu  ddrroo  ggoo  wwyymm. Gru pa lO TOS od
kil ku lat re ali zu je pro gram Aka de mia Bez -
pie czeń stwa lO TOS na kie ro wa ny na za po -
bie ga nie wy pad kom dro go wym z udzia łem
dzie ci po przez dzia ła nia edu ka cyj ne oraz
pro pa go wa nie za sad bez pie czeń stwa w ru -
chu dro go wym wśród dzie ci i do ro słych. 
W ra mach pro gra mu pro wa dzo ne go w miej -
scach pro wa dze nia dzia łal no ści przez Spół -
kę re ali zo wa ny jest pro gram edu ka cyj no -pre -
wen cyj ny „lO TOS – Bez piecz na Dro ga do
Szko ły”, or ga ni zo wa ny kon kurs pla stycz ny
„Uwol nić od bla ski” czy pik nik mo to ry za cyj -
ny. W 2010 r. pro gra mem ob ję tych zo sta ło
ok. 13 tys. dzie ci. Shell Pol ska jest człon kiem
Glo bal Ro ad Sa fe ty Pro gram a tak że ak tyw -
nie uczest ni czy w pra cach Sto wa rzy sze nia
Part ner stwo dla Bez pie czeń stwa Dro go we -
go. „Bez pie czeń stwo Dziec ka na Dro dze” 
– pod ta kim ha słem fir ma Sta to il or ga ni zu je
w Pol sce od 1999 r. ogól no pol ską kam pa nię
in for ma cyj no -edu ka cyj ną ma ją cą na ce lu za -
po zna nie naj młod szych uczniów z za sa da mi
bez piecz ne go ko rzy sta nia z dróg pu blicz -
nych. Każ de go ro ku Sta to il w Pol sce prze ka -
zu je wszyst kim ob ję tym tą ak cją dzie ciom
ele men ty od bla sko we, dzię ki któ rym są one
le piej wi docz ne na dro dze. Zgod nie z ko dek -
sem dro go wym ist nie je obo wią zek no sze nia
od bla sków przez dzie ci do lat 15 po ru sza ją -
ce się po zmierz chu po dro gach po za ob sza -
rem za bu do wa nym. W cią gu ostat nich 11 lat
Sta to il prze ka zał naj młod szym uczniom po -
nad 200 ty się cy ele men tów od bla sko wych.
Pod czas kam pa nii w szko łach pod sta wo -
wych od by wa ją się spo tka nia z udzia łem
uczniów i na uczy cie li, któ rych in te gral ną
czę ścią są kon kur sy i qu izy. Dzie ci mo gą 
w ten spo sób spraw dzić swo je wia do mo ści 
z za kre su bez pie czeń stwa dro go we go. Zwy -
cięz cy otrzy mu ją na gro dy ufun do wa ne przez
Sta to il (ro we ry, ka ski, gry plan szo we, od bla -

ski i ka mi zel ki od bla sko we). Od 2007 fir ma
an ga żu je się tak że w kam pa nię „Ci śnie nie
pod Kon tro lą" or ga ni zo wa ną wspól nie 
z Mi che lin i PCK. Pod czas kam pa nii na kil -
ku dzie się ciu sta cjach Sta to il pra cow ni cy 
Mi che lin i Sta to il spraw dza ją ci śnie nie w opo -
nach, a tak że udzie la ją po rad kie row com jak
utrzy mać pra wi dło we pa ra me try ci śnie nia,
któ re w znacz nym stop niu wpły wa ją na bez -
pie czeń stwo pod czas jaz dy. Ak cji to wa rzy szą
wo lo na riu sze PCK, któ rzy mie rzą ci śnie nie
krwi kie row ców. Pod czas Ty go dnia Do bre -
go Ci śnie nia w paź dzier ni ku 2010 ro ku na
sta jach Sta to il kon tro li ci śnie nia i sta nu opon
pod da no pra wie 14 ty się cy aut. Pol ska Or ga -
ni za cja Prze my słu i Han dlu Naf to we go jest
part ne rem pro gra mu Przy ja zna Mo to ry za cja
re ali zo wa ne go przez Pol ski Zwią zek Prze my -
słu Mo to ry za cyj ne go oraz wspie ra kam pa nię
spo łecz ną pod ha słem „Mo da na od bla ski.
Włącz my śle nie" or ga ni zo wa ną przez Kra jo -
wą Ra dę Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we -
go i Mi ni ster stwo In fra struk tu ry. PO PIHN
ja ko or ga ni za cja kra jo wa re pre zen tu ją ca in -
te re sy przed sta wi cie li prze my słu naf to we go
w Pol sce, wspól nie z Eu ro pej skim Sto wa -
rzy sze niem Prze my słu Naf to we go (EU RO -
PIA) współ or ga ni zo wa ła tak że kam pa nię
„Oszczę dzaj nie tyl ko pa li wo”. Zgod nie 
z za ło że nia mi Ko mi sji Eu ro pej skiej do ty czą -
cy mi re duk cji emi sji CO2 i sku pie nia się na
efek tyw no ści ener ge tycz nej, fir my naf to we
w Eu ro pie pod ję ły wspól ną ini cja ty wę na
rzecz zwięk sze nia świa do mo ści kon su menc -
kiej zwią za nej z efek tyw nym wy ko rzy sta -
niem pa liw trans por to wych. Kam pa nia mia -
ła i ma na ce lu pro pa go wa nie dzie się ciu 
za sad po ma ga ją cych pro wa dzić sa mo chód
bar dziej efek tyw nie, co w efek cie po mo że
kie row com za osz czę dzić pa li wo i zmniej szyć
za nie czysz cze nie śro do wi ska. 

By cie przed się bior stwem od po wie dzial -
nym spo łecz nie wią że się z pro wa dze niem 
w spo sób szcze gól nie świa do my -zgod nej 
z pra wem ppoo  llii  ttyy  kkii  śśrroo  ddoo  wwii  sskkoo  wweejj. Dzia łal -
ność biz ne so wa na szych spół ek opie ra się na
za cho wa niu moż li wie naj wyż szej neu tral no -
ści eko lo gicz nej pro ce sów pro duk cyj nych,
lo gi stycz nych i dys try bu cji pro duk tów. Fir ma
BP od lat zna na jest z in no wa cyj nych pro gra -
mów pro eko lo gicz nych. Do wo dem na to są
m.in. dzia ła nia BP w za kre sie tzw. zie lo nej
ak tyw no ści w bran ży pa li wo wej, za an ga żo -
wa nie w roz wią zy wa nie pro ble mów zmian
kli ma tycz nych na świe cie, pro jekt „Zie lo ne
Biu ro”, pro eko lo gicz ne roz wią za nia sto so wa -
ne na sta cjach BP, ofer ta czyst szych pa liw
oraz za an ga żo wa nie w pro gram „Czy sty 
Biz nes”. Pro eko lo gicz na dzia łal ność BP jest
wie lo to ro wa: tech nicz ne za bez pie cze nia na
sta cjach, pro duk cja i sprze daż eko lo gicz ne go

pa li wa i czyst szych eko lo gicz nie ben zyn,
two rze nie wspól nie z uni wer sy te ta mi pro jek -
tów do ty czą cych pa liw przy szło ści i współ -
pra ca z kon cer na mi mo to ry za cyj ny mi. BP
re ali zu je za sa dy za po bie gaw cze go po dej ścia
do wy zwań eko lo gicz nych – po dej mu je ini -
cja ty wy pro pa gu ją ce więk szą od po wie dzial -
ność eko lo gicz ną; za chę ca do roz wo ju i roz -
po wszech nia nia tech no lo gii przy ja znych dla
śro do wi ska. Za sad ni czym ce lem, ja ki sta wia -
ją so bie fir my pa li wo we przy pro jek to wa niu,
bu do wie i eks plo ata cji sta cji pa liw jest ochro -
na śro do wi ska. Fir my sto su ją no wo cze sne
roz wią za nia tech nicz ne, w mak sy mal ny spo -
sób za bez pie cza jąc grunt, po wie trze oraz 
wo dy grun to we. Sta cje pa liw są za zwy czaj
oto czo ne drob ny mi for ma mi ar chi tek to -
nicz ny mi i zie le nią. Eko lo gia jest tak że bar -
dzo waż nym ele men tem mi sji spół ki OlPP.
Efek tem do brych prak tyk w za kre sie eko lo -
gii jest nie mal cał ko wi te wy eli mi no wa nie 
ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia baz pa liw na
śro do wi sko. Fir ma za in sta lo wa ła urzą dze nia
ogra ni cza ją ce emi sję par ben zyn do at mos fe -
ry oraz za mon to wa ła za bez pie cze nia przed
prze ni ka niem pro duk tów ro po po chod nych
do grun tu oraz wód po wierzch nio wych 
i grun to wych. Pro ce sy w ba zach są zher me ty -
zo wa ne. In sta la cje pra cu ją w sys te mie peł nej
au to ma ty ki: od zy ska ny pro dukt wra ca 
do zbior ni ków ma ga zy no wych. Dzia ła nia
OlPP po zo sta ją w zgo dzie z pro eko lo gicz -
ną po li ty ką pań stwa, za pi sa ną w do ku men -
cie Po li ty ka eko lo gicz na pań stwa na la ta
2009-2012 z per spek ty wą do ro ku 2016
(Pra wo ochro ny śro do wi ska). W PERN
„Przy jaźń” utrzy my wa ne są służ by bez pie -
czeń stwa tech nicz ne go i ochro ny śro do wi -
ska, któ re mo ni to ru ją prze strze ga nie obo -
wią zu ją cych prze pi sów i za le ceń or ga nów
kon tro l nych do ty czą cych ochro ny śro do wi -
ska. Wie lo mi lio no we na kła dy na in we sty cje
zwią za ne z ochro ną śro do wi ska w swo ich 
za kła dach pro duk cyj nych po no szą tak że
naj więk si kra jo wi pro du cen ci pa liw. W ra fi -
ne riach Gru py lO TOS jak i PKN Or len
sta le dą ży się do czyst szej pro duk cji oraz
ogra ni cza nie emi sji za nie czysz czeń zgod nie
z za ło że nia mi pa kie tu ener ge tycz no -kli ma -
tycz ne go obo wią zu ją ce go w Unii Eu ro pej -
skiej, od po wied nie go za go spo da ro wa nia 
od pa dów (np.: po now ne wy ko rzy sty wa nie 
ście ków oczysz czo nych) oraz prze strze ga nia
za sad bez pie czeń stwa w za kre sie pro wa dze -
nia pro ce sów prze my sło wych ukie run ko wa -
nych na sku tecz ne za po bie ga nie awa riom.

Wię�cej�in�for�ma�cji�do�ty�czą�cych�dzia�łań
zwią�za�nych�ze�spo�łecz�ną�od�po�wie�dzial�no�ścią
biz�ne�su�znaj�dą�Pań�stwo�w�ra�por�tach�rocz�nych
oraz�na�stro�nach�in�ter�ne�to�wych�firm�człon�-
kow�skich�PO�PiHN.
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� powstała w dniu 8 grudnia 1995 w Warszawie
� działa w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku 

(Dz. U. nr 55 poz. 235), co pozwala Organizacji na udział w procesie legislacyjnym

CCEE  llEE  OORR  GGAA  NNII  ZZAA  CCJJII::

� ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych i ekonomicznych interesów swoich

członków, związanych z działalnością w sektorze naftowym

� tworzenie wśród polskiej opinii publicznej pozytywnego wizerunku przemysłu i handlu naftowego

oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów Organizacji zarówno przez szeroko pojętą opinię

publiczną, jak i organy państwa i administracji

CCZZŁŁOONN  KKOO  WWIIEE  PPOO  PPiiHHNN
BBPP  EEuurrooppaa  SSEE,,  EExxxxoonnMMoobbiill  PPoollaanndd  SSpp..  zz  oo..oo..,,  FFuucchhss  OOiill  CCoorrppoorraattiioonn  ((PPll))  SSpp..  zz  oo..oo..,,  
GGrruuppaa  llOOTTOOSS  SS..AA..,,  JJ&&SS  EEnneerrggyy  SSAA,,  lluukkooiill  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..,,  NNeessttee  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..,,  OOllPPPP  SSpp..  zz  oo..oo..,,  
PPEERRNN  „„PPrrzzyyjjaaźźńń””  SS..AA..,,  PPKKNN  OORRllEENN  SS..AA..,,  SShheellll  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..,,  SSlloovvnnaafftt  PPoollsskkaa  SS..AA..,,  
SSttaattooiill  PPoollaanndd  SSpp..  zz  oo..oo..,,  TTaannQQuuiidd  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..,,  TTOOTTAAll  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..

SSTTRRUUKK  TTUU  RRAA  OORR  GGAA  NNII  ZZAA  CCJJII::  
WAl NE ZGRO MA DZE NIE:
ZARZĄD (dziewięcioosobowy) wybierany na dwuletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie 
– zarządza bieżącą pracą Organizacji
BIURO, którym kieruje Dyrektor Generalny podlegający bezpośrednio Zarządowi

ZARZĄD KADENCJI 2010 – 2012:
PRE ZES – PPaawweełł  ŻŻuukk  ––  SShheellll
CZŁON KO WIE ZA RZĄ DU: WWoojjcciieecchh  KKoottllaarreekk  ––  PPKKNN  OORRllEENN,,  MMaacciieejj  SSzzoozzddaa  ––  GGrruuppaa  llOOTTOOSS,,  
AAnnddrrzzeejj  MMaaggrryyśś  ––  SSttaattooiill,,  PPaawweełł  MMoossaakk  ––  OOllPPPP,,
RRoobbeerrtt  SSoosszzyyńńsskkii  ––  PPEERRNN,,  MMaarrcc  SSeemmiinncckk  ––  TTOOTTAAll
BIU RO: 
llee  sszzeekk  WWiiee  cciieecchh – Dy rek tor Ge ne ral ny 
KKrrzzyysszz  ttooff  RRoo  mmaa  nniiuukk – Dy rek tor ds. Ana li z Ryn ku Pa liw
MMaarrcciinn  SSzzppoonnddeerr – Dyrektor
AAlleekkssaannddrraa  PPyyzziiaakk – Kierownik Biura

KOMISJE:
� Komisja ds. handlu hurtowego i detalicznego olejami smarowymi
� Komisja ds. handlu hurtowego i detalicznego paliwami płynnymi
� Komisja ds. infrastruktury paliwowej i sektora rafineryjnego
� Komisja ds. korporacyjnych

www.popihn.pl
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