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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).

CELE ORGANIZACJI:
� 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.

CZŁONKOWIE POPiHN
BBP Europa SE, Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., Gruupa  LLOOTTOSS  SS..AA..,,  
Lukoil Polska Sp. z o.o., Neste Polska Sp. z o.o., OLPPP  Sp.  zz o..oo.,,  PPEERNN  „„PPrrzyyjjaaźźńń””  SS.A..,,  
PKN ORLEN S.A., Shell Polska Sp. z o.o., Slovnaft Polska S..A., Sttattooiill  FFuueell  &&  Reetaaiill  PPoollskaa  SSp..  zz  o.oo..,  
TanQuid Polska Sp. z o.o., TOTAL Polska Sp. z o.o.

STRUK TU RA OR GA NI ZA CJI:
WAL NE ZGRO MA DZE NIE;
ZARZĄD (dziewięcioosobowy) wybierany na dwuletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie 
– zarządza bieżącą pracą Organizacji. Obecna kadencja obejmuje okres 2012-2014;
BIURO, którym kieruje Dyrektor Generalny podlegający bezpośrednio Zarządowi.

ZARZĄD KADENCJI 2012-2014;
PRE ZES – AAnnddrrzzeejj  MMaaggrryyśś  ––  SSTTAATTOOIILL
CZŁON KO WIE ZA RZĄ DU: SSłłaawwoommiirr  JJęęddrrzzeejjcczzyykk  ––  PPKKNN  OORRLLEENN,,  MMaacciieejj  SSzzoozzddaa  ––  GGRRUUPPAA  LLOOTTOOSS,,
PPiioottrr  DDzziiwwookk  ––  SSHHEELLLL,,  PPaawweełł  MMoossaakk  ––  OOLLPPPP,,  MMaarrcciinn  MMoosskkaalleewwiicczz  ––  PPEERRNN,,  
MMaarrcc  SSeemmiinncckk  ––  TTOOTTAALL,,  BBooggddaann  KKuucchhaarrsskkii  ––  BBPP,,  RRoobbeerrtt  NNoowweekk  ––  LLUUKKOOIILL          

BIU RO; 
Dy rek tor Ge ne ral ny – Le szek Wie ciech
Dy rek tor ds. Ana li z Ryn ku Pa liw – Krzysz tof Ro ma niuk
Dyrektor ds.Regulacji Rynku – Marcin Szponder
Kierownik Biura – Agnieszka Kwiecińska

KOMISJE:
� Komisja ds. olejów smarowych
� 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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ko lej ny raz Pol ska Or ga ni za cja Prze my słu 
i Han dlu Naf to we go od da je w Pań stwa rę ce
ra port „Prze mysł i han del naf to wy”, bę dą cy
pod su mo wa niem ro ku 2012 i za wie ra ją cy
pod sta wo we da ne sta ty stycz ne na te mat sek -
to ra pa liw cie kłych w Pol sce. Znaj dą w nim
Pań stwo ana li zę ryn ku oraz omó wie nie głów -
nych pro ble mów bra nży czy też wy bra nych za -
gad nień z ob sza ru pro duk cji i lo gi sty ki pa liw
i ole jów sma ro wych. In for ma cje do ty czą sek -
to ra o za sad ni czym zna cze niu dla pol skiej go -
spo dar ki, za pew nia ją ce go bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne kra ju, za trud nia ją ce go kil ka -
dzie siąt ty się cy osób, a ta kże do star cza ją ce go
wa żną  część do cho dów pań stwa.  

Przy go to wa nie ra por tu by ło mo żli we dzię -
ki pro wa dze niu przez na szych eks per tów sta -
łe go mo ni to rin gu ryn ku, ana li zie da nych z firm
człon kow skich PO PiHN oraz ob ser wa cji seg -
men tu nie za le żnych przed się bior ców, dzia ła -
ją cych w ob sza rze han dlu hur to we go i de ta licz -
ne go. Du że zna cze nie dla rze tel no ści da nych
mia ła współ pra ca z in sty tu cja mi rzą do wy mi,
w tym Mi ni ster stwem Fi nan sów oraz Agen cją
Re zerw Ma te ria ło wych. 

Ob raz ryn ku opi sa ny w ra por cie ró żni się od
te go, do cze go przy zwy cza ili śmy się w po -
przed nich la tach. Po raz pierw szy pro gno zy
roz wo ju ryn ku, przy go to wa ne pod ko niec ro -
ku 2011, tak zna czą co od bie ga ją od ofi cjal -
nych wy ni ków na ko niec ro ku 2012. W na szej
oce nie, oprócz obiek tyw nych po wo dów, ta -
kich jak spo wol nie nie go spo dar cze czy też wy -
so kie ce ny pa liw, za ist nia ła sy tu acja wy ni ka 
z dra stycz ne go wzro stu sza rej stre fy w ob ro -
cie pa li wa mi w ostat nich mie sią cach. Świad czą
o tym m.in. roz bie żno ści w da nych, wy ka zy wa -
nych przez fir my człon kow skie PO PiHN oraz
przed się bior ców spo za na szej or ga ni za cji dzia -
ła ją cych w ob sza rze de ta licz nej i po za de ta -
licz nej sprze da ży pa liw.

Zgod nie z ofi cjal ny mi da ny mi na pol skim
ryn ku na stą pi ło zna czą ce za ła ma nie po py tu
na olej na pę do wy i dal szy spa dek po py tu na
ben zy nę. Jed no cze śnie wzrost wy ka zał ry nek 
au to ga zu. W na szej oce nie w rze czy wi sto ści
kon sump cja ole ju na pę do we go nie zmniej szy -
ła się aż tak bar dzo, a być mo że po zo sta ła 
na wet na po zio mie ro ku mi nio ne go. Do za -
fał szo wa nia ofi cjal nych da nych przy czy nia
się sza ra stre fa, któ ra w oce nie firm człon kow -
skich PO PIHN osią gnę ła nie no to wa ny do tych -
czas po ziom. Spa dek po py tu na ben zy nę 
i wzrost po py tu na au to gaz wy ni ka z dys pro -
por cji ce no wych mię dzy ty mi sub sty tu tyw ny -
mi pa li wa mi, wy ni ka ją cy mi nie tyl ko z ni ższej
ce ny au to ga zu net to, ale też zna czą co ni ższe -
go opo dat ko wa nia te go pa li wa. 

Okre so wo ce na ben zy ny by ła też ni ższa 
od ce ny ole ju na pę do we go. Sy tu acja ta ka być
mo że bę dzie wy stę po wać co raz czę ściej, co
– w szcze gól no ści ma jąc na uwa dze pla ny 
Ko mi sji Eu ro pej skiej w za kre sie opo dat ko wa -
nia pa liw - mo że od dzia ły wać na struk tu rę
ryn ku po jaz dów.

Ży cząc in te re su ją cej lek tu ry od da ję w Pań stwa
rę ce ra port „Prze mysł i han del naf to wy 2012”. 

An drzej Ma gryś  
Pre zes Za rzą du PO PiHN

SZANOWNI PAŃSTWO,
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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 2012:
Benzyny silnikowe  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,743 Mg/m3

Olej napędowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,832 Mg/m3

Lekki olej opałowy . . . . . . . . . . . . . . . . .0,835 Mg/m3

LPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,560 Mg/m3

Gęstości produktów przyjęte do przeliczeń z jednostek masowych 
na objętościowe dla II kwartału 2012:
Benzyny silnikowe  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,733 Mg/m3

Olej napędowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,833 Mg/m3

Lekki olej opałowy . . . . . . . . . . . . . . . . .0,833 Mg/m3

LPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,562 Mg/m3

Gęstości produktów przyjęte do przeliczeń z jednostek masowych 
na objętościowe dla III kwartału 2012:
Benzyny silnikowe  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,748 Mg/m3

Olej napędowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,834 Mg/m3

Lekki olej opałowy . . . . . . . . . . . . . . . . .0,832 Mg/m3

LPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,549 Mg/m3

Gęstości produktów przyjęte do przeliczeń z jednostek masowych 
na objętościowe dla IV kwartału 2012:
Benzyny silnikowe  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,750 Mg/m3

Olej napędowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,834 Mg/m3

Lekki olej opałowy . . . . . . . . . . . . . . . . .0,835 Mg/m3

LPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,569 Mg/m3

© Copyright by Polska Organizacja Przemysłu i Handlu
Naftowego, Warszawa 2013.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część Raportu nie
może być reprodukowana lub przenoszona w jakiejkolwiek
formie na nośniki elektroniczne lub mechaniczne, włączając
kopiowanie i nagrywanie. Zabronione jest ponadto
dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści Raportu.

POLSKA ORGANIZACJA PRZEMYSŁU 
I HANDLU NAFTOWEGO
ul. Rejtana 17 lok. 36, 02-516 Warszawa, 
tel./fax: 22 848 36 05, tel.: 22 848 45 90, 
e-mail: popihn@popihn.pl

CZŁONKOWIE:

BP Europa SE

Fuchs Oil Corporation (PL) Sp z o.o. 

Grupa LOTOS S.A. 

Lukoil Polska Sp. z o.o. 

Neste Polska Sp. z o.o. 

OLPP Sp. z o.o. 

PERN „Przyjaźń” S.A.

PKN ORLEN S.A. 

Shell Polska Sp. z o.o. 

Slovnaft Polska S.A. 

Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.  

TanQuid Polska Sp. z o.o. 

TOTAL Polska Sp. z o.o.
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GŁÓWNE PROBLEMY BRANŻY
PALIWOWEJ W POLSCE

1. SZA RA STRE FA
Rok 2012 przy niósł dra stycz ny wzrost sza -
rej stre fy w ob ro cie pa li wa mi, co wi dać
za rów no w ofi cjal nych sta ty sty kach do ty -
czą cych run ku pa liw, jak też w ob ser wa -
cjach po szcze gól nych firm naf to wych
dzia ła ją cych na ryn ku pol skim. Wska zu ją
na to rów nież roz bie żno ści mię dzy da ny -
mi z ryn ku pa liw (zwłasz cza hur to we go),
a da ny mi na te mat tem pa roz wo ju go spo -
dar cze go czy ryn ku prze wo zów to wa ro -
wych. Sza cu je my, że w ro ku 2012 r. sza -
ra stre fa w han dlu ole jem na pę do wym 
– głów nym ob sza rze sza rej stre fy w han -
dlu pa li wa mi - kształ to wa ła się na po zio -
mie 6-7% ryn ku, czy li oko ło 100 tys. m3

ON mie sięcz nie, o war to ści oko ło 500
mln PLN brut to mie sięcz nie. Stra ty bu -
dże tu pań stwa tyl ko z ty tu łu nie od pro -
wa dza nia po dat ków od sprze da nych 
pa liw mo gą wy nieść ok. 3 mld PLN.
Uni ka nie ob cią żeń fi skal nych oraz ofe ro -
wa nie pa liw na ko rzyst nych wa run -
kach fir mom -od bior com, bo ry ka ją cym
się z za to ra mi fi nan so wy mi i trud ny mi
wa run ka mi na bar dzo kon ku ren cyj -
nym ryn ku pa li wo wym, stwa rza ło mo -
żli wość osią gnię cia znacz nych do cho -
dów, ze szko dą dla bu dże tu pań stwa 
i firm pro wa dzą cych dzia łal ność w peł ni
zgod ną z pra wem. Po ja wia ły się ofer ty
na olej na pę do wy z upu stem 300 i wię -
cej zło tych na ka żdym 1000 li trów, pod -
czas gdy w nor mal nych wa run kach upust
mo że osią gać mak sy mal nie 150 PLN.
W tej sy tu acji le gal nie dzia ła ją cy przed -
się bior cy nie mie li szan sy na kon ku ro -
wa nie z sza rą stre fą. Przed sta wi cie le
nie któ rych nie za le żnych ope ra to rów,
głów nie dzia ła ją cych w ob sza rze ma łych
sta cji pa liw, pu blicz nie przy zna li, że 
ku po wa li  pa li wo od firm dzia ła ją cych 
w sza rej stre fie, gdyż ni ska ma rża na 
pa li wa nie po zwa la ła im kon ku ro wać
z du ży mi sie cia mi w in ny spo sób. W ten
spo sób ni ska ren tow ność bra nży przy -
czy nia się do roz wo ju sza rej stre fy.

SZA RĄ STRE FĘ W PA LI WACH 
MO ŻNA ZDE FI NIO WAĆ DWO JA KO:
1. ja ko dzia ła nia po le ga ją ce na ewi dent -
nym ła ma niu pra wa w ce lu osią gnię cia
ko rzy ści ma jąt ko wych, czy li prze stęp -
czość go spo dar czą, głównie:
a. wy łu dza nie VAT;
b. omi ja nie po dat ku ak cy zo we go;
c. oraz wwóz nad mier nych ilo ści pa li wa
po nad do zwo lo ny li mit;

d. pro wa dze nie nie le gal nych sta cji pa liw
(brak cen tral nej ewi den cji).
2.ja ko dzia ła nia po le ga ją ce na ob cho -
dze niu nie do sko na łe go pra wa w ce lu
osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wych;
a. wy ko rzy sty wa nie luk praw nych w Usta -
wie o za pa sach obo wiąz ko wych; 
b. wy ko rzy sty wa nie nie do sko na ło ści
prze pi sów o sto so wa niu bio pa liw (NCW); 
c. wpro wa dza nie do ob ro tu ole jów sma -
ro wych spro wa dza nych z państw, w któ -
rych nie są one ob ło żo ne po dat kiem 
ak cy zo wym.

Na sze sta no wi sko: 
Ocze ku je my na pod ję cie zde cy do -
wa nych dzia łań na rzecz ogra ni cze nia
sza rej stre fy, za rów no przez or ga na ści -
ga nia i kon tro li skar bo wej, jak też po -
przez przy ję cie od po wied nich zmian
w pra wie (wpro wa dze nie gwa ran cji
ban ko wych lub de po zy tów pie nię -
żnych ja ko za bez pie cze nia kon ce sji
na ob rót pa li wa mi, zmia na sys te mu 
za pa sów obo wiąz ko wych, prze pi sy
bio pa li wo we etc.). Stwo rze nie cen tral -
ne go re je stru sta cji pa li wo wych (tzw.
ogól no pol skiej plat for my pa li wo wej),
umo żli wia ją ce go po szcze gól nym słu -
żbom pań stwo wym wy mia nę in for ma -
cji i ko or dy na cję kon tro li, a ta kże 
we ry fi ka cję wszyst kich dzia ła ją cych 
w tym ob sza rze pod mio tów przy ni -
skich kosz tach utwo rze nia ta kie go sys -
te mu, zna ko mi cie uła twi ło by wal kę 
z sza rą stre fą. Zin te gro wa nie kas fi skal -
nych z od mier za cza mi pa liw na sta -
cjach pa liw zde cy do wa nie uszczel ni -
ło by sys tem ob ro tu pa li wa mi – przy
sto sun ko wo ni skich kosz tach.

2. REN TOW NOŚĆ BRA NŻY
Mi mo chwi lo wych okre sów, kie dy opła -
cal ność ob ro tu pa li wa mi nie co się po pra -
wia ła,  ma rże w ob ro cie pa li wa mi w roz -
li cze niu śred nio rocz nym po zo sta ją wciąż
na ni skim po zio mie. Część po li ty ków wy -
wie ra ła na cisk na fir my pa li wo we, wzy -
wa jąc je do ob ni że nia cen w imię od po -
wie dzial no ści spo łecz nej. Tym cza sem
w ro ku 2012 śred nie ma rże wy no si ły dla
ON 18 gr/litr (3% ce ny de ta licz nej), zaś dla
ben zyn  16 gr/litr (2% ce ny de ta licz nej)
pod czas gdy wa run ki eko no micz ne dla
roz wo ju i kon ku ren cyj no ści bra nży wy ma -
ga ją ma rż na po zio mie oko ło 30 gr/l. 
W dłu ższej per spek ty wie ta ki stan rze czy
za gra ża sta bil no ści ryn ku pa liw w Pol sce

i trud ny mi do prze wi dze nia kon se kwen -
cja mi. W sy tu acji wy so kich cen i ni skich
ma rży wie le sta cji pa liw mo gło kon ty nu -
ować dzia łal ność tyl ko dzię ki roz wo jo wi
sprze da ży to wa rów i usług po za pa li wo -
wych, a ta kże po zy ski wa niu pa li wa z sza -
rej stre fy. Na wy so ką ce nę pa liw wpły wa ją
w du żym stop niu ob cią że nia o cha rak te -
rze po dat ko wym i po dob nym; obec nie
sta no wią one 48% ce ny ben zy ny, 44% 
ce ny ole ju na pę do we go i 35% ce ny au -
to ga zu. Trud ne wa run ki ryn ko we spra wia -
ją, że nie któ rzy gra cze mię dzy na ro do wi po -
dej mu ją de cy zje o wy co fa niu się z obec -
no ści na pol skim ryn ku, jak na przy kład 
NE STE Pol ska.

Na sze sta no wi sko: 
Ocze ku je my, że ce ny na ryn ku pa liw
bę dą kształ to wa ne wy łącz nie przez
czyn ni ki eko no micz ne, a przyj mo wa -
ne re gu la cje praw ne nie bę dą po wo -
do wa ły dal sze go, nie uza sad nio ne go
wzro stu cen. Prze pi sy pra wa po win -
ny być tak skon stru owa ne, by za pew -
nio na by ła mi ni mal na ren tow ność
ob ro tu pa li wa mi, uza sad nia ją ca kon -
ty nu ację tej dzia łal no ści przez przed -
się bior ców. W 2013 ro ku wy so kość
po dat ku ak cy zo we go dla ben zyn i ole -
ju na pę do we go po zo sta je po wy żej
mi ni mum unij ne go, okre ślo ne go na
pod sta wie kur su EU RO z 1 paź dzier -
ni ka 2012. Ob ni żka wpły wów do bu -
dże tu z te go ty tu łu mo gła by zo stać zni -
we lo wa na po przez efek tyw niej sze
zwal cza nie sza rej stre fy, a ta kże po bu -
dze nie po py tu na pa li wa. Usta le nie po -
dat ku ak cy zo we go na po zio mie mi ni -
mum UE po zwo li ło by na ob ni żkę 
de ta licz nej ce ny ben zy ny o 24 gr/litr,
zaś ole ju na pę do we go o 12 gr/litr.
Ponadto sprze ci wia my się ja kim kol -
wiek dzia ła niom, mo gą cym spo wo do -
wać ogra ni cze nie za kre su świad czo -
nych usług i sprze da wa nych na sta -
cjach to wa rów, np. po przez za kaz
sprze da ży al ko ho lu czy też wy ro bów
ty to nio wych lub le ków pierw szej 
po trze by.

3. PRZE PI SY PRA WA
Ko lej ne no we li za cje pra wa ener ge tycz ne -
go oraz in nych ustaw do pro wa dza ją do
sy tu acji, kie dy ca ły sys tem obej mu ją cy
pro duk cję, lo gi sty kę, ma ga zy no wa nie 
i ob rót pa li wa mi może stać się nie spój ny.
Re gu la cje przy go to wy wa ne przez po -
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szcze gól ne re sor ty czę sto ze so bą nie ko -
re lu ją, co utrud nia funk cjo no wa nie przed -
się biorstw ope ru ją cych w bra nży, zwięk -
sza jąc zwią za ne z tym kosz ty. W przed sta -
wio nym na po cząt ku paź dzier ni ka 2012
pro jek cie usta wy Pra wo ener ge tycz ne
zna la zły się za pi sy li kwi du ją ce wy móg po -
sia da nia kon ce sji na pro duk cję, prze sył,
ma ga zy no wa nie i ob rót pa li wa mi cie -
kły mi. Przy ję cie takiego roz wią zania bez
propozycji innych instrumentów kon-
trolnych gro zi po głę bie niem sza rej stre fy, 
za ła ma niem sys te mu pra wa, do ty czą ce go
za pa sów obo wiąz ko wych, re ali za cji NCW,
wy ma gań ja ko ścio wych pa liw etc. 

Na sze sta no wi sko:
Bra nża pa li wo wa krytycznie ocenia
projekt zmian w pra wie ener ge tycz -
nym, po le ga ją cych na li kwi da cji kon -
ce sji na pro duk cję, ma ga zy no wa nie,
prze sył i ob rót pa li wa mi oraz uzna nie
tej dzia łal no ści za dzia łal ność re gu lo wa -
ną i proponuje utrzy ma nie do tych cza -
so wych prze pi sów do cza su uchwa le -
nia kom plek so wej usta wy, re gu lu ją cej
dzia łal ność w ob sza rze prze my słu ra -
fi ne ryj ne go, lo gi sty ki i ob ro tu pa li wa -
mi – tzw. Pra wa naf to we go. Uwa ża my,
że po win ny zo stać zde cy do wa nie pod -
nie sio ne ka ry za dzia łal ność bez kon -
ce sji, któ re obec nie są zde cy do wa nie

ni ższe od kar, na kła da nych na le gal nie
dzia ła ją ce pod mio ty za drob ne na wet
uchy bie nia. Uzy ska nie kon ce sji lub
wpisu w rejestrze po win no być ob wa -
ro wa ne zło że niem gwa ran cji ban ko wych
lub de po zy tów pie nię żnych ja ko za bez -
pie cze nia kon ce sji na ob rót pa li wa mi.

4. DIA LOG AD MI NI STRA CJI
PAŃ STWO WEJ Z PRZED -
STA WI CIE LA MI BRA NŻY 
Po mi mo że pro wa dzo ny jest in ten syw ny
dia log ad mi ni stra cji z przed sta wi cie la mi
sek to ra pa li wo we go w kwe stii pro jek tów
re gu la cji unij nych oraz pol skich, to w wie -
lu kwe stiach sta no wi sko sek to ra nie zo -
sta ło uwzględ nio ne. 

Skut kiem te go jest przyj mo wa nie
prze pi sów ge ne ru ją cych ol brzy mie kosz -
ty i nie uwzględ nia ją cych sy tu acji eko no -
micz nej w ca łej UE, zwłasz cza trud nej 
sy tu acji bra nży ra fi ne ryj nej. Skut ku je to
dal szym wzro stem cen pa liw. Cen ną ini -
cja ty wą by ło zwo ła nie kon fe ren cji okrą -
głe go sto łu przez Mi ni ster stwo Go spo dar -
ki w lip cu 2012. 

Na sze sta no wi sko: 
Po now nie wy stę pu je my z pro po zy cją
zor ga ni zo wa nia pod pa tro na tem pre -
mie ra rzą du RP mię dzy re sor to we go
okrą głe go sto łu z udzia łem przed sta -

wi cie li Sej mu, ad mi ni stra cji, re prezen -
tan tów bra nży i eks per tów. Po zwo li ło -
by to na ja sne okre śle nie wza jem nych
ocze ki wań i wy ma gań, a w kon se -
kwen cji sta no wie nie lep sze go pra wa
i po pra wę kon ku ren cyj no ści pol skiej
go spo dar ki. Li czy my na kon ty nu ację
de ba ty, roz po czę tej przez Mi ni ster stwo
Go spo dar ki w ra mach kon fe ren cji
okrą głe go sto łu.

5. ELEK TRO NICZ NE 
IN STRU MEN TY PŁAT NI CZE
Pol ska po zo sta je kra jem, w któ rym ak cep -
tan ci kart płat ni czych i de be to wych po -
no szą ol brzy mie kosz ty zwią za ne z przyj -
mo wa niem płat no ści kar ta mi. Śred ni
koszt wszyst kich opłat (MSC) wy no si
oko ło 2% (ok. 1,6% dla du żych ak cep tan -
tów), z cze go opła ta na rzecz wy daw ców
(tzw. in ter chan ge fee) wy no si obec nie oko -
ło 1,6% (ok. 1,4% dla du żych ak cep tan -
tów). Skut kiem te go są wy so kie kosz ty pro -
wa dze nia dzia łal no ści han dlo wej oraz wy -
ższe 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 wa żny z punk -
tu wi dze nia roz wo ju pol skiej go spo dar ki,
zwłasz cza w per spek ty wie przy stą pie nia
Pol ski do stre fy eu ro. Dzia ła nia, pod ję te
przez Na ro do wy Bank Pol ski, zmie rza ją -
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ce do ob ni że nia in ter chan ge fee do 
po zio mu po wszech ne go w in nych pań -
stwach UE w dro dze kom pro mi su wszyst -
kich za in te re so wa nych stron, spa li ły na pa -
new ce ze wzglę du na sprze ciw fir my Ma -
ster card. W tej sy tu acji pod ję to pra ce
nad re gu la cja mi praw ny mi, ogra ni cza ją -
cy mi po ziom opłat po no szo nych przez 
ak cep tan tów przy płat no ściach kar ta mi
kre dy to wy mi i płat ni czy mi.

Na sze sta no wi sko: 
Po pie ra my jak naj szyb sze przy ję cie
przez Sejm pro jek tu usta wy, przy go to -
wa nej i za apro bo wa nej w 2012 ro ku
przez Se nat. War to przy po mnieć, że
po ziom opłat trans gra nicz nych wa ha
się na po zio mie 0,2-0,3%, zaś w swej
ofer cie dla ad mi ni stra cji i sa mo rzą dów
fir ma Vi sa za pro po no wa ła opła ty kwo -
to we za ak cep ta cję kart, przy czym po -
da ne staw ki 0,20 PLN oraz 0,30 PLN
sta no wią w na szej oce nie rze czy wi sty
punkt od nie sie nia. Po dob ne de cy zje
pod ję ła fir ma Ma ster card. 

6. ENER GIA OD NA WIAL NA
I BIO PA LI WA
Na dal nie uda ło się do ko nać trans po zy -
cji do pol skie go sys te mu pra wa dy rek ty -
wy 2009/28/WE o od na wial nych źró dłach
ener gii (OZE) z 23.04.2009 ro ku, obej mu -
ją cej kwe stie ener gii elek trycz nej, ciepl -
nej oraz pa liw trans por to wych. Wbrew
opi nii bra nży rząd zde cy do wał się od -
dziel nie trans po no wać prze pi sy do ty czą -
ce pa liw trans por to wych po przez no we -
li za cję kon tro wer syj nej usta wy z dnia 
25 sierp nia 2006 r. o bio kom po nen tach
i bio pa li wach cie kłych.

Prze ka za ne do kon sul ta cji spo łecz -
nych za ło że nia usta wy wy wo ła ły licz ne 
za strze że nia, w związ ku z czym pod ję to
pra ce nad ich mo dy fi ka cją. Pod czas kon -
sul ta cji spo łecz nych bra nża pa li wo wa
wska zy wa ła na ko niecz ność przy ję cia
za pi sów umo żli wia ją cych jak naj bar dziej
efek tyw ną eko no micz nie re ali za cję za pi -
sów dy rek ty wy OZE, w szcze gól no ści
mo żli wość ela stycz ne go okre śla nia Na ro -
do we go Ce lu Wskaź ni ko we go w za le żno -
ści od wa run ków ryn ko wych, mo żli wość
prze no sze nia nad wy żek NCW na ko lej -
ny rok i han dlu ni mi, wresz cie mo żli wość
re ali za cji NCW przy za sto so wa niu no wo -
cze snych bio pa liw, ta kich jak HVO (uwo -
dor nio ny olej ro ślin ny) – w tym pro du ko -
wa nych w tech no lo gii współ uwo dor nie nia. 

Po li ty ka w za kre sie bio pa liw – w szcze -
gól no ści na rzu ce nie bar dzo wy so kie go
po zio mu NCW – prze kła da się bez po śred -
nio na wzrost cen pa liw płyn nych w Pol -
sce. Dal sze pro mo wa nie sto so wa nia ta kich
bio pa liw jak B100 bę dzie skut ko wać dal -

szym wzro stem kosz tów, a co za tym idzie
cen de ta licz nych pa liw oraz żyw no ści.

Na sze sta no wi sko: 
Ocze ku je my przy śpie sze nia prac
nad wdro że niem za pi sów dy rek ty wy
2009/28/WE (OZE) 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.
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 ta kże 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, czy li przede wszyst -
kim HVO. Zgod nie z za le ce nia mi UE
rząd nie po wi nien na le gać na sto so wa -
nie bio pa liw pierw szej ge ne ra cji po nad
po ziom 5%. NCW po wi nien być zre -
du ko wa ny do po zio mu mo żli we go
do re ali za cji po przez sprze daż pa liw
nor ma tyw nych (E5 i B7) przy naj mniej
do cza su opra co wa nia i wpro wa -
dze nia na ry nek no wej, efek tyw nej
kosz to wo ge ne ra cji bio pa liw. Utrzy -
my wa nie wy so kie go NCW nie sprzy -
ja pol skie mu rol nic twu, gdyż nie jest
ono w sta nie wy pro du ko wać rze pa ku
w ilo ści od po wia da ją cej za po trze -
bo wa niu pol skie go prze my słu spo -
żyw cze go i pro du cen tów RME. Ocze -
ku je my, że pol ski rząd po prze pro po -
zy cję Ko mi sji Eu ro pej skiej ogra ni cze nia
udzia łu bio pa liw pierw szej ge ne ra cji
(to jest pro du ko wa nych z ro ślin spo -
żyw czych) do 5%, jednocześnie
redukując NCW. 

7. ZA PA SY OBO WIĄZ KO WE
Do pol skie go sys te mu pra wa na dal nie zo -
sta ły wdro żo ne za pi sy Ra dy 2009/119/WE
z dnia 14 wrze śnia 2009 ro ku w kwe stii
sys te mu za pa sów obo wiąz ko wych. Przed -
sta wio ne w po cząt kach paź dzier ni ka
2012 za ło że nia no wej usta wy o za pa sach
ro py naf to wej i pa liw cie kłych w mi ni mal -
nym stop niu od zwier cie dla ją wie lo let nie
po stu la ty bra nży pa li wo wej na rzecz
zmia ny mo de lu utrzy my wa nia za pa sów
obo wiąz ko wych. 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 wa żni ka w ro pie naf to wej na
po zio mie 76 - dnio we go zu ży cia, wy wie -
ra ją ne ga tyw ny wpływ na ich sy tu ację 
fi nan so wą, a co za tym idzie de ta licz ne 
ce ny pa liw. Sys tem sprzy ja też roz wo jo -
wi sza rej stre fy i za gra ża bez pie czeń stwu
ener ge tycz ne mu Pol ski. 

Na sze sta no wi sko:
Ko niecz ne jest jak naj szyb sze przy ję -
cie usta wy, trans po nu ją cej dy rek ty wę
z 14.09.2009 ro ku i umo żli wia ją cej
stop nio we, ale jak naj szyb sze przej -
mo wa nie obo wiąz ków two rze nia 
i utrzy my wa nia za pa sów obo wiąz ko -
wych przez pań stwo. Zmniej sze nie
obo wiąz ku prze cho wy wa nia za pa -
sów przez przed się bior ców za le d -
wie o 10% w ro ku 2013 i tyl ko o 30%
w ro ku 2017 ab so lut nie nie od po wia -
da po stu la tom bra nży. 

8. PO DA TEK AK CY ZO WY
NA OLE JE SMA RO WE
Przed się bior cy dzia ła ją cy w bra nży ole -
jów sma ro wych od daw na zwra ca ją
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uwa gę na fakt, że ob ję cie ole jów po dat -
kiem ak cy zo wym to wy so ce nie efek tyw -
ne i szko dli we dla ryn ku roz wią za nie. 
Po za Pol ską ole je opo dat ko wa ne są 
je dy nie w 3 in nych kra jach UE, ale 
w żad nym z nich nie jest to po da tek ak -
cy zo wy, gdyż w po wszech nie pa nu ją cej
w Eu ro pie opi nii opo dat ko wa nie tych
pro duk tów ak cy zą nie jest prze wi dzia ne
w Dy rek ty wie Ener ge tycz nej. Utrzy my -
wa nie ak cy zy na ole je sma ro we ob ni ża
kon ku ren cyj ność sek to ra, za ra zem sprzy -
ja jąc roz wo jo wi sza rej stre fy, któ ra uro -
sła do ran gi głów ne go pro ble mu bra nży.
Ak cy za za kłó ca rów ność pod mio tów
wpro wa dza ją cych ole je na ry nek, zwięk -
sza jąc kosz ty funk cjo no wa nia dzia ła ją -
cych zgod nie z pra wem przed się bior ców,
co prze kła da się na spa dek ich kon ku ren -
cyj no ści i wy ższe ce ny pro duk tów.

Sy tu acja pod mio tów dzia ła ją cych 
w tej sa mej bra nży 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),
gdyż nie spój ne za sa dy two rzą oka zje
do roz wo ju sza rej stre fy. Po nad to, je że li
ak cy za i wszel kie z nią zwią za ne do dat -
ko we kosz ty 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.

Na sze sta no wi sko: 
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 w ta ki spo sób,
by by ły one spój ne z prze pi sa mi obo -
wią zu ją cy mi w in nych kra jach Unii Eu -
ro pej skiej, wy rów ny wa ły wa run ki dla
wszyst kich pod mio tów i nie utrud nia -
ły dzia łal no ści pol skich przed się biorstw
dzia ła ją cych w tej bra nży. Mo żli wym,
zgod nym z pra wem unij nym i przy ja -
znym bra nży roz wią za niem, po zwa la -
ją cym na utrzy ma nie kon tro li ob ro tu
ole ja mi bez do dat ko wych ob cią żeń,
jest ob ję cie ich staw ką ze ro wą. Ma jąc
na uwa dze ska lę za an ga żo wa nych
środ ków – ob ni że nie wpły wów do bu -
dże tu o kwo tę rzę du 150 mi lio nów
rocz nie – w sto sun ku do osią ga nych
przez bu dżet pań stwa ko rzy ści,  su ge -
ru je my sym bo licz ne pod nie sie nie staw -
ki ja kie go kol wiek in ne go ist nie ją ce go
już po dat ku, ja ko bar dziej efek tyw ne
eko no micz nie roz wią za nie.

9. TAN KO WA NIE AU TO GA ZU
Sa mo ob słu go we tan ko wa nie au to ga zu
jest do pusz czal ne pra wie w ca łej Unii Eu -
ro pej skiej, ja ko roz wią za nie naj bar dziej
efek tyw ne kosz to wo, a ta kże wpły wa ją -

ce na po pra wę bez pie czeń stwa. W wy -
ni ku wie lo let nich dzia łań PO PiHN 
w 2012 ro ku Mi ni ster stwo Go spo dar ki 
i Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej do szły do po ro zu -
mie nia w spra wie do pusz cze nia sa mo ob -
słu gi. Od po wied ni pro jekt roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Go spo dar ki zo stał skie ro wa -
ny do kon sul ta cji spo łecz nych. 

Na sze sta no wi sko:
Bra nża pa li wo wa opo wia da się za jak
naj szyb szym przy ję ciem roz po rzą -
dzeń Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic -
twa i Go spo dar ki Mor skiej oraz Mi ni -
stra Go spo dar ki tak, by mo żli we by ło
jak naj szyb sze wpro wa dze nie sa mo ob -
słu gi przy tan ko wa niu au to ga zu. Wpro -
wa dze nie sa mo ob słu gi mo że spo wo -
do wać zmniej sze nie cen au to ga zu 
o oko ło 5-10 gr/l.

10. 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 ją MOP -y (miej sca
ob słu gi pod ró żnych). Nad mier ne wy ma -
ga nia w sto sun ku do ich ope ra to rów
oraz prze pi sy do ty czą ce wy so ko ści opła -
ty dzie rżaw nej (3% od ob ro tu oraz za de -
kla ro wa na opła ta sta ła) w sy tu acji, kie dy
sieć au to strad jest wciąż po szat ko wa na,
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 od 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 pod ró ż -
nych. Sta bil ne mu in we sto wa niu nie sprzy -
ja też zmia na oto cze nia biz ne so we go,
jak na przy kład zmia na kla sy fi ka cji MOP -
-ów w trak cie re ali za cji in we sty cji. 

Na sze sta no wi sko: 
Ocze ku je my kon ty nu acji dia lo gu ad -
mi ni stra cji 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. Ko niecz na jest zmia na
wzo ru umo wy dzie rżaw nej na ob słu gę
MOP -ów oraz za pi sów Usta wy o au -
to stra dach płat nych tak, by GDD KiA
mo gła ob ni żyć wy so kość opłat od
dzie rżaw ców w za le żno ści od sy tu acji
ryn ko wej, po zio mu cen itd. 

11. 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 opró żnia 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 opró żnia -
nia zbior ni ków trans por to wych nie
uwzględ nia ją spe cy fi ki sek to ra pa li wo -
we go, 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 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 są one  sto so wa ne.
W Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic -
twa i Go spo dar ki Mor skiej pod ję to pra -
ce nad przy go to wa niem no we li za cji
roz po rzą dze nia.  

Na sze sta no wi sko: 
Ocze ku je my, że osta tecz ny kształt pro -
jek tu roz po rzą dze nia Mi ni stra Trans por -
tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
uwzględ ni spe cy fi kę bra nży pa li wo wej,
a ta kże do pu ści roz wią za nia, obec nie
po wszech nie sto so wa ne w Pol sce w in -
nych bra nżach i  w in nych pań stwach
Unii Eu ro pej skiej. 

12. RE GU LA CJE 
UNII EU RO PEJ SKIEJ
W or ga nach de cy zyj nych Unii Eu ro pej -
skiej to czy się de ba ta nad za ostrze niem
po li ty ki kli ma tycz nej i po li ty ką trans por -
to wą w dłu ższej per spek ty wie. Przy ję te
roz wią za nia bę dą mia ły bez po śred ni
wpływ na przy szłość bra nży ra fi ne ryj nej
w Eu ro pie. Po win ny one uwzględ niać
fakt, że w śred niej per spek ty wie ro pa naf -
to wa po zo sta nie głów nym no śni kiem
ener gii do za sto so wań w trans por cie.
Nie prze my śla ne re gu la cje praw ne, nie
uwzględ nia ją ce in te re su nie tyl ko bra nży
ra fi ne ryj nej, ale też zwią za nych z nią sek -
to rów go spo dar ki, mo gą do pro wa dzić do
upad ku sek to ra i prze nie sie nia pro duk -
cji po za gra ni ce UE. Mia ło by to tra gicz -
ne skut ki dla ca łej go spo dar ki UE, a ta -
kże jej bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

Na sze sta no wi sko:
Ocze ku je my kon ty nu acji dia lo gu ad -
mi ni stra cji z re pre zen tan ta mi sek to ra
i uwzględ nia nia na sze go gło su w sta -
no wi sku pre zen to wa nym przez przed -
sta wi cie li Pol ski na fo rum Unii Eu ro pej -
skiej. Nie zbęd na jest od po wied nia
ak tyw ność Pol ski na fo rum „Ra fi ne ryj -
ne go okrą głe go sto łu”, któ ry w ra mach
Ko mi sji Eu ro pej skie pod jął pra ce w ma -
ju 2012 ro ku.
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PRZERÓB ROPY NAFTOWEJ

Mi nął ko lej ny rok, w któ rym pol skie ra -
fi ne rie zwięk szy ły prze rób ro py – tym ra -
zem o 5%, co ozna cza wzrost ra fi na cji
o 1,2 mln ton. Kon cern PKN OR LEN 
w swo ich pol skich ra fi ne riach prze ro bił
15,5 mln ton su row ca (o 4% wię cej niż
w ro ku 2011), a Gru pa LO TOS 9,7 mln
ton (o 5% wię cej niż w ro ku 2011). Wy -
raź nie wi dać, iż Gru pa LO TOS zbli ża się
do po zio mu 10 mln ton prze ro bu za kła -
da ne go w pro gra mie „10+”. Pol ski Kon -
cern Naf to wy OR LEN, mi mo sil nej kon -
ku ren cji z pół no cy Pol ski, rów nież zwięk -
szył prze rób ro py, po pra wia jąc swo je do -
tych cza so we wy ni ki.

W ro ku 2012 nie ule gła za sad ni czej
zmia nie struk tu ra do staw su row ca do
pol skich ra fi ne rii. Na dal naj wię cej ro py
spro wa dzo no z Ro sji (93%) i by ła to śred -
nio siar ko wa ro pa ga tun ku REB CO. Ze
wzglę du na ce nę oraz in sta la cje pol skich
ra fi ne rii do sto so wa ne do te go ga tun ku
ro py wschod ni kie ru nek do staw po zo sta -
nie do mi nu ją cym jesz cze dłu go. Nie wy -
klu cza to mo żli wo ści prze ro bu in nych
ga tun ków ro py, cze go przy kład mie li śmy
w ro ku mi nio nym w po sta ci do staw ro -

(Rys. 1) zrealizowany przez krajowe rafinerie w roku 2012 wyniósł nieco ponad 25 mln ton,
to jest o 5% więcej niż w roku 2011. 

PRODUKCJA PALIW CIEKŁYCH
(Rys. 3) – benzyn silnikowych (BS), oleju napędowego (ON), paliwa lotniczego typu JET, oleju opałowego lekkiego
(LOO) i ciężkiego (COO) oraz gazu płynnego (LPG) - wyniosła w 2012 roku 24,6 mln m3. Tym samym według naszych
szacunków - w stosunku do roku 2011 – notowano wzrost produkcji paliw ciekłych o 3%. 

� Rys. 1 PRZERÓB ROPY – DANE ZA ROK 2011 I 2012.             w mln ton

� Rys. 2 UDZIAŁ W DOSTAWACH ROPY NAFTOWEJ DO RAFINERII
KRAJOWYCH W 2012 ROKU [%]

� Rys. 3 PORÓWNANIE PRODUKCJI PALIW CIEKŁYCH W LATACH 2012 I 2011 
[w tys. m3]

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 2011=100

OGÓŁEM 24,0 25,2 5,0

Źródło: Dane własne POPiHN

py nor we skiej, al gier skiej, sau dyj skiej czy
z Ira ku. War to za zna czyć, iż kie run ki in -
ne niż Ro sja i Mo rze Pół noc ne te sto wa -
ne by ły tyl ko przez Gru pę LO TOS. 

Wy kres (Rys.2) przed sta wia struk tu rę
do staw ro py naf to wej do ra fi ne rii kra jo -
wych. Opi sa na po wy żej do mi na cja do -
staw z kie run ku wschod nie go nie bu dzi
żad nych wąt pli wo ści. Z te go kie run ku do
ra fi ne rii tra fi ło po nad 24 mln ton ro py.

Dla do sta wy z te go kie run ku ra fi ne rie
mo gą ko rzy stać z ren ty geo gra ficz nej 
i trans por to wej, co też skwa pli wie czy -
nią 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 PERN 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 wy nio sła oko ło 2,7 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 -
co wię cej niż 2,5% za opa trze nia ra fi ne -
rii, co prze kła da się je dy nie na oko ło 
10 dni prze ro bu. 

Rosja
Norwegia
Irak
Algieria 
Arabia Saudyjska
Polska

92.9%
3.5%
0.5%
0.4%
0.2%
2.6%

Źródło: Dane własne POPiHN

Źródło: Dane własne POPiHN

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 2011=100

Benzyny silnikowe 5 219 5  357 103
Olej napędowy 13 199 13 040 99
Gaz płynny LPG 448 654 146
Paliwo JET 1 075 1 156 108
Lekki olej opałowy 933 1 299 139
Ciężki olej opałowy 2 943 3 111 106
OGÓŁEM 23 817 24 617 103

Je dy nym pro duk tem, któ re go pro duk cja
by ła ni ższa niż przed ro kiem, oka zał się
olej na pę do wy, co od zwier cie dla ło po pyt
na ten ga tu nek pa li wa. Zwięk szo ny prze -
rób ro py do pro wa dził do zwięk sze nia

pro duk cji po zo sta łych ga tun ków pa liw,
w tym frak cji lek kich, jak ben zy ny 
sil ni ko we i gaz płyn ny LPG oraz śred -
nich, jak pa li wo lot ni cze JET i lek ki olej
opa ło wy. Kon se kwen cją zwięk sze nia

prze ro bu by ło też zwięk sze nie pro duk cji
cię żkich ole jów opa ło wych, tym bar -
dziej, iż od II kwar ta łu 2012 znacz ne mu
osła bie niu uległ kra jo wy ry nek as fal tów.
Ko niecz ność re ali za cji zwięk szo ne go 
(z 6,2% do 6,65% we dług war to ści opa -
ło wej pa liw) Na ro do we go Ce lu Wskaź -
ni ko we go (NCW) wy mu sza ła blen do wa -
nie z bio kom po nen ta mi ka żde go li tra
sprze da nej ben zy ny sil ni ko wej i ole ju 
na pę do we go, co rów nież za li cza ne 
jest przez pol skie pra wo do pro duk cji.
Zwięk sze nie pro duk cji więk szo ści pa liw
prze ło ży ło się na ogra ni cze nie ich im por -
tu. Znacz ny spa dek po py tu na olej na -
pę do wy, sty mu lo wa ny też wzro stem
udzia łu sza rej stre fy w ryn ku te go pa li wa,
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� Rys. 4 STRUKTURA PRODUKCJI PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2012 [%]
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22%
53%

5%
3%
5%

12%

Źródło: Dane własne POPiHN
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do pro wa dził do nie wiel kich ko rekt pro -
duk cyj nych. Wzrost pro duk cji frak cji
śred nich (JET, LOO) wy mu sił zwięk szo ną
pro duk cję ben zyn, któ ra nie znaj du jąc
na byw ców w kra ju kie ro wa na by ła po za
gra ni ce Pol ski. Wzra sta ją ce za po trze bo -
wa nie na pa li wa lot ni cze ty pu JET w kra -
ju, w mia rę uru cha mia nia no wych ter mi -
na li przy kra jo wych por tach lot ni czych
skut ko wa ło pro duk cją na zwięk szo nym
po zio mie. Z ko lei to war, któ ry nie zna -
lazł na byw ców w kra ju, był chęt nie ku -
po wa ny za gra ni cą.  

Pro duk cja ole ju na pę do we go spa dła
pra wie o 160 tys. m3 (o 1%), co by ło no -
wym zja wi skiem dla te go pa li wa. Przez
ostat nie kil ka lat mie li śmy do czy nie nia
z in ten syw nym wzro stem pro duk cji pa -
li wa do sil ni ków Die sla, sty mu lo wa nym
do bry mi wy ni ka mi go spo dar ki i die se li -
za cją flo ty trans por to wej. Wzrost pro duk -
cji ben zyn sil ni ko wych sza co wa ny jest na
3% i to rów nież jest od wró ce niem tren -
du dla te go ga tun ku pa li wa. Do tych czas
mie li śmy do czy nie nia ze spad ka mi pro -
duk cji wy mu sza ny mi re duk cją po py tu.
Wzro sła pro duk cja ga zu płyn ne go LPG
kie ro wa ne go do od bior ców ze wnętrz -
nych ra fi ne rii. To sku tek prze sta wie nia
ener ge tycz nych li nii ra fi ne rii na no we pa -
li wo, ja kim jest gaz ziem ny. Do tych czas
część pro du ko wa ne go LPG wy ko rzy sty -
wa no do pro duk cji wo do ru i czę ścio wo
do pro ce sów grzew czych. Zmniej sze nie
pro duk cji ole ju na pę do we go z jed no cze -
snym wzro stem prze ro bu ro py po zwo li -
ło na in ten sy fi ka cję pro duk cji frak cji
śred nich, ta kich jak lek ki olej opa ło wy czy
pa li wo JET. W przy pad ku te go pierw sze -
go wzrost pro duk cji po zwo lił ogra ni -
czyć im port.

W po rów na niu z ro kiem 2011 wy pro -
du ko wa no o 3% wię cej pa liw cie kłych,
przy czym naj więk szy wzrost pro duk cji
no to wa no dla lek kie go ole ju opa ło we go,
któ re go pu la zwięk szy ła się o 366 tys. m3.
Ben zyn sil ni ko wych wy pro du ko wa no
wię cej o 138 tys. m3, a spa dek pro duk -
cji ole ju na pę do we go wy niósł 159 tys.
m3. Łącz nie dla pa liw cie kłych za no to wa -
no wzrost pro duk cji o 800 tys. m3 i tym
sa mym po wtó rzo no pro cen to wy wzrost
re la cji pro duk cyj nych mię dzy ro kiem
2011 i 2010. 

Z po wo du ob ni że nia pro duk cji ole ju
na pę do we go i wzro stu pro duk cji po zo sta -
łych ga tun ków pa liw nie wiel kiej zmia nie
w sto sun ku do ro ku 2011 ule gła struk tu -
ra pro duk cji pa liw, któ rą przed sta wio no 
na rys. 4.

Wpraw dzie pro duk cja ole ju na pę -
do we go wciąż sta no wi do mi nu ją cą po -
zy cję w pro duk cji kra jo wych ra fi ne rii, to
jed nak udział te go pa li wa w struk tu rze

pro duk cji zma lał o 2 punk ty pro cen to we.
Swój udział utrzy ma ła ben zy na, na to -
miast jed no punk to we mu zwięk sze niu
ule gły udzia ły ole jów opa ło wych oraz
LPG. 

Do pro duk cji pa liw płyn nych za li cza
się ta kże pro ces blen do wa nia pa liw tra -
dy cyj nych z bio kom po nen ta mi. W ro ku
2012 do pro duk cji i sprze da ży od kwiet -
nia zo stał skie ro wa ny olej na pę do wy 
z 7% do miesz ką es trów zwa ny pa li wem
B7 ja ko ty po we pa li wo nor ma tyw ne. Ta -
ka de cy zja re gu la to ra pań stwo we go 
po zwo li ła na znacz ne ogra ni cze nie wy -
mu szo nej sprze da ży pa li wa B100 i tym
sa mym uła twi ła fir mom re ali za cję Na ro -
do we go Ce lu Wskaź ni ko we go. Nie we -
szły na to miast w ży cie prze pi sy umo żli -
wia ją ce zwięk szo ne do da wa nie ilo ści
al ko ho lu do ben zyn sil ni ko wych, więc
zgod nie z pra wem mo żna by ło do da wać
do tych pa liw tyl ko do 5 % ob ję to ści bio -
kom po nen tów. Ogra ni cze nia usta wo we
po wo do wa ły, że re ali za cja NCW nie
by ła mo żli wa tyl ko po przez sprze daż 
pa liw nor ma tyw nych, za wie ra ją cych bio -
kom po nen ty.  W ro ku 2012 NCW wy no -
sił 6,65% bio kom po nen tów prze li czo -
nych na war tość opa ło wą po szcze gól nych
pa liw, więc na le ża ło by do da wać do ben -
zy ny 10,03% ob ję to ści eta no lu, a do ole -

ju na pę do we go 7,16% ob ję to ści es trów,
by móc zre ali zo wać NCW tyl ko po -
przez sprze daż mie sza nek pa li wo wych,
za wie ra ją cych bio kom po nen ty. Dla te go
też fir my pro du ku ją ce i im por tu ją ce pa -
li wa mu sia ły na dal sprze da wać czy ste es -
try ja ko bio pa li wo B100, cho ciaż dzię ki
no we li za cji prze pi sów ich ilość mo gła być
znacz nie mniej sza niż w ro ku 2011,
po mi mo wzro stu NCW. Przy czy ni ła się
do te go też mo żli wość re duk cji NCW
przez po szcze gól ne pod mio ty pod wa -
run kiem do ko na nia 70% za ku pów es trów
na te re nie Unii Eu ro pej skiej. Wszyst ko
wska zu je na to, że kosz tem wła snych zy -
sków – ni ższym niż przed ro kiem, ale jed -
nak - spół ki na le żą ce do PO PiHN wy ko -
na ły na ło żo ny na nie NCW. We dług
wstęp nych da nych do pa liw do da no
oko ło 300 tys. m3 eta no lu i oko ło 780 tys.
m3 es trów. Sprze daż pa li wa B100 sza co -
wa na jest na oko ło 125 tys. m3 (osta tecz -
ne da ne zna ne bę dą do koń ca mar ca
2013). Ozna cza to, że sprze daż pa li wa
B100 w sto sun ku do ro ku 2011 spa dła 
o oko ło 345 tys. m3. Na ro do wy Cel
Wskaź ni ko wy na rok 2013 okre ślo ny jest
na po zio mie  7,1% wg war to ści opa ło wej,
co praw do po dob nie bę dzie skut ko wać
utrzy ma niem, a na wet po now nym zwięk -
sze niem sprze da ży B100.
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IMPORT (rozumiany jako suma importu właściwego 
i nabyć wewnątrz-wspólnotowych) paliw ciekłych
(rys. 7 i 8) według pierwszych szacunków wyniósł w roku 2012 prawie 6 mln m3. Jest to wynik o prawie 30%
niższy niż w roku 2011. Dużym zaskoczeniem jest aż tak wysoki spadek importu oleju napędowego. Dla tego
gatunku paliwa notowano spadek oficjalnego importu o prawie 50%. Tak wysokiego spadku nie tłumaczy
zmniejszenie popytu krajowego – tym bardziej, że produkcja krajowa też zmalała. Przyczyn spadku należy
raczej upatrywać w rozwoju szarej strefy na rynku tego gatunku paliwa. 

Spa dek kra jo we go po py tu na ben zy nę i
wzrost pro duk cji kra jo wej prze ło żył się na
zmniej sze nie do staw z za gra ni cy. In ny
trend – tzn. wzrost pro duk cji kra jo wej
przy wzro ście kra jo we go po py tu – spo -
wo do wał nie wiel kie zmniej sze nie im por -
tu ga zu płyn ne go LPG. Spa dły do sta wy
za gra nicz ne lek kie go ole ju opa ło we go 
za stą pio ne pro duk cją kra jo wą. 

Spa dek ofi cjal nie no to wa ne go im por -
tu pa liw cie kłych – w sto sun ku do 
ro ku 2011 – wy niósł 2,3 mln m3 i przy -
czy nił się do znacz ne go zmniej sze nia ilo -
ścio wej ró żni cy po mię dzy to wa rem, któ -
ry się do Pol ski wwo zi i któ ry się z kra ju
wy wo zi (tzw. im port net to). 

Zwięk sze nie pro duk cji w in sta la cjach
pro duk cyj nych Gru py Lo tos i w PKN 
OR LEN nie wąt pli wie (w kon tek ście ca ło -
ści ryn ku pa liw cie kłych) wpły nę ło na
zmniej sze nie im por tu. Jed nak w przy pad -
ku ole ju na pę do we go do cie ra ły licz ne 
sy gna ły z ryn ku, iż część ofi cjal ne go im -
por tu zo sta ła za stą pio na do sta wa mi re -
ali zo wa ny mi po za ofi cjal ną sta ty sty ką 
z na ru sze niem za sad fi skal nych pań stwa
(sza ra stre fa). Tak znacz ne ob ni że nie do -
staw pa liw do kra ju wpły nę ło na zmia nę
struk tu ry im por tu pa liw. Na zna cze niu zy -
skał bar dzo im port LPG (wzrost udzia łu 
o 16 punk tów pro cen to wych), a stra cił 
ole ju na pę do we go (spa dek udzia łu o 14
punk tów pro cen to wych). Dwu krot nie
zmniej szył się też udział lek kie go ole ju
opa ło we go w ca łej pu li im por to wej.

Zmniej sze nie im por tu do ty czy ło za -
rów no spół ek zrze szo nych w PO PiHN,
jak też ope ra to rów nie za le żnych. Dla tych
pierw szych, wzrost pro duk cji kra jo wej 
i spa dek po py tu, skut ko wał ob ni żką im -
por tu ca łej pu li pa liw cie kłych w gra ni -
cach 40%, a dla ope ra to rów nie za le żnych
– dla któ rych istot ną po zy cją jest im port
ga zu płyn ne go LPG, któ ry za bez pie cza
po nad 80% po py tu – spa dek przy wo zu
pa liw do kra ju wy niósł oko ło 15%. W uję -
ciu wo lu me no wym kon cer ny spro wa dzi -
ły o oko ło 1,8 mln m3 mniej pa liw (z cze -
go olej na pę do wy to oko ło 1,4 mln m3),
a ope ra to rzy nie za le żni oko ło 600 tys. m3

(z cze go olej na pę do wy to oko ło 250 tys.
m3). Te licz by wy raź nie po ka zu ją, w ko go
naj bar dziej ude rza dzia łal ność sza rej

� Rys. 5 STRUKTURA IMPORTU PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2012 [%]

10%
25%
58%
4%
1%
2%

BS
ON
LPG
LOO
JET
COO

Źródło: Opracowanie własne POPiHN

� Rys. 7 KIERUNKI IMPORTU BENZYN SILNIKOWYCH [%]
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Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

� Rys. 6 PORÓWNANIE IMPORTU I NABYĆ WW PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2012 I 2011

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

Wyszczególnienie ROK 2011 tys. m3 ROK 2012 tys. m3 Wskaźnik 2011=100

Benzyny silnikowe 769 596 77
Olej napędowy 3 160 1 485 47
Gaz płynny LPG 3 500 3 386 97
Lekki olej opałowy 608 218 36
Paliwo JET 36 -
Ciężki olej opałowy 122 127 104
Ogółem paliwa płynne 8 159 5 848 72

stre fy na ryn ku pa liw cie kłych. Łącz nie
spół ki zrze szo ne w PO PiHN spro wa dzi ły
2,5 mln m3 pa liw cie kłych, a ope ra to rzy
nie za le żni 3,4 mln m3 (w tym 2,7 mln m3

to gaz płyn ny LPG).

Kie run ki im por tu ben zyn sil ni ko wych
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. 
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EKSPORT (rozumiany jako suma eksportu właściwego
i dostaw wewnątrzwspólnotowych) paliw ciekłych
(rys. 9 i 10) wyniósł w 2012 roku prawie 4,3 mln m3 i jest to wynik wyższy od wyniku z roku 2011 o 26%.
Oznacza to, iż w roku 2012 wysłano za granicę o około 900 tys. m3 więcej paliw ciekłych niż rok wcześniej.

� Rys. 8 KIERUNKI IMPORTU OLEJU NAPĘDOWEGO [%]

28,49%
23,85%
18,12%
14,64%
4,85%
1,81%
1,59%
1,48%
1,45%
1,08%
0,27%
2,38%

Niemcy
Białoruś
Słowacja
Litwa
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Holandia
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Rosja
W. Brytania
Węgry
Inne kraje

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

� Rys. 10 STRUKTURA EKSPORTU PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2012 [%]
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Źródło: Dane własne POPiHN

� Rys. 9 STRUKTURA EKSPORTU I DOSTAW W ROKU 2011 I 2012 [w tys. m3]

*eksport bezpośredni bez reeksportu

Źródło: Dane własne POPiHN

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 2011=100

Benzyny silnikowe 698 909 130
Olej napędowy 136 407 299
Paliwo lotnicze JET 476 546 115
LPG* 36 51 142
Ciężki olej opałowy 2 047 2 359 115
OGÓŁEM 3 393 4 272 126

Olej na pę do wy spro wa dza no z więk -
szej ilo ści kra jów niż ben zy ny sil ni ko we,
ale rów nież dla te go ga tun ku pa li wa
kie run ki do staw ule gły tyl ko nie wiel kim
mo dy fi ka cjom w sto sun ku do sta nu
sprzed ro ku. Naj wię cej pa li wa do sil ni ków
Die sla spro wa dzo no ofi cjal nie z  Nie miec
i Bia ło ru si. Zza na szej wschod niej gra ni -
cy, z te ry to rium państw nie na le żą cych do
UE, spro wa dzo no oko ło 25% wszyst kich
im por to wa nych pa liw. Do da jąc do te go
kie ru nek li tew ski i ło tew ski, łącz nie z kie -
run ku wschod nie go spro wa dzo no oko ło
45% ca łe go im por tu ole ju na pę do we go.
To o 2 punk ty pro cen to we wię cej niż
przed ro kiem.

Więk sza pro duk cja w kra jo wych ra fi ne -
riach oraz spa dek po py tu kra jo we go
wy mu szo ny spo wol nie niem go spo dar -
czym, wy so ki mi ce na mi pa liw i ro sną cą
sza rą stre fą spo wo do wa ły, iż znacz nie
wzrósł eks port  pa liw. Naj więk szy pro cen -
to wy przy rost eks por tu uzy ska no dla
ole ju na pę do we go, któ re go wy sła no za
gra ni cę 3 ra zy wię cej niż przed ro kiem.
Z ko lei wo lu me no wo naj więk szy przy rost
no to wa no dla cię żkie go ole ju na pę do we -
go (+ 312 tys. m3) i dla ben zyn sil ni ko wych
(+211 tys. m3). Cię żki olej opa ło wy wciąż
po zo sta je klu czo wym pa li wem eks por to -
wym z Pol ski. War to jed nak za uwa żyć, iż
z ro ku na rok zwięk sze niu ule ga eks port
ben zyn sil ni ko wych i ole ju na pę do we go.
Ro śnie też sprze daż za gra nicz na pa li wa
JET po mi mo wzro stu za po trze bo wa nia na
kra jo wych lot ni skach. Udział cię żkie go
ole ju opa ło we go w ca ło ści eks por tu pa -
liw płyn nych uległ, ko lej ny raz, ob ni że -
niu o 5 punk tów pro cen to wych, ale
wciąż wy no sił 55%. 

Wy ka zy wa ne w tym miej scu do sta wy
eks por to we pa li wa JET 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 2012 wy nio -
sła 584 tys. m3, czy li o 22 tys. m3 mniej
niż w ro ku po przed nim. 

Głów ne kie run ki eks por tu i do staw
we wnątrz w spól no to wych ben zyn sil ni ko -
wych to Ukra ina (39%) i Szwe cja (22%),

a ole ju na pę do we go Wiel ka Bry ta nia
(59%) i Niem cy (17%). Cię żki olej opa -
ło wy tra fiał głów nie do Ho lan dii (37%) 
i Da nii (36%). 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 (32%) i na Li twę (24%). 
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KONSUMPCJA KRAJOWA 
paliw ciekłych w roku 2012

Po ni żej przed sta wio no wstęp ne po rów na nie kon sump cji kra jo wej pa liw cie kłych w ro ku 2012 do kon sump cji w ro ku 2011.
Osta tecz ne da ne, 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 ta kże za twier dzo ne ra por ty spół ek wcho dzą cych w skład PO PiHN, bę dą do stęp ne w po ło wie 2013 ro ku, dla te go też
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.

Wy ni ki kon sump cji pa liw w ro ku 2012
nie co za sko czy ły. Wpraw dzie spo dzie wa -
no się lek kie go ob ni że nia dy na mi ki wzro -
stu ryn ku pa liw w Pol sce spo wo do wa ne go
zmia ną sta wek ak cy zy na olej na pę do wy,
spo wol nie niem go spo dar ki i zmniej sze niem
za mo żno ści spo łe czeń stwa, ale ska la zmian
by ła za sko cze niem - tym więk szym, że go -
spo dar ka pol ska utrzy ma ła po ziom wzro -
stu w wy so ko ści 2%. Naj bar dziej do spad -
ku kon sump cji pa liw przy czy ni ło się ob ni -
że nie po py tu na olej na pę do wy. Był on 
o wie le ni ższy, niż wy ni ka ło by to ze wskaź -
ni ków go spo dar czych, a prze cież stan ryn -
ku te go ga tun ku pa li wa za le ży wła śnie od
kon dy cji go spo dar ki. Przy czyn ta kie go sta -
nu rze czy upa tru je się głów nie w roz wo ju
sza rej stre fy, dla któ rej wy so kie ce ny pa liw
i chęć ob ni że nia kosz tów dzia łal no ści 
w zwal nia ją cej go spo dar ce sta no wi ły do -
sko na łą po żyw kę. We dług sza cun ków 
PO PiHN sza ra stre fa w ryn ku ole ju na pę -

� Rys. 11 SZACUNKOWA WIELKOŚĆ KONSUMPCJI PALIW CIEKŁYCH W KRAJU W ROKU 2012 W PORÓWNANIU
DO ROKU 2011 ROKU.

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 
tys. m3 udział tys. m3 udział 2011=100

w konsumpcji % w konsumpcji %
Benzyny silnikowe Konsumpcja 5 309 5 024 95

w tym całkowity 769 14 596 12 77
import

Olej napędowy Konsumpcja 15 748 14 289 91
w tym całkowity 3 160 20 1 485 10 47

import 
Gaz płynny LPG Konsumpcja 3 911 4 024 103

w tym całkowity 3 500 89 3 386 84 97
import

Razem 3 gatunki paliw Konsumpcja 24 968 23 337 93
w tym całkowity 7 429 30 5 467 23 74

import
Paliwo JET Konsumpcja 606 614 101

w tym całkowity 0 - 36 6- -
import

Lekki olej opałowy Konsumpcja 1 293 1 121 87
w tym całkowity 608 47 218 19 36

import
Ciężki olej opałowy Konsumpcja 673 709 105

w tym całkowity 122 18 127 18 104
import

OGÓŁEM Konsumpcja 27 540 25 781 94
w tym całkowity 8 159 30 5 848 23 72

import

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

do we go mo że obej mo wać na wet 6-7% 
do staw na ten ry nek. Nie któ rzy ana li ty cy
ryn ku su ge ru ją, że mo że to być jesz cze
więk sza ska la. Pod wy żki cen wpły nę ły
istot nie na ob ni że nie po py tu na ben zy ny
sil ni ko we. To już ko lej ny rok, kie dy ob ser -
wo wa no ogra ni cze nie za po trze bo wa nia na
pa li wa do sil ni ków z za pło nem iskro wym.
Je dy nym pa li wem sil ni ko wym, dla któ re -
go po pyt prze kro czył po ziom z ro ku 2011
był gaz płyn ny LPG, głów nie ze wzglę du na
zwięk szo ne za po trze bo wa nie na au to gaz
bę dą cy sub sty tu tem ben zyn sil ni ko wych.
Do bra re la cja ce no wa na ko rzyść au to ga -
zu za chę ca ła do tan ko wa nia te go pa li wa do
sa mo cho dów po sia da ją cych po dwój ny
sys tem za si la nia (au to gaz\ben zy na). Pod su -
mo wa nie rocz ne ca ło ści ryn ku pa liw cie -
kłych po ka zu je spa dek kon sump cji dla ben -
zyn, ole ju na pę do we go i lek kie go ole ju
opa ło we go oraz nie wiel ki wzrost po py tu
dla ga zu płyn ne go LPG, pa li wa lot ni cze go

JET oraz cię żkie go ole ju opa ło we go. Pod
wzglę dem wo lu me nu ry nek pa liw płyn nych
w Pol sce cof nął się do po zio mu z ro ku
2008. Po pyt kra jo wy na pa li wa cie kłe zo -
stał w ca ło ści za spo ko jo ny i nie no to wa no
przy pad ków za chwia nia ryn ku. 
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Uwa ża się, że kon sump cja ole ju na pę -
do we go od zwier cie dla kon dy cję go spo -
dar ki. W ro ku 2012 pol ska go spo dar ka
wy raź nie zwol ni ła, co by ło szcze gól nie wi -
docz ne w dru giej po ło wie ro ku. Do dat ko -
wo wy so kie kosz ty za ku pu ole ju na pę do -
we go, któ re go ce ny przez spo ry okres cza -
su prze kra cza ły ce ny ben zy ny 95, skła nia -
ły do po szu ki wań tań sze go pa li wa, któ re
w du żej ilo ści ofe ro wa ła sza ra stre fa. Za -
trzy ma nie lub spo wol nie nie in we sty cji
in fra struk tu ral nych tuż po mi strzo stwach
EU RO 2012, roz rost sza rej stre fy i wy so -
kie ce ny oraz wy ha mo wa nie tren du wzro -
sto we go w die se li za cji flo ty oso bo wej
zna la zły swo je od zwier cie dle nie w zmniej -
szo nym po py cie. To zu peł ne od wró ce nie
tren du obo wią zu ją ce go dla ole ju na pę do -
we go od kil ku lat. Spa dek po py tu na pa -
li wa do sil ni ków wy so ko prę żnych o 9%
spo wo do wał cof nię cie ryn ku te go pa li wa
do wiel ko ści z ro ku 2010. Udział im por -
tu w ryn ku die sla zma lał o po ło wę i osią -
gnął po ziom 10%. Wo lu me no wo to nie -
ca łe 1,5 mln m3, pod czas gdy jesz cze rok
wcze śniej by ło to po nad 3 mln m3. Da ne,
któ re po sia da PO PiHN, do ty czą ofi cjal nie
ze wi den cjo no wa ne go pa li wa. Tym cza sem
sza cun ki Or ga ni za cji o wiel ko ści mo żli -
wej sza rej stre fy dla ole ju na pę do we go
za kła da ją, iż na ry nek mo gło być do star -
czo ne o oko ło 6-7% wię cej te go pro duk -
tu, oczy wi ście z po mi nię ciem obo wiąz -
ku od pro wa dze nia sto sow nych da nin
pań stwo wych. Gdy by uwzględ nić tę do -
dat ko wą ilość pa li wa, spa dek dy na mi ki
kon sump cji die sla był by mniej szy o kil -
ka pro cent. 

Po ziom cen de ta licz nych jest głów nym
ele men tem wpły wa ją cym na wy so kość za -
ku pów ben zyn sil ni ko wych, ja ko że jest to
pa li wo ku po wa ne głów nie na po trze by
pry wat ne pol skich kie row ców. Tym sa mym
ry nek ten jest moc no sko re lo wa ny z ce na -
mi pa li wa, a te w ro ku 2012, choć by ły 
w mia rę sta bil ne w cią gu ro ku, to jed nak
w sto sun ku do ro ku po przed nie go wy ższe

� Rys. 12 KONSUMPCJA KRAJOWA PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2012 I 2011
[tys. m3]

Źródło: Opracowanie własne POPiHN

o kil ka na ście pro cent. To wła śnie ce ny ben -
zyn ukształ to wa ły, w du żej mie rze, po pyt
na po zio mie ni ższym o 5% niż w ro ku
2011. To ko lej ny rok z po dob nym spad kiem
po py tu. Istot na dla zu ży cia ben zyn sil ni ko -
wych jest też ró żni ca po mię dzy ce ną te go
no śni ka ener gii a ce ną au to ga zu, bę dą ce -
go sub sty tu tem ben zyn, a ta przez ca ły rok
sprzy ja ła za ku pom au to ga zu. Wzrost pro -
duk cji kra jo wej ben zyn spo wo do wał, iż 
w ce lu za spo ko je nia po trzeb ryn ku mniej
niż przed ro kiem spro wa dzo no ben zyn
z im por tu. Udział to wa rów z za gra ni cy 
w ryn ku ben zyn zmniej szył się o 2 punk ty
pro cen to we do po zio mu 12%. 

Po twier dzi ła się za sa da, że im dro ższe
po zo sta łe pa li wa i im wię cej Po la cy wy -
da ją na kosz ty utrzy ma nia, tym le piej
sprze da je się au to gaz. Sza cun ko wy wy -
nik dla ca łe go ro ku po ka zu je wzrost
kon sump cji LPG o oko ło 3%. Au to gaz, do
nie daw na wy ko rzy sty wa ny głów nie przez
oszczęd nych i mniej za mo żnych klien tów,

po pod wy żkach cen ben zyn i ole ju na pę -
do we go zy skał no wych zwo len ni ków, 
o czym świad czy wzra sta ją ca ilość mon -
ta ży no wych in sta la cji LPG w sa mo cho -
dach – rów nież tych fa brycz nie no wych.
Do dat ko wo ni skie tem pe ra tu ry na po -
cząt ku i w koń ców ce ro ku zin ten sy fi ko -
wa ły za ku py LPG do ce lów grzew czych.
Osta tecz nie kon sump cja te go ga tun ku
pa li wa za no to wa ła 3% wzrost, co wa żne
– z wy ko rzy sta niem wzro stu pro duk cji 
w kra jo wych ra fi ne riach. Nie co mniej, bo
o 3%, spro wa dzo no LPG z za gra ni cy, ale
wciąż by ło to oko ło 84% za opa trze nia
ryn ku. To o 5 punk tów pro cen to wych
mniej niż w ro ku po przed nim, ale wciąż
pa li wo to jest istot nym ele men tem na szej
to wa ro wej wy mia ny za gra nicz nej. Trzeba
zaznaczyć, iż według oficjalnych statystyk
około 150 tys. m3 tego paliwa trafia
ponownie za polską granicę w ramach
reeksportu realizowanego przez podmioty
inne niż koncerny międzynarodowe
operujące w Polsce. Ile trafia faktycznie
tego dokładnie nie wiadomo.

Zgod nie z ocze ki wa nia mi ob ser wo wa -
no dal sze zmniej sza nie się ryn ku lek kie go
ole ju opa ło we go. W ro ku 2012 spa dek
wy niósł  13% i tym sa mym ry nek ten zbli -
ża się co raz bar dziej do gra ni cy 1 mln m3,
pod czas gdy jesz cze 5 lat te mu by ło to
oko ło 2,5 mln m3. Nie wąt pli wie przy czy -
ni ły się do te go wy so kie ce ny za opa trze -
nio we (pa li wo to pod le ga tym sa mym
tren dom co olej na pę do wy), któ re w po -
rów na niu z in ny mi pa li wa mi grzew czy mi,
jak gaz ziem ny, czy wę giel nie by ły zbyt
kon ku ren cyj ne. Zna ko mi tą więk szość 
po py tu na to pa li wo (81%) za spo ko iły 
do sta wy z pro duk cji kra jo wej. 
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Z ro ku na rok wzra sta kra jo wy po pyt na
pa li wo lot ni cze JET. W ro ku 2012 ten wzrost
wy niósł 1% i to mi mo spo wol nie nia go spo -
dar ki i wy so kich cen bi le tów lot ni czych (ta -
nie li nie kra jo we zban kru to wa ły, choć przez
ja kiś czas by ły do brym od bior ca kra jo we -
go pro duk tu). Mi mo no wych in we sty cji
pod róż pol ski mi dro ga mi czy ko le ją na dal
jest cza so chłon na, więc przed ryn kiem
prze wo zów lot ni czych jest do bra przy -
szłość, tym bar dziej, że ro śnie ilość kra jo -
wych lot nisk cy wil nych. 

Kon sump cja cię żkie go ole ju opa ło we go
nie co wzro sła, acz kol wiek da le ko jej do
mo żli wo ści pro duk cyj nych pol skich ra fi -
ne rii. Tym sa mym nad wy żki pro duk cyj ne
zo sta ły wy sła ne po za gra ni ce kra ju. 

Łącz na kra jo wa kon sump cja 6 ga tun ków
pa liw cie kłych wy nio sła 25,8 mln m3

i by ła ni ższa o 1,8 mln m3 od kon sump cji
z ro ku 2011. Ten spa dek ryn ku o 6% był
rów nież skut kiem zmniej sze nia ewi den cjo -
no wa ne go im por tu o 28%, czy li o 2,3 mln
m3. Mi mo te go zmniej sze nia na dal oko ło
23% ryn ku jest za opa try wa ne po przez za -
ku py za gra nicz ne. To o 7 punk tów pro cen -
to wych mniej niż przed ro kiem. Cał ko wi ty
im port pa liw cie kłych wy niósł nie co po nad
5,8 mln m3, głów nie przez za ku py za gra nicz -
ne ga zu płyn ne go LPG i ole ju na pę do we go.
Struk tu ra kon sump cji pa liw w Pol sce zo sta -
ła przed sta wio na na wy kre sie (rys.13). 

W związ ku ze spad kiem kon sump cji kra -
jo wej więk szo ści ga tun ków pa liw cie kłych
zmia nie ule gła struk tu ra kon sump cji. Ob -
ni że niu uległ udział ole ju na pę do we go 

� Rys. 13 STRUKTURA KONSUMPCJI PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2012 [%]
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Źródło: Opracowanie własne POPiHN

Import + Nabycia Eksport + Dostawy Różnica (2-3)
1 2 3 4
Benzyny silnikowe 596 909 (-313)
Olej napędowy 1 485 407 1 078
LPG 3 386 51* 3 335
Paliwo lotnicze JET *) 36 546* (-510)
Lekki olej opałowy 218 218
Ciężki olej opałowy 127 2 359 (-2 232)
RAZEM 5 848 4 272 1 576

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

� Rys. 14 BILANS OBROTÓW MIĘDZYNARODOWYCH DLA PALIW 
CIEKŁYCH W ROKU 2012   [ tys. m3]

(o 2 pp) oraz lek kie go ole ju opa ło we go 
(o 1 pp), a wzrósł udział ben zyn (o 1 pp)
i ga zu płyn ne go LPG (o 2 pp). Nie ule gła
zmia nie po zy cja pa li wa JET oraz cię żkie -
go ole ju opa ło we go. 

Głów nym ryn kiem zby tu 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 sty mu lu ją wy sył ki za gra nicz ne.

W ro ku 2012 Pol ska na dal im por to wa -
ła wię cej pa liw cie kłych, niż ich eks por to -
wa ła. Jed nak na sku tek zwięk sze nia pro duk -
cji kra jo wej, ogra ni cze nia im por tu i spad ku
po py tu im port net to pa liw cie kłych zmniej -
szył się do po zio mu 1,6 mln m3, czy li w sto -
sun ku do ro ku 2011 o po nad 3 mln m3. Jesz -
cze do ze szłe go ro ku bi lans ob ro tów mię -
dzy na ro do wych był – w za sa dzie – kształ -
to wa ny przez im port ole ju na pę do we go i ga -
zu płyn ne go LPG z jed nej stro ny i przez eks -
port cię żkie go ole ju opa ło we go i pa li wa JET
z dru giej. W ro ku 2012 wy raź nie zma lał im -
port ole ju na pę do we go, jed no cze śnie
znacz nie wzro sły wy sył ki za gra nicz ne dla
ben zyn sil ni ko wych i ole ju na pę do we go.
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W koń ców ce ro ku 2012 w Pol sce dzia -
ła ło oko ło 6,8 tys. sta cji pa liw, przy
czym oko ło 44% na tym ryn ku sta no wi -
ły wciąż obiek ty nie za le żne ope ru ją ce
pod wła sny mi mar ka mi lub pod szyl da mi
pry wat nych sie ci pa li wo wych. To o 3 punk -
ty pro cen to we mniej niż w ro ku 2011.
Jed no cze śnie ro śnie ilość sta cji nie za le -
żnych dzia ła ją cych pod wspól nym lo go.
Za le ty dzia ła nia w gru pie są przez tę
część ryn ku co raz bar dziej do ce nia ne.
Oprócz dzia ła nia pod wspól nym bran -
dem co raz le piej roz wi ja się też idea grup
za ku po wych sta cji dzia ła ją cych pod 
ró żny mi mar ka mi. Li de rem ryn ku sta cji
pa liw po zo sta ją kon cer ny kra jo we ope -
ru ją ce pod lo go OR LEN, BLI SKA, LO TOS,
OPTI MA. Te sta cje to już po nad 32% kra -
jo we go ryn ku sta cji pa liw. Po zy cję umac -
nia ją też kon cer ny mię dzy na ro do we,
bu du jąc no we sta cje i włą cza jąc do
swo ich sie ci pry wat ne obiek ty, któ rym
ofe ro wa na jest for mu ła fran czy zy. Na ko -
niec ro ku 2012 licz ba sta cji kon cer nów
mię dzy na ro do wych prze kro czy ła znacz -
nie po ziom 1400 obiek tów, co sta no wi -
ło nie co po nad 21% ryn ku sta cji pa liw.
Ro śnie liczba i ro la sta cji przy mar ke to wych.
Choć w ogól nej licz bie sta cji pa liw obiek -
ty te sta no wią je dy nie nie co po nad 2%,
to ich agre syw na po li ty ka ce no wa przy
wy so kich ce nach pa liw na ryn ku spra wia,
że ich udział w ilo ści sprze da ne go pa li -
wa sza cu je się już na oko ło 6%. War tość
ryn ku sprze da ży de ta licz nej pa liw osią -
gnę ła już po ziom oko ło 106 mld PLN, 
a wo lu men sprze da nych pa liw sil ni ko -
wych (ben zy na, olej na pę do wy i au to gaz)
prze kro czył ba rie rę 20 mld li trów. 

Głów ny mi wy da rze nia mi w ro ku 2012
by ła de kla ra cja za ku pu sie ci NE STE przez
SHELL (trans ak cja ma być zre ali zo wa na
w ro ku 2013), a ta kże dal szy dy na micz -
ny roz wój eko no micz nej czę ści sta cji 
Gru py LO TOS ope ru ją cej pod lo go 
OPTI MA. War to też za uwa żyć, iż był to
ko lej ny rok, w któ rym wzra sta ła ilość sta -
cji pa liw ope ru ją cych w bar wach kon cer -
nów kra jo wych. 

Na ryn ku przy by ło spo ro no wo cze -
snych sta cji bu do wa nych przy au to stra -
dach i dro gach szyb kie go ru chu. Są to 
du że sta cje pa liw, zlo ka li zo wa ne w Miej -
scach Ob słu gi Pod ró żnych, ofe ru ją ce
pod ró żnym mo żli wość za ku pu pa liw
oraz sze ro ki za kres usług do dat ko wych,
a czę sto mo żli wość noc le gu. Z dru giej
stro ny wy so kie ce ny pa liw skła nia ją do
roz wi ja nia sie ci sta cji eko no micz nych lo -
ko wa nych już nie tyl ko w mia stach, ale

RYNEK DETALICZNY

2010 2011 2012
Sieci stacji paliw 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Koncerny krajowe 2 038 2 117 2 172
Koncerny zagraniczne 1 351 1 392 1 424
Sieci nezależne (operujące 
pod wspólnym brandem) 517 580 630
Pozostali operatorzy
niezależni (około) 2 703 2 520 2 370
Sklepy 146 154 160
OGÓŁEM (około) 6 755 6 763 6 756

� Rys. 15 LICZBA STACJI OPERATORÓW DETALICZNYCH W LATACH  2010-2012

Źródło: Dane własne POPiHN

rów nież po za ni mi. Przy kład sie ci NE STE
po ka zu je, że ry nek pol ski nie jest opła -
cal ny dla sta cji sa mo ob słu go wych. Brak
mo żli wo ści ge ne ro wa nia do dat ko wej
ma rży na dzia łal no ści po za pa li wo wej
nie po zwa la kon ku ro wać sta cjom te go ty -
pu z obiek ta mi, któ re w trud nych okre -
sach ta ką mo żli wość po sia da ją. Stąd
brak roz wo ju te go seg men tu ryn ku.

W ro ku 2012, po dob nie jak w la tach
po przed nich, li de rem ryn ku sta cji pa liw
po zo stał PKN OR LEN, któ ry zwięk szył
licz bę po sia da nych sta cji net to o 19
obiek tów (net to, gdyż trwa ją ce wciąż 
pro ce sy re struk tu ry za cji sie ci po wo du ją
za my ka nie obiek tów eko no micz nie nie -
atrak cyj nych, roz wią zy wa nie koń czą -
cych się umów pa tro nac kich, po zy ski wa -
nie no wych sta cji w for mu le fran czy zy czy
też bu do wę sta cji od pod staw). Fir ma
koń czy okres do sto so wy wa nia swo jej
sie ci do wy zna czo nych przed kil ko ma la -
ty stan dar dów. PKN Or len nie zwięk szył
ilo ści sta cji w seg men cie eko no micz nym
BLI SKA, co nie ozna cza, iż rów nież w tej
gru pie sta cji nie pro wa dzo no prac do sto -
so waw czych, po zy sku jąc no we obiek ty
i eli mi nu jąc te, któ re prze sta ły być eko -
no micz nie opła cal ne. Na ko niec ro ku 
sta cji z lo go BLI SKA by ło 489. Fir ma uru -
cho mi ła 2 no we sta cje au to stra do we. 

Gru pa LO TOS po więk szy ła licz bę 
sta cji pod swo imi mar ka mi net to o 36
obiek tów. Znacz nie, bo o 51 sta cji,
wzro sła ilość obiek tów ope ru ją cych pod
lo go OPTI MA. Na ko lej ne la ta fir ma za -
kła da roz bu do wę sie ci głów nie po przez
roz wój czę ści eko no micz nej i au to stra do -
wej. Na ko niec ro ku 2012 spół ka mia ła
405 sta cji pa liw. Zbu do wa ła też jed ną 
no wą sta cję au to stra do wą.

Tem pa roz wo ju swo ich sie ci nie zwal -
nia ją też kon cer ny mię dzy na ro do we
ma ją ce swo je przed sta wi ciel stwa w Pol -
sce. W tym seg men cie ryn ku w ro ku
2012 przy by ły 32 sta cje. Kon cern BP 
– wi ce li der pol skie go ryn ku sta cji pa liw

– po sia dał na ko niec 2012 ro ku 446 sta -
cji, a to ozna cza, że w cią gu ro ku zwięk -
szył licz bę po sia da nych obiek tów o 22 
– ty le sa mo co w ro ku 2011, wy bu do wał
też 2 no we sta cje zlo ka li zo wa ne przy au -
to stra dach. Shell utrzy mał trze cie miej -
sce w ran kin gu ryn ku sta cji pa liw, choć
w ro ku 2012 fir mie tej przy by ła tyl ko 
1 sta cja. Sta to il zbli żył się do Shell uru -
cha mia jąc w swo ich bar wach 7 no wych
sta cji pa liw. Zna ko mi tą więk szość no wych
na byt ków kon cer nów sta no wi ły sta cje po -
zy ska ne od nie za le żnych 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,
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.

W ro ku 2012 wzro sła licz ba obiek tów
dzia ła ją cych pod wspól nym bran dem 
w gru pie pry wat nych sie ci nie za le żnych.
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 Hu zar, Del fin czy An wim
z bran dem Moya. Wspól ne lo go sku pia
co raz więk szą ilość wła ści cie li nie za le -
żnych sta cji pa liw. Obec nie jest to już
czę sto lo go ogól no pol skie. 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 le żność
dzia ła nia po wo du ją, iż sto wa rzy sze nia
sta ją się re al ną kon ku ren cją dla sta cji kon -
cer nów kra jo wych i mię dzy na ro do wych.  

Dwie no we sta cje od dał do użyt ku
ope ru ją cy w Pol sce LU KO IL, a je dy ną sie -
cią któ ra nie zmie ni ła sta nu po sia da nia
by ła sieć NE STE, któ ra naj praw do po dob -
niej po po zy tyw nej de cy zji UOKi KU zo -
sta nie prze ję ta przez SHELL POL SKA. 

No we sta cje przy swo ich obiek tach
uru cho mi ły hi per mar ke ty zwięk sza jąc
stan po sia da nia do 160 obiek tów. Ozna -
cza to wzrost ilo ści dzia ła ją cych sta cji 
o 6 obiek tów. Tym sa mym pod wzglę dem
ilo ści sta cji pa liw hi per mar ke ty wy prze -
dzi ły ta kie fir my jak LU KO IL czy NE STE.
Naj wię cej, bo 6 no wych sta cji uru cho mio no



 

Stacje niezależne pozostałe
PKN ORLEN

Stacje w sieciach prywatnych
BP

Shell
Grupa LOTOS

Statoil
Stacje przymarketowe
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Neste
AS 24
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� Rys. 17 STRUKTURA RYNKU STACJI PALIW NA KONIEC ROKU 2012 [%]
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w po bli żu mar ke tów z lo go In ter mar che,
jed nak li de rem w tej gru pie przed się -
biorstw po zo sta je wciąż Car re fo ur. Ze
wzglę du na wo lu men ob ro tów re ali zo wa -
nych przez sta cje te go ty pu (ni ska ma rża
– 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. 

Czę sto roz bu do wę sie ci kon cer no -
wych re ali zo wa no po przez świad cze -
nie fran czy zy na rzecz sta cji nie za le żnych,
a to skut ko wa ło ob ni że niem ilo ści sta cji
dzia ła ją cych ja ko obiek ty nie za le żne. 
Z in for ma cji, do któ rych uda ło się do trzeć
(a w przy pad ku sta cji nie za le żnych nie
jest to rze czą ła twą) wy ni ka, że na ko niec
ro ku 2012 na pol skim ryn ku po zo sta ło
oko ło 2370 sta cji dzia ła ją cych ja ko nie -
za le żne. Wy ga sza 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 mo żli wo ści
prze trwa nia po przez przy ję cie fran szy zy
od więk szych ope ra to rów to naj wa żniej -
sze zja wi ska ob ser wo wa ne w tej gru pie
sprze daw ców pa liw i jed no cze śnie dro -
ga do prze trwa nia na bar dzo trud nym ni -
sko ma rżo wym pol skim ryn ku. Rok 2012
miał być ostat nim, w któ rym mia ły obo -
wią zy wać do tych cza so we prze pi sy śro do -
wi sko we dla sta cji pa liw. Mi ni ster stwo
Go spo dar ki pod ję ło jed nak de cy zję 
o przed łu że niu o rok obec nie obo wią zu -
ją cych prze pi sów i tym sa mym o rok od -
da li ło wid mo ko niecz no ści za mknię cia
sta cji przez praw do po dob nie kil ku set
ope ra to rów – głów nie wła śnie tych nie -
za le żnych, któ rzy nie zdą ży li zro bić bądź
nie mie li środ ków na mo der ni za cję. De -
cy zja ta spo tka ła się z za strze że nia mi tej
czę ści ope ra to rów, któ rzy po nie śli na kła -
dy na prze bu do wę sta cji.

W wol nym tem pie roz wi ja się ry nek
sta cji au to stra do wych, co wy ni ka z opóź -
nień w od da wa niu do użyt ku au to strad 
i dróg eks pre so wych, jak rów nież nie zbyt
ko rzyst nych wa run ków, na rzu ca nych ope -

ra to rom sta cji przez GDD KiA. W ro ku
2012 przy by ło je dy nie 5 no wych sta cji 
w Miej scach Ob słu gi Pod ró żnych. Do
dys po zy cji kie row ców by ło łącz nie 43 sta -
cje zlo ka li zo wa ne przy au to stra dach.
Więk szość z tych obiek tów jest w ge stii
PKN OR LEN (22 sta cje), Gru pa LO TOS
po sia da 11 sta cji, SHELL 6 sta cji oraz BP
4 sta cje. W przy go to wa niu jest kil ka na -
ście no wych lo ka li za cji au to stra do wych.
Na stęp stwem uru cha mia nia sta cji au to -
stra do wych bę dzie za mknię cie 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. 

Spo wol nie nie go spo dar cze w Eu ro pie
od dzia łu je na Pol skę, zmu sza jąc do
oszczęd no ści fir my i kie row ców in dy wi -
du al nych. Trud ną sy tu ację wy ko rzy stu je
też sza ra stre fa utrud nia jąc dzia łal ność le -
gal nie dzia ła ją cym i pła cą cym da ni ny
pań stwo we fir mom, a ni skie ma rże osią -
ga ne na sprze da ży pa liw nie da ją mo żli -
wo ści cho cia żby na zbli że nie się z ce na -
mi do cen ofe ro wa nych przez nie uczci -
wą kon ku ren cję. To wszyst ko nie na pa -
wa opty mi zmem ope ra to rów sta cji pa liw,
przed któ ry mi sta je ko niecz ność uno wo -
cze śnia nia i mo der ni za cji obiek tów sta -

cyj nych w ce lu speł nie nia wy mo gów
słu żb kon tro l nych i ro sną cych ocze ki wań
klien tów. Prze su nię cie ter mi nu obo wią -
zy wa nia no wych wy mo gów tech nicz -
nych na sta cjach pa liw o rok je dy nie prze -
su nę ło w cza sie wy rok na część sta cji 
– głów nie nie za le żnych. Ten fakt mo że
spo wo do wać, iż w koń ców ce ro ku 2013
bę dzie my mie li do czy nie nia ze znacz ny -
mi zmia na mi na ryn ku sta cji pa liw, głów -
nie kosz tem ope ra to rów nie za le żnych.

Sta cje nie za le żne sta no wią w Pol sce
oko ło 44% ryn ku sta cji pa liw i nie zmier -
nie trud no jest po zy skać ja kie kol wiek da -
ne ob ra zu ją ce ich dzia łal ność han dlo wą.
Za to już po nad 53% ryn ku sta cji pa liw
i oko ło 70% sprze da ży pa liw w kra ju na -
le ży do firm zrze szo nych w Pol skiej Or -
ga ni za cji Prze my słu i Han dlu Naf to we go
i wia ry god ne da ne po zy ska ne od tych
firm po zwa la ją na po ka za nie tren dów 
za cho dzą cych na ryn ku de ta licz nej sprze -
da ży pa liw, a ta kże  sprze da ży po zo sta -
łych pro duk tów ofe ro wa nych na sta -
cjach oraz więk szo ści usług ty pu myj nie,
ho te le, re stau ra cje. 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 ko pio wa ne przez  po zo sta łych
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� Rys. 18 ZMIANA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW, ILOŚCI STACJI 
PALIW ORAZ SPRZEDAŻY W SKLEPACH NA STACJACH 
W ROKU 2012 W STOSUNKU DO ROKU 2011 [%]
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� Rys. 19 SPRZEDAŻ PALIW SILNIKOWYCH NA STACJACH 
FIRM CZŁONKOWSKICH POPIHN W ROKU 2012 [m3]
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ope ra to rów. Po ni ższe in for ma cje ba zu ją
na wy ni kach sta cji pa liw firm człon kow -
skich PO PiHN.

Głów ne tren dy za cho dzą ce na ryn ku
de ta licz nej sprze da ży pa liw po ka za no na
rys. 18. Trzy ele men ty są naj bar dziej za -
uwa żal ne. Są to: wzrost sprze da ży pa liw
ty pu pre mium, wzrost licz by sta cji dzia -
ła ją cych w for mu le fran czy zy – co jest
kon ty nu acją tren du z ro ku po przed nie -
go – oraz zna czą cy spa dek ilo ści sta cji pa -
liw dzia ła ją cych w for mu le DO DO (umo -
wy pa tro nac kie). 

Wzrost sprze da ży pa liw ty pu pre -
mium i to za rów no w przy pad ku ben zyn,
jak i ole ju na pę do we go, zo stał osią gnię -
ty głów nie dzię ki od po wied niej po li ty ce
ce no wej firm pa li wo wych spłasz cza ją cej
wi deł ki ce no we po mię dzy ce na mi pa liw
stan dar do wych i tych z gór nej pół ki.
Zmniej sze nie ró żni cy ce no wej wraz z od -
po wied nią za chę tą – np.: w for mie do -
dat ko we go upu stu przy płat no ści go tów -
ką lub punk ta mi z pro gra mów lo jal no -
ścio wych – przy nio sły wy mier ny efekt,
mi mo iż w dłu gich okre sach cza su ce ny
na py lo nach sta cji po ka zy wa ły ró żni cę ce -
ny na po zio mie kil ku lub kil ku na stu gro -
szy. W Pol sce wciąż ce na jest ele men tem
de cy du ją cym o sprze da ży, a po zo sta łe
aspek ty – w tym eko lo gicz ne – są bra ne
pod uwa gę w dru giej ko lej no ści. 

Wzro sto wi sprze da ży pa liw pre mium
to wa rzy szy ły prze ciw ne tren dy dla pa liw
stan dar do wych (ben zy na 95, ON stan -
dard). Wy kres od no si się do za le żno ści
dla sta cji firm człon kow skich PO PiHN, 
a więc na le ży do mnie my wać, iż w przy -
pad ku sta cji nie za le żnych spad ki sprze -
da ży pa liw stan dar do wych by ły więk sze. 

Kon ty nu owa ny jest, ob ser wo wa ny 
w po przed nich la tach, trend wzro stu licz -
by sta cji pa liw ope ru ją cych w for mu le
fran czy zy i to wa rzy szą cy te mu zja wi sku
spa dek ilo ści sta cji dzia ła ją cych na za sa -
dach umów pa tro nac kich. 

Ob ser wo wa no wzrost sprze da ży w skle -
pach dzia ła ją cych na sta cjach pa liw, choć
bio rąc pod uwa gę przy rost ilo ści skle pów
na su wa się wnio sek, iż kie row cy nie co
ogra ni czy li wy dat ki na to wa ry na by wa ne
na sta cjach pa liw.

Rys. 19 przed sta wia mie sięcz ną sprze -
daż de ta licz ną sta cji pa liw firm człon kow -
skich PO PiHN, ob ra zu jąc se zo no wość
sprze da ży pa liw. Wy raź nie też wi dać
zmia ny sprze da ży ON spo wo do wa ne
po stę pu ją cym spo wol nie niem go spo -
dar ki oraz w przy pad ku ben zyn sil ni ko -
wych i au to ga zu wpły wem po zio mu cen
na po ziom sprze da ży.

Sta cje pa liw za no to wa ły ni ższą sprze -
daż ben zyn sil ni ko wych niż w ro ku po -
przed nim. Trend ten ob ser wo wa ny był we

wszyst kich gru pach sta cji pa liw, w tym na
sta cjach firm zrze szo nych w PO PiHN. Ko -
niecz ność utrzy ma nia klien ta, przy słab -
szym ryn ku, mo że być zre ali zo wa na tyl -
ko po przez kształ to wa nie ce ny, w tym
przez ogra ni cza nie re ali zo wa nej ma rży.
Szcze gól nie w pierw szej po ło wie ro ku by -
ły okre sy, kie dy ma rże de ta licz ne osią ga -
ły pra wie ze ro wy po ziom, a to skut ko wa -
ło prze su nię ciem czę ści klien tów do
sta cji kon cer no wych, któ re przez dłu ższy
okres cza su mo gły so bie po zwo lić na
utrzy my wa nie cen na po zio mach naj ni -
ższych z mo żli wych. Ry nek ben zyn i au -
to ga zu to ry nek klien ta de ta licz ne go, 
któ ry uwa żnie kon tro lu je za sob ność
port fe la. Przy ogól nym wzro ście cen 
– w tym rów nież pa liw – ta za sob ność
kur czy ła się i wi dać to by ło przy dys try -
bu to rach pa liw. Z ko lei sprze daż ole ju 
na pę do we go jest ści śle sko re lo wa na ze
sta nem go spo dar ki, a ta w ro ku 2012 wy -
raź nie zwal nia ła. Wy ni ki sprze da ży 

w koń ców ce ro ku naj le piej ten stan od -
zwier cie dla ją. W przy pad ku te go pa li wa
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,
ale ry nek za kłó ca ła dzia łal ność sza rej stre -
fy, któ ra przy wy so kich ce nach na dys try -
bu to rach sta no wi ła ku szą cą al ter na ty wę
tak dla kie row ców in dy wi du al nych, jak
i dla firm trans por to wych czy in fra struk -
tu ral nych szu ka ją cych ogra ni czeń wy -
dat ków po przez mi ni ma li za cje kosz tu
za ku pu wszel kich pro duk tów za opa trze -
nio wych, w tym pa liw.

Dy na mi kę sprze da ży pa liw na sta cjach
firm PO PiHN w po szcze gól nych mie sią cach
2012 przed sta wio no na wy kre sie (rys. 20).

Opi sa ne po wy żej re la cje są wy raź nie
wi docz ne na wy kre sie dy na mi ki zmian
sprze da ży pa liw. Dla ben zyn sil ni ko wych
i ole ju na pę do we go prak tycz nie przez
ca ły rok mie li śmy do czy nie nia z tren -
dem spad ko wym sprze da ży, a je dy nie 
w przy pad ku au to ga zu trend ten zo stał
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od wró co ny w II po ło wie ro ku, cze go
głów nym po wo dem by ły re la cje ce no we
za rów no do ben zy ny, jak i do ole ju na -
pę do we go. War to też zwró cić uwa gę na
fakt, iż w li sto pa dzie i grud niu 2011 ro ku
ry nek miał do czy nie nia ze zwięk szo nym
wy ku pem pa liw - głów nie ole ju na pę do -
we go – w re ak cji na za po wie dzia ny
wzrost ak cy zy, a tym sa mym dy na mi ka
sprze da ży pa liw pod ko niec ro ku 2012
jest obar czo na wła śnie tym pięt nem 
wy so kiej ba zy w ro ku po przed nim. Ale
nie za le żnie od te go spo wol nie nie go spo -
dar ki na ra sta ją ce w III i IV kwar ta le
2012 przy czy ni ło się istot nie do zmniej -
szo nych za ku pów. 

Dla ca łe go ro ku śred ni wzrost dy na -
mi ki sprze da ży pa liw na sta cjach firm
człon kow skich PO PiHN wy niósł je dy nie
oko ło 0,1%, przy czym dla ole ju na pę do -
we go no to wa no wzrost sprze da ży o 1%,
dla ben zyn spa dek o 2%, a dla au to ga -
zu wzrost o 3%. Ana li za da nych do ty czą -

� Rys. 20 DYNAMIKA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NA STACJACH PALIW 
W ROKU 2012                                                                 [m-c/m-c w %]
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� Rys. 21 DYNAMIKA ZMIAN SPRZEDAŻY PALIW PREMIUM W ROKU 2012  
[m-c/m-c w %]
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cych dy na mi ki sprze da ży w spół kach 
PO PiHN oraz wy ni ków łącz nej kon -
sump cji pa liw w kra ju wy raź nie po ka zu -
je du żą ska lę spad ków sprze da ży na sta -
cjach firm nie za le żnych oraz w ca łym seg -
men cie sprze da ży po za sta cyj nej (ba zy
trans por to we, bu dow nic two, ko lej). Po li -
ty ka ce no wa naj więk szych ope ra to rów
ryn ku przy nio sła ocze ki wa ny sku tek. Część
klien tów zmie ni ła miej sce za ku pu pa liw. 

Po za ła ma niu sprze da ży w ro ku 2011,
w ro ku mi nio nym ob ser wo wa no od bu -
do wa nie i istot ny wzrost sprze da ży pa liw
ty pu pre mium. Sprze daż tych pa liw 
wy ka za ła zu peł nie od wrot ny trend w sto -
sun ku do ca łe go ryn ku pa liw i koń czy ła
rok znacz nym wzro stem dy na mi ki, co ilu -
stru je wy kres rys. 21. Wzrost dy na mi ki
sprze da ży ben zy ny ty pu pre mium wy -
niósł dla ca łe go ro ku 7%, a dla ole ju 
na pę do we go 2%. Głów ny po wód tych
wzro stów sta no wi ła opi sa na po wy żej
po li ty ka ce no wa sprze daw ców, ale nie

bez zna cze nia by ły też licz ne ak cje pro -
mu ją ce pa li wa pre mium. Dzię ki spłasz -
cze niu wi de łek ce no wych licz na gru pa
klien tów, dla któ rych istot ne są wa lo ry
trak cyj ne i eks plo ata cyj ne wy ższych ga -
tun ko wo pa liw, po wró ci ła do sto so wa nia
w swo ich po jaz dach pa liw pre mium.

Pierw sza po ło wa ro ku to okres od bu do -
wy wa nia ryn ku pa liw pre mium, a dru ga
wy raź ny wzrost sprze da ży. Opi sa ny po -
wy żej efekt ba zy z koń ców ki ro ku 2011
kie dy ku po wa no głów nie pod sta wo we
ga tun ki ole ju na pę do we go dał w ro ku
2012 bar dzo wy raź ne wzro sty sprze da -
ży ON pre mium w koń ców ce ro ku. Na -
le ży ocze ki wać, iż w mia rę wzro stu 
do cho dów Po la ków i w mia rę wzro stu
sto so wa nia bio kom po nen tów w pa li -
wach za in te re so wa nie pa li wa mi te go ty -
pu bę dzie ra czej wzra sta ło, tym bar dziej,
że no wo cze sne sil ni ki no wych sa mo cho -
dów wy ma ga ją pa liw naj wy ższej ja ko ści.
Spo ro za le ży od re la cji ce no wych, bo 
w wa run kach sła bej go spo dar ki klien ci
mo gą jed nak po szu ki wać oszczęd no ści
rów nież po przez za kup tań szych pa liw.

Przy wzro ście ogól nej licz by sta cji
pa liw w sie ciach firm PO PiHN o nie co
po nad 2% - (rys.  18) – dy na mi ka wzro -
stu ilo ści sta cji dzia ła ją cych w for mu le
fran szy zy wy nio sła po nad 6%. To wpraw -
dzie nie co mniej szy przy rost pro cen to wy
niż w ro ku po przed nim, ale ilo ścio wo
bar dzo po rów ny wal ny. To już ko lej ny rok
z ob ser wo wa ną wy so ką dy na mi ką przy -
ro stu te go ty pu sta cji. Fran czy za to głów -
ne na rzę dzie po zy ska nia sta cji nie za le -
żnych do po szcze gól nych sie ci kon cer -
no wych. Bu do wa no oczy wi ście też no -
we obiek ty, ale by ły to głów nie sta cje zlo -
ka li zo wa ne przy au to stra dach i dro gach
szyb kie go ru chu. Po dob nie jak w ro ku
2011 rów nież w ro ku 2012 zma la ła
ilość sta cji pa liw dzia ła ją cych w for mu -
le pa tro na tu (DO DO) na sku tek wy ga sa -
nia te go ty pu umów i nie pod pi sy wa nia
no wych.

Wzro sty ob ser wu je się też na ryn ku
skle pów ope ru ją cych przy tych sta cjach,
choć nie są one re wo lu cyj ne. Ro śnie licz -
ba  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 la tach po przed nich
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 - 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 ta kże roz bu do wa ofer ty skle pów
sta cyj nych o ma łą ga stro no mię. Pró bo wa -
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� Rys. 22 RYNEK SKLEPÓW PRZY STACJACH PALIW FIRM  
CZŁONKOWSKICH POPIHN W ROKU 2012 [%]
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no wpro wa dzić prze pi sy za ka zu ją ce
sprze da ży al ko ho lu na sta cjach pa liw, ale
ini cja ty wa ta nie zo sta ła przy ję ta –  z ko -
rzy ścią dla ope ra to rów, gdyż sprze daż
trun ków  sta no wi istot ne źró dło do cho -
du wła ści cie li sta cji. Czę sto tyl ko dzię ki

sprze da ży po za pa li wo wej uda je się prze -
trwać okre sy o bar dzo ni skiej ma rży na
sprze da ży pa liw.

Sprze daż w po szcze gól nych mie sią -
cach by ła bar dzo zró żni co wa na. 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).
Co cie ka we – w okre sie mi strzostw 
EU RO 2012 no to wa no ni ższą sprze daż,
niż w czerw cu ro ku po przed nie go. Więk -
szość kie row ców po zo sta ła w do mu śle -
dząc me cze na ekra nach te le wi zo rów.
Dru ga po ło wa ro ku, po za dwu mie sięcz -
nym okre sem wy jaz dów wa ka cyj nych, to
okres zde cy do wa nie słab szej sprze da ży.
Od bi cie, choć nie wiel kie, na stą pi ło do -
pie ro w grud niu i by ło spo wo do wa ne
dłu gim okre sem bez otwar tych su per mar -
ke tów. Na wiel kość sprze da ży w skle pach
istot ny wpływ ma ją ce ny pa liw. Wy so kie
ce ny pa liw po tra fią znie chę cić klien ta do
za ku pu pa li wa lub wy da je on wię cej na
pa li wo i tym sa mym nie zo sta wia pie nię -
dzy w skle pie na sta cji. Stąd sta ra nia ope -
ra to rów de ta licz nych – rów nież po przez
sprze daż pa liw pra wie bez ma rż – aby tyl -
ko kie row ca chciał za tan ko wać na ich sta -
cji pa liw. Po zy ska nie klien ta na pa li wo
skut ko wa ło zwy kle za ku pa mi in nych ar -
ty ku łów w skle pie sta cyj nym i tym spo -
so bem umo żli wia ło wy pra co wa nie zy sku
ko niecz ne go do utrzy ma nia obiek tu.

Pol ska Or ga ni za cja Prze my słu i Han -
dlu Naf to we go śle dzi zmia ny 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 2012 nie znacz nie ró żnią się od
wy ni ków z ro ku po przed nie go i wska zu -
ją, iż na dal li de rem w de ta licz nej sprze -
da ży pa liw po zo sta je wo je wódz two ma -
zo wiec kie, a tuż za nim pla su je się Śląsk.
Ko lej ny mi wo je wódz twa mi z naj więk szą
sprze da żą pa liw są dol no ślą skie i wiel ko -
pol skie, któ re za mie ni ły się miej sca mi.
Na dal w tych 4 wo je wódz twach sprze -
da je się pra wie po ło wę wszyst kich sprze -
da wa nych pa liw w Pol sce. Wo je wódz two
pod la skie, jak zwy kle, za my ka li stę wo -
je wództw pod wzglę dem ilo ści sprze da -
nych pa liw. 

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. Po dob na ko lej ność wo je -
wództw obo wią zu je przy sprze da ży 
ka żde go z tych pa liw osob no. Ale war to
za zna czyć, iż w sto sun ku do ro ku 2011
zmniej szy ła się ró żni ca po mię dzy ilo ścią
sprze da wa nych ben zyn na Ma zow szu 
i na Ślą sku pod czas, gdy ta sa ma ró żni -
ca dla sprze da ży ole ju na pę do we go po -
zo sta je na nie zmie nio nym po zio mie.
Po rów na nie naj więk sze go (woj. ma zo -
wiec kie) i naj mniej sze go (woj. pod la skie)
ryn ku sprze da ży pa liw po ka zu je, iż sto -
su nek sprze da ży pa liw w tych wo je -
wódz twach ma się jak 6:1.

� Rys. 23 ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY W SKLEPACH FIRM POPIHN 
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2012 ROKU W STOSUNKU 
DO ROKU 2011 [%]
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PROGNOZY POPYTU 
dla rynku polskiego do roku 2020

Pol ska Or ga ni za cja Prze my słu i Han dlu
Naf to we go, w re ak cji na wy ni ki ryn ko we
w ro ku 2012, przy go to wa ła zmo dy fi ko -
wa ne sce na riu sze kształ to wa nia się 
po py tu na pa li wa cie kłe do ro ku 2020.
Po przed nie pro gno zy nie za kła da ły tak
du że go za ła ma nia na kra jo wym ryn ku 
pa liw. No we sce na riu sze zo sta ły opra co -
wa ne 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.
Zwró co no szcze gól ną uwa gę na ta kie
czyn ni ki ryn ku jak obec ne spo wol nie nie
go spo dar cze w Pol sce i w Eu ro pie, roz -
wój go spo da rek azja tyc kich i zwią za ny 
z tym wzrost za po trze bo wa nia na ro pę
i pa li wa w naj bli ższych la tach, a tym sa -
mym wzrost no to wań tych pro duk tów
prze no szą cy się też na ce ny de ta licz ne na
ryn ku pol skim. Wzię to też pod uwa gę
sza rą stre fę, któ ra w ostat nich mie sią cach
roz wi nę ła się szcze gól nie in ten syw nie 
na kra jo wym ryn ku ole ju na pę do we go. 
Za ło żo no do stęp do no wej pu li środ ków
po mo co wych z Unii Eu ro pej skiej od ro -
ku 2014 oraz ich prze ło że nie na po wrót
do sze ro ko ro zu mia nych in we sty cji in fra -
struk tu ral nych i wzro stu kon sump cji we -
wnętrz nej, w tym w ob sza rze po jaz dów
sa mo cho do wych i więk szej mo bil no ści
lud no ści. Pod uwa gę wzię to też sys te ma -
tycz ną mo der ni za cję i roz wój sie ci dro -
go wej oraz mniej sze za po trze bo wa nie na
pa li wa w no wo cze snych sil ni kach sa mo -
cho do wych.

Sce na riusz ba zo wy za kła da wzrost
pol skiej go spo dar ki od ro ku 2014 
w tem pie 3-4% rocz nie, a dwa po zo sta -
łe wa rian ty ba zu ją na da nych po ni żej 
i po wy żej tej gra ni cy. W wa rian cie ba zo -
wym przy ję to też sta bil ną sy tu ację na
mię dzy na ro do wym ryn ku su row co wym
i wa ha nia no to wań ro py naf to wej 
w gra ni cach +/- 10%. Wy nik kra jo we go
PKB w ro ku 2012 i prze wi dy wa ny przez
rząd wy nik PKB w ro ku 2013 na po zio -
mie oko ło 2,5% po zwa la przy pusz czać,
iż wzro stu ryn ku pa liw mo żna ocze ki wać
od ro ku 2014. Sce na riusz ba zo wy za kła -
da wzrost po py tu na olej na pę do wy
oraz 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 zna cze nia ga zu ziem ne -
go. W tym wa rian cie za po trze bo wa nie
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ryn ku kra jo we go na pa li wa cie kłe w ro -
ku 2020 oce nia się na oko ło 26,6 mln m3. 

Wa riant opty mi stycz ny za kła da utrzy -
ma nie w przy szło ści ob cią żeń fi skal nych
na nie zmie nio nym po zio mie oraz sku -
tecz ną wal kę z sza rą stre fą już w ro ku
2013. Wa riant za kła da sku tecz ne wy ko -
rzy sty wa nie środ ków unij nych przy re ali -
za cji stra te gicz nych in we sty cji in fra struk -
tu ral nych (ko lej, dro gi szyb kie go ruch, ob -
wod ni ce miast). Za kła da się też po wrót
do cho dów oby wa te li na ście żkę wzro stu
i zwięk sze nie mo bil no ści Po la ków. 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 za rów no do ole ju na pę do we go, jak
i do ben zy ny bę dą z nie go czy ni ły na dal
in te re su ją ce pa li wo dla czę ści 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 28,4 mln m3. 

W wa rian cie pe sy mi stycz nym za kła -
da się przed łu że nie dzia ła nia spo wol nie -
nia go spo dar cze go na ryn ku eu ro pej skim
i tym sa mym w Pol sce (wzrost PKB na po -
zio mie 0-2%). Al ter na tyw nie za ło żo no
mo żli 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 na pięć w sto sun kach
mię dzy na ro do wych. Uwzględ nio no tu
też mo żli we wpro wa dze nie no wych re -
gu la cji fi skal nych i śro do wi sko wych,
zmie nia ją cych re la cje ce no we ben zy ny,
ole ju na pę do we go i au to ga zu. Osła bie -
nie kur su zło te go mo że nie ko rzyst nie

wpły wać na mo żli wość kom pen sa ty
wzro stu no to wań ro py i 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, 
a w ich miej sce mo że po ja wiać się to war
z sza rej stre fy. Za po trze bo wa nie ryn ku na
olej na pę do wy – głów ne pa li wo pol skie -
go ryn ku pa liw - bę dzie ro sło w nie wiel -
kim tem pie, a wy so kie ce ny po zo sta łych
pa liw nie zdo ła ją zwięk szyć dy na mi ki po -
py tu. 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 pra -
wie w 90% im por to wa ny. 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 23,9 mln m3. 

Je śli nie za ist nie ją po wo dy ze wnętrz -
ne zwią za ne z sy tu acją go spo dar czo -po -
li tycz ną, przy uwzględ nie niu za ło żo nych
ce lów go spo dar czych i mo żli wo ści wy ko -
rzy sta nia środ ków unij nych prze zna czo -
nych na dzia ła nia in we sty cyj ne po ro ku
2014, ko lej ne la ta po win ny przy nieść do -
dat nie wy ni ki dla ryn ku pa liw cie kłych.
Wio dą cym pa li wem pol skiej go spo dar ki
po zo sta nie olej na pę do wy, ale dy na mi -
ka wzro stu je go kon sump cji nie bę dzie
już tak im po nu ją ca jak w prze szło ści. Za -
po wia da ne przez Unię Eu ro pej ską re gu la -
cje ak cy zo we spo wo du ją spo wol nie nie die -
se li za cji trans por tu in dy wi du al ne go i więk -
sze za in te re so wa nie sa mo cho da mi z sil ni -
ka mi ben zy no wy mi lub hy bry do wy mi.
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INFORMACJE O CENACH PALIW
SILNIKOWYCH

Przez ca ły rok 2012 za rów no ce ny ben -
zy ny 95, jak i ole ju na pę do we go utrzy my -
wa ły się na po zio mie po wy żej 5,40 PLN
za litr pa li wa. Po czą tek ro ku i je go koń -
ców ka to już tra dy cyj nie okres, kie dy ce -
ny de ta licz ne ole ju na pę do we go prze kra -
cza ją po ziom cen ben zy ny 95. Tak by ło
rów nież w ro ku ubie głym. Prak tycz nie
przez ca ły rok ce ny pa liw utrzy my wa ły się
na dość po dob nych po zio mach, a wi deł -
ki ce no we po mię dzy ce ną naj ni ższą i naj -
wy ższą w ro ku nie prze kro czy ły 45 gro -
szy. Trze ba też za uwa żyć, iż ce ny de ta licz -
ne w koń ców ce ro ku by ły ni ższe, niż na
je go po cząt ku, ale też naj ni ższe w sto sun -
ku do po zio mów w ca łym ro ku 2012.
Opi sa ne po przed nio wy ni ki po py tu na pa -
li wa nie po zo sta wia ją wąt pli wo ści, iż
pod wy żki cen pa liw nie po zo sta ły bez
wpły wu na ilość ku po wa ne go pa li wa.
Szcze gól nie czu ła na wy so kie ce ny jest
sprze daż ben zyn sil ni ko wych i tu ope ra -
to rzy sta cji bacz nie uwa ża li aby nie prze -
kro czyć de li kat nej gra ni cy po mię dzy 
ce ną, a po py tem. Na po ziom cen ole ju na -
pę do we go wpływ mia ła roz ra sta ją ca się
sza ra stre fa, ofe ru jąc ce ny, z któ ry mi le gal -
nie dzia ła ją cym fir mom trud no by ło kon -
ku ro wać. Tym bar dziej, że ma rże – choć
nie co wzro sły w sto sun ku do ro ku 2011
– to i tak po zo sta ły na po zio mie, któ re mu
da le ko do uczy nie nia dzia ła nia sta cji pa -
liw spo koj nym biz ne sem. 

W ro ku 2012 no to wa nia ro py naf to wej
osią gnę ły naj wy ższy śred ni rocz ny po ziom
w hi sto rii, któ ry wy niósł 111,82 USD/bbl.
Był to wzrost w sto sun ku do ro ku po przed -
nie go o 1%. W pierw szej po ło wie ro ku
zmia ny no to wań mia ły cha rak ter dość dy -
na micz ny no tu jąc naj pierw in ten syw ne
wzro sty, a na stęp nie rów nie in ten syw ne
spad ki. II po ło wa ro ku, to szyb ki wzrost
no to wań w lip cu i sierp niu, a na stęp nie 
w mia rę sta bil na sy tu acja z wa ha nia mi na
po zio mie 105 do 120 USD/bbl. Zmia ny
no to wań by ły skut kiem za wi ro wań go spo -
dar czo -po li tycz nych w Eu ro pie, Pół noc nej
Afry ce i na Bli skim Wscho dzie. Istot na by -
ła też sy tu acja w USA i wciąż do brze roz -
wi ja ją cych się kra jach Azji, jak Chi ny czy
In die. Na ry nek, szcze gól nie ame ry kań ski,
za czę ła do cie rać ro pa z łup ków bi tu micz -
nych, któ ra w naj bli ższych la tach mo że
spo ro zmie nić w geo gra fii za opa trze nia 
w ro pę naf to wą. Nie co wy ższe od ro py
wzro sty śred nich no to wań osią gnę ły pa -
li wa go to we kwo to wa ne na gieł dach mię -
dzy na ro do wych, a to ozna cza, że tym 
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ra zem to wła śnie po pyt na pa li wa go to we
był ele men tem win du ją cym ry nek naf to -
wy do gó ry. Wza jem ne po wią za nie kur -
su do la ra US i no to wań ro py zwy kle po -
wo du je pew ne go ro dza ju kom pen sa cję 
w osta tecz nej ce nie pa li wa. Jest to szcze -
gól nie istot ne na ryn ku pol skim, gdzie
wszyst kie trans ak cje naf to we roz li cza ne są
w do la rach US. Wo bec te go dla cen w kra -
ju istot ny jest kurs zło te go w sto sun ku do
do la ra US. W ro ku 2012 nie ste ty zło ty
uległ osła bie niu i tym sa mym to osła bie -
nie by ło do dat ko wym ele men tem wpły -
wa ją cym na pod wy żki cen na ryn ku kra -
jo wym.  Wpły nę ło to na wzrost po zio mu
in fla cji, a ta kże na zmia nę dy na mi ki kon -
sump cji pa liw cie kłych w Pol sce. 

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. 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 zo -
sta ły przed sta wio ne na rys. 26.

Od po cząt ku ro ku na ryn ku naf to wym
pa no wa ło prze ko na nie, iż glo bal na sy tu -

acja dla ryn ku ro py po win na  sprzy jać sta -
bi li za cji, a na wet wzro sto wi cen. Choć 
z jed nej stro ny nie ko rzyst ny wpływ na 
ce ny mia ło spo wol nie nie go spo dar ki 

eu ro pej skiej oraz de cy zja o uru cho mie -
niu czę ści za pa sów obo wiąz ko wych, to
z dru giej nie ja sna sy tu acja w Za to ce
Per skiej, spo wo do wa na bra kiem roz -
wią zań kwe stii irań skiej,  du ża ilość pie -
nią dza pły ną ce go z ban ków ame ry kań -
skich, dzia ła nia pro du cen tów ro py re gu -
lu ją cych ry nek zgod nie z za po trze bo wa -
niem oraz do bre da ne z ryn ków azja tyc -
kich na pa wa ły opty mi zmem. Te wszyst -
kie ele men ty spo wo do wa ły, iż w ro ku
ubie głym no to wa nia ro py usta no wi ły
no wy re kord, ale wciąż był on na po zio -
mie ak cep to wal nym przez ry nek i prak -
tycz nie wy ty czo nym na po cząt ku ro ku
przez kra je pro du cenc kie.  Mi mo spo wol -
nie nia w Eu ro pie go spo dar ka świa to wa
jed nak roz wi ja ła się, cze go naj lep szym
przy kła dem mo że być za po trze bo wa nie
na olej na pę do wy, któ re go no to wa nia 
w II po ło wie ro ku prze kro czy ły no to wa -
nia ben zy ny pre mium. Po stę pu ją ca die -
se li za cja flo ty w kra jach roz wi ja ją cych się
i wy so kie ce ny ogra ni cza ją po pyt na ben -
zy ny sil ni ko we. Swo ją ce gieł kę do kła da -
ją do te go tren du rów nież bio pa li wa, 
w tym bio die sel i al ko hol.

Nie ste ty dla pol skie go kie row cy, śred -
nio w ro ku 2012 pol ski zło ty osła bił się

w sto sun ku do do la ra US i to o 10%, 
co nie mo gło po zo stać bez wpły wu na 
po ziom kra jo wych cen pa liw. Śred nio 
za do la ra US trze ba by ło za pła cić 3,26 PLN
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w sto sun ku do 2,96 PLN w ro ku 2011.
Osła bie nie zło te go spo wo do wa ło, iż
pod wy żki cen na ryn ku kra jo wym prze -
kro czy ły ska lę  pod wy żek, ja ka wy ni ka -
ła by ze wzro stów gieł do wych no to wań
go to wych pa liw. Ben zy ny sil ni ko we zdro -
ża ły w ra fi ne riach kra jo wych o 15%, 
a olej na pę do wy o 12%. Ce ny pa liw cie -
kłych w Pol sce bu do wa ne są w opar ciu
o tzw. pa ry tet im por to wy, któ re go głów -
ny mi skład ni ka mi są wła śnie no to wa nia
go to wych pa liw i kurs do la ra US, a ta kże
po ziom po dat ków kra jo wych.

Jak kształtowały się ele men ty wpły wa -
ją ce na kra jo we ce ny hur to we i de ta licz -
ne (no to wa nia ro py naf to wej, no to wa nia
głów nych pa liw sil ni ko wych oraz kurs 
do la ra) pokazuje rys. 27.

Współ za le żność no to wań ro py naf to -
wej i kur su do la ra US przed sta wia dla
ryn ku pol skie go rys. 28. W ro ku 2012
kom pen sa cyj ne dzia ła nie kur su zło te go
by ło znacz nie mniej za uwa żal ne. 

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 rys. 29.

Szcze gól nie du ży opty mizm wy stę po -
wał na ryn ku naf to wym w I po ło wie ro -
ku, kie dy to no to wa nia go to wych pa liw,
a za ni mi rów nież ro py, wspi na ły się do
gó ry. Po pyt na olej na pę do wy utrzy mał
się prak tycz nie do koń ca ro ku, choć 
w nie co mniej szym wy mia rze, utrzy -
mu jąc no to wa nia te go ga tun ku pa li wa na
wy so kich po zio mach. Po dob nie by ło 
z ben zy ną. Po li ty ka po dat ko wa sprzy ja -
ją ca die se li za cji flo ty sa mo cho do wej 
za czy na od gry wać mniej szą ro lę na świe -
cie, a ma łe au ta ben zy no we cie szą się 
co raz więk szą po pu lar no ścią. 

Tren dy z ryn ków mię dzy na ro do wych
prze no szą się na ry nek pol ski, a ich
wzmoc nie nie lub osła bie nie po wo du je
re la cja po mię dzy zło tym, a do la rem US.
W ro ku 2012 ta za le żność by ła nie ko -
rzyst na dla zło te go, cze go skut ki mo że -
my ob ser wo wać w re la cjach ce no wych
na ryn ku hur to wym i de ta licz nym. 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 30 i 31.

Śred nia ce na brut to ben zy ny 95 u obu
pol skich głów nych pro du cen tów wzro sła
po nad po ziom wy ni ka ją cy ze wzro stu no -
to wań gieł do wych, co po wo do wa ne 
by ło spad kiem kur su zło te go i wzro stem
opła ty pa li wo wej o 4,2%. 

W stop niu wy ższym niż ce na brut to,
bo o 15%,  wzro sły ce ny net to, któ re są
bez po śred nio po wią za ne z ce na mi pa liw
na gieł dach mię dzy na ro do wych. 

Re la cje ce no we na pol skim ryn ku ra -
fi ne ryj nym ole ju na pę do we go przed sta -
wia rys. 31.

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 
2012 do2011

Wartość Jednostki Wartość Jednostki 2011=100
1 2 3 4 5 6
Notowania 
ropy Brent 110,86 USD/bbl 111,82 USD/bbl 101

Notowania benzyny 
Premium 10 ppm S 988,9 USD/tonę 1 039,2 USD/tonę 105
Notowania oleju 
napędowego 10 ppm S 966,8 USD/tonę 988,1 USD/tonę 102

Kurs US Dolara 2,9638 PLN 3,2578 PLN 110

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

� Rys. 27 PORÓWNANIE ŚREDNICH ROCZNYCH NOTOWAŃ ROPY NAFTOWEJ, 
PALIW CIEKŁYCH I KURSU DOLARA US W ROKU 2011 I 2012

� Rys. 28 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ ROPY BRENT I KURSU DOLARA US
W ROKU 2012 W STOSUNKU DO ŚREDNICH W ROKU 2011 [%]
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Źródło: POPiHN i epetrol.pl

� Rys. 29 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ ROPY I PALIW W ROKU 2012 
W STOSUNKU DO ŚREDNICH W ROKU 2011 [%]
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Śred nia ce na hur to wa dla ole ju na pę -
do we go by ła wy ższa niż w ro ku 2011 
o oko ło 12%, co jest wzro stem więk szym
niż wzrost cen ben zy ny 95. Na więk szą
pod wy żkę zło ży ły się: wzrost ce ny net to 
o 12%, wzrost staw ki po dat ku ak cy zo we go
o 14% oraz wzrost opła ty pa li wo wej o 4%. 

W ro ku 2011 ró żni ca po mię dzy śred -
ni mi ce na mi ben zy ny 95 i ole ju na pę do -
we go wy no si ła 7 gr/l. W ro ku 2012 ta 
ró żni ca spa dła już tyl ko do 2 gr/l. War to pa -
mię tać, iż jesz cze 2 la ta te mu ce ny ró żni -
ły się o 28 gr/l. Od po cząt ku ro ku do koń -
ca mar ca oraz od po cząt ku li sto pa da do
koń ca ro ku ce ny de ta licz ne ole ju na pę do -
we go by ły wy ższe od cen ben zy ny 95. Naj -
więk szą za no to wa ną ró żni cą by ło 18 gr/l
na ko rzyść ole ju na pę do we go. Ce ny ole -
ju na pę do we go prze kro czy ły ce ny ben zy -
ny 95, mi mo iż w ro ku 2012 ak cy za plus
opła ta pa li wo wa na ten ga tu nek pa li wa by -
ła ni ższa niż dla ben zy ny 95 o 21 gr/litr.

Po rów na nie cen de ta licz nych ben zy ny
95, au to ga zu i ole ju na pę do we go w la tach

Źródło: PKN Orlen SA, Grupa Lotos SA, POPiHN

� Rys. 30 PORÓWNANIE CEN HURTOWYCH BENZYN SILNIKOWYCH 
U KRAJOWYCH PRODUCENTÓW PALIW

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 
2012 do 2011

Wartość Jednostki Wartość Jednostki 2010=100
1 2 3 4 5 6

Benzyna EU95 
PKN ORLEN brutto (bez VAT) 4 093 PLN/1000 l 4 050 PLN/1000 l 109
Akcyza 1 565 PLN/1000 l 1 565 PLN/1000 l 100
Opłata paliwowa 95 PLN/1000 l 99 PLN/1000 l 104
Benzyna EU95 
PKN ORLEN netto 2 422 PLN/1000 l 2 797 PLN/1000 l 115

Benzyna EU95 
GRUPA LOTOS brutto (bez VAT) 4 095 PLN/1000 l 4 451 PLN/1000 l 109
Benzyna EU95 
GRUPA LOTOS netto 2 425 PLN/1000 l 2 798 PLN/1000 l 115

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych PKN Orlen SA, Grupa Lotos SA

� Rys. 31 PORÓWNANIE ŚREDNICH ROCZNYCH CEN HURTOWYCH 
OLEJU NAPĘDOWEGO U KRAJOWYCH PRODUCENTÓW PALIW

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 
2012 do 2011

Wartość Jednostki Wartość Jednostki 2011=100
1 2 3 4 5 6
ON o zaw. S 0,001%  
PKN ORLEN brutto (bez VAT) 3 968 PLN/1000 l 4 458 PLN/1000 l 112
Akcyza ON 
o zaw. S 0,001% 1 048 PLN/1000 l 1 196 PLN/1000 l 114
Opłata paliwowa 240 PLN/1000 l 250 PLN/1000 l 104
ON o zaw. S 0,001%  
PKN ORLEN netto 2 679 PLN/1000 l 3 009 PLN/1000 l 112

ON o zaw. S 0,001%  
GRUPA LOTOS brutto (bez VAT) 3 973 PLN/1000 l 4 462 PLN/1000 l 112
ON o zaw. S 0,001%  
GRUPA LOTOS netto 2 683 PLN/1000 l 3 013 PLN/1000 l 112

po zio my. Wa żniej sze od wy pra co wa nia go -
dzi we go zy sku by ło utrzy ma nie sprze da ży,
a tym sa mym – na dłu ższą me tę – klien ta.
. Do cho dy ope ra to rów sta cji pa liw uda ło
się nie co od bu do wać w II po ło wie ro ku,
kie dy ma rże osią gnę ły go dzi wy po ziom bez
ko niecz no ści pod no sze nia cen. 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 głów -
nie słab szym po py tem na ten ga tu nek 
pa li wa niż przed ro kiem, a ta kże wy ższy -
mi re gu la cja mi po dat ko wy mi dla 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
in dy wi du al nych klien tów i po pyt na to 
pa li wo jest moc no zwią za ny z ce ną de ta -
licz ną. 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. Zja wi sko sub sty tu cji 
ben zy ny przez au to gaz zo sta ło do dat ko wo
wzmoc nio ne tym,  że ce na au to ga zu
przez ca ły rok by ła bar dziej sta bil na niż 
ce na ben zy ny 95 i wzro sła nie co mniej. 
Za po trze bo wa nie na au to gaz wzro sło, mi -
mo iż re la cja je go ce ny do ce ny ben zy ny
95 zmniej szy ła się z 51% w ro ku 2011 do
49% w ro ku 2012. 

Pod wy żka ce ny ole ju na pę do we go 
wy nio sła w ro ku 2012 śred nio 13%, czy li
o 5 punk tów pro cen to wych mniej, niż mia -
ło to miej sce w ro ku 2011 w sto sun ku do
ro ku po przed nie go. Pa li wo do sil ni ków wy -
so ko prę żnych pod ro ża ło przez wy so kie 
no to wa nia gieł do we, wzrost opła ty pa li wo -
wej, ale przede wszyst kim ze wzglę du 
na wzrost staw ki po dat ku ak cy zo we go 
o 15gr/l. Rok 2011 był ostat nim, w któ rym
obo wią zy wa ła pre fe ren cyj na staw ka dla
Pol ski. Od po cząt ku 2012 ro ku w Pol sce

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

� Rys. 32 PORÓWNANIE CEN DETALICZNYCH PALIW SILNIKOWYCH

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 
2012 do 2011

Wartość Jednostki Wartość Jednostki 2011=100
1 2 3 4 5 6

Średnia cena detaliczna 
benzyny EU95 5,13 PLN/litr 5,71 PLN/litr 111
Średnia cena detaliczna ON 5,06 PLN/litr 5,69 PLN/litr 113
Średnia cena detaliczna
autogazu 2,61 PLN/litr 2,79 PLN/litr 109

2011 – 2012 prze sta wio no w ta be li (rys. 32).
Ce ny de ta licz ne ben zy ny 95 i ole ju na -

pę do we go wzro sły, gdyż ro sły ce ny za opa -
trze nio we, ale w obu przy pad kach wzrost
cen de ta licz nych był ni ższy w uję ciu pro -
cen to wym niż wzrost cen hur to wych.
Ope ra to rzy de ta licz ni część pod wy żek
hur to wych prze ję li na sie bie kosz tem wy -
pra co wa nej ma rży. By ło to szcze gól nie trud -
ne za da nie w I po ło wie ro ku, kie dy ma rże
na sprze da ży pa liw osią ga ły bar dzo sła be

obo wią zu je mi ni mal na staw ka ak cy zy wy -
zna czo na dla kra jów UE. Rów nież w przy -
pad ku te go ga tun ku pa li wa, ope ra to rzy 
de ta licz ni bar dzo uwa ża li przy wy zna cza -
niu ce ny, gdyż mu sie li się zma gać nie tyl -
ko z pro ble mem ba rie ry po py to wej ze
wzglę du na ce nę ale też z nie uczci wą kon -
ku ren cją ofe ru ją cą pa li wo w dru gim obie -
gu – tań sze, bo nie ob cią żo ne na le żny mi
po dat ka mi (ak cy za, VAT, opła ta pa li wo wa
ra zem lub bez po szcze gól nych ele men tów)
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i obo wiąz ka mi (za pa sy, NCW). 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
(rys. 33 i 34).

Ce ny de ta licz ne w trak cie ro ku by ły na
nie spo ty ka nych do tych czas po zio mach 
– szcze gól nie w tak dłu gim okre sie cza su.
Mo żna już ra czej za po mnieć o cza sach,
kie dy przed prze cin kiem znaj do wa ła się 
cy fra 4. Py ta niem po zo sta je, kie dy ta cy fra
zo sta nie za stą pio na przez cy frę 6. To ko -
lej na psy cho lo gicz na gra ni ca, któ rej obro -
na w ro ku 2012 by ła sku tecz na. Py ta nie 
– na jak dłu go? Do tych czas w okre sach
wzro stu wskaź ni ków eko no micz nych w Eu -
ro pie i na świe cie, moc ny zło ty był w sta -
nie obro nić nas przed wy so ki mi ce na mi.
Tym ra zem war tość zło te go nie by ła już tak
efek tyw nym za bez pie cze niem i skut ki te -
go osła bie nia ob ser wo wa no na dys try bu -
to rach sta cji pa liw. W mia rę sta bil ny po ziom
cen w ca łym ro ku to bar dziej sku tek re ak -
cji na zmia ny po py tu. Po ni ższy wy kres 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.

Zgod nie z opi nią czę ści ana li ty ków, aby
utrzy mać się na ryn ku sta cja pa liw po win -
na ge ne ro wać ma rże w wy so ko ści przy naj -
mniej 25–35 gr/litr sprze da ne go pa li wa.
Nie ste ty w ro ku 2012 nie wie lu sta cjom się
to za ło że nie uda wa ło re ali zo wać, a tym
bar dziej przez dłu ższy czas. Szu ka no więc
do dat ko wych do cho dów ze sprze da ży
po za pa li wo wej i w usłu gach. Ta ką sze ro -
ką ga mę pro duk tów dla klien ta udo stęp nia -
ły sta cje ty pu pre mium, w tym te zlo ka li -
zo wa ne przy au to stra dach – na le żą ce do
ta kich ope ra to rów jak BP, Gru pa LO TOS,
PKN OR LEN, SHELL czy STA TO IL. Na sta -
cjach tych obo wią zy wa ły naj wy ższe ce ny.
Przy cią gnię cie klien ta ni ższą ce ną by ło za -
da niem sta cji seg men tu eko no micz ne go
pod lo go LU KO IL, 1-2-3 (STA TO IL) OPTI MA
(LO TOS) czy Bli ska (PKN OR LEN) oraz 
na sta cjach ope ra to rów nie za le żnych.
Naj ta niej mo żna by ło ku pić pa li wa na sta -
cjach przy mar ke to wych i bez ob słu go -
wych fir my NE STE. Nie ste ty te ostat nie,
bez wzmoc nie nia w po sta ci usług do dat -
ko wych, nie po ra dzi ły so bie z pro ble mem
ni skich ma rży i cen tra la fir my zde cy do -
wa ła o sprze da ży sta cji i wy co fa niu się 
z dzia łal no ści w Pol sce. 

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 jed ne go mia sta – ob ser wo -
wa no znacz ne zró żni 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 jej stan dard. Ró żni 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 ziom cen de ta licz nych w ró żnych
re jo nach kra ju by ła wy so kość po py tu, ska -

� Rys. 33 CENY DETALICZNE EU 95, ON, LPG I LOO W LATACH 2008-2012
[PLN / 1000 litrów]
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Źródło: Opracowanie własne na bazie danych e-petrol.pl, WNP i ARE
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� Rys. 35 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ PALIW ORAZ CEN DETALICZNYCH
EU 95 I ON W POLSCE W ROKU 2012 W STOSUNKU 
DO ŚREDNICH W ROKU 2011 [%]
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Benzyna Premium Diesel Oil Detal EU 95 Detal ON

Źródło: POPiHN, epetrol.pl

� Rys. 34 CENY DETALICZNE EU 95, ON, LPG, I LOO W 2012 ROKU 
[PLN / 1000 litrów]
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la kon ku ren cji po mię dzy ró żny mi ope ra -
to ra mi, a ta kże kom plek so wość ofe ro wa -
nych usług i tym sa mym wy so kość re ali zo -
wa nych ma rży po za pa li wo wych. 

Wy jaz dy week en do wo -urlo po we Po la -
ków spra wia ją, iż po mię dzy po szcze gól ny -
mi re jo na mi kra ju se zo no wo utrzy mu je 
się du ża roz pię tość ce no wa. Sta ty stycz nie naj -
dro ższy mi wo je wódz twa mi w kra ju są 
tra dy cyj nie już: ma zo wiec kie, ma ło pol skie,
pod kar pac kie i za chod nio po mor skie. 
W okre sie let nich i zi mo wych wa ka cji zde -
cy do wa nie dro żej by wa na głów nych
tra sach tran zy to wych i w sa mych ku ror tach.
Unij ni tu ry ści pa li wo wi przy czy nia ją się do
utrzy my wa nia wy ższych cen na sta cjach 
w po bli żu gra nic z kra ja mi unij ny mi.

Śred nie ob cią że nia po dat ko we dla pa liw
sil ni ko wych w ro ku 2012 kształ to wa ły się 
w kra ju na stę pu ją co (rys. 36).

Ob cią że nia po dat ko we dla ben zy ny 95
wzro sły je dy nie w za kre sie opła ty pa li wo wej
oraz VAT z ty tu łu wzro stu ce ny net to. Skut -
kiem te go był wzrost łącz nych ob cią żeń 
w wy mia rze nie co po nad 100 PLN/1000 
li trów, czy li o oko ło 4%. Pod wy żka by ła głów -
nie skut kiem wzro stu ce ny net to, 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. 

Wy raź niej wzro sły ob cią że nia po dat ko -
we dla ole ju na pę do we go. Głów nym te go
po wo dem by ła pod wy żka staw ki po dat ku
ak cy zo we go o 148 PLN/1000 li trów spo -
wo do wa na doj ściem do mi ni mal nej staw -
ki unij nej. Wzrost ob cią żeń o 12% to ta kże
sku tek wzro stu pła co ne go VAT od wy ższej
ce ny net to. Do te go do dać jesz cze trze ba
wzrost zwią za ny z pod wy żką opła ty pa li wo -
wej. Za kup ka żde go li tra pa li wa do sil ni ka
wy so ko prę żne go po wo do wał – z ty tu łu
wzro stu po dat ków – wy da nie 28 do dat ko -
wych gro szy. 

Na sku tek wy ższych śred nich cen de ta -
licz nych niż w ro ku 2011 struk tu ra ce ny ben -
zy ny 95 ule gła nie wiel kim zmia nom. Przy
ma łej zmia nie po dat ków i wzro ście ce ny net -
to udział da nin w ca ło ści ce ny spadł do po -
zio mu 48% (51% w ro ku 2011). Dla ole ju
na pę do we go nie za no to wa no zmia ny udzia -
łu po dat ków w ce nie koń co wej pa li wa 
i udział ten wy niósł po now nie 44%.

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 2012 do
śred nich z ro ku 2011 – kształ to wa ła się w spo -
sób przed sta wio ny na wy kre sach rys. 37.

W uję ciu war to ścio wym struk tu ry cen
przed sta wia ją się na stę pu ją co (ta be la 38).

W ta be li 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 ce na mi kra jo wy mi na ko -
niec grud nia 2012.

Źródło: Opracowanie własne POPiHN

� Rys. 36 PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH DLA PALIW  
SILNIKOWYCH W ROKU 2011 I 2012

Wyszczególnienie ROK 2011 ROK 2012 Wskaźnik 
2012 do 2011

Wartość Jednostki Wartość Jednostki 2011=100
1 2 3 4 5 6

Razem podatki dla EU95 
(VAT+Akcyza+opł.pal.) 2 619 PLN/1000 l 2 732 PLN/1000 l 104
Razem podatki dla ON 
(VAT+Akcyza+opł.pal.) 2 233 PLN/1000 l 2 511 PLN/1000 l 112

% udział podatków 
w cenie detalicznej EU95 51 % 48 % 94
% udział podatków 
w cenie detalicznej ON 44 % 44 % 100

Struktura ceny detalicznej benzyny 
EU95 średnio w 2011 roku

31%

19%

2%

1%
47%

Akcyza

VAT
Opłata paliwowa

Marża

Cena netto

21%

19%

5%

2%

53%

Akcyza

VAT
Opłata paliwowa

Marża

Cena netto

Struktura ceny detalicznej oleju 
napędowego średnio w 2011 roku

27%

19%

2%

3%

49%

Akcyza

VAT
Opłata paliwowa

Marża

Cena netto

Struktura ceny detalicznej benzyny 
EU95 średnio w 2012 roku

21%

19%

4%

3%

53%

Akcyza

VAT
Opłata paliwowa

Marża

Cena netto

Struktura ceny detalicznej oleju 
napędowego średnio w 2012 roku

Źródło: Obliczenia własne POPiHN

� Rys. 37 STRUKTURA CENY DETALICZNEJ PALIW SILNIKOWYCH 
W ROKU 2011 I 2012
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W prze cią gu ca łe go ro ku 2012 ce ny pa liw w Pol sce, po prze li cze niu na EU RO, na le ża ły do naj ni ższych w ca łej Unii Eu ro pej -
skiej. W tym kon tek ście rok ubie gły był po wie le niem sy tu acji z lat po przed nich, kie dy no to wa no po dob ne tren dy. Na ko niec
grud nia 2012 de ta licz ne ce ny kra jo we ben zy ny 95 by ły o 10%, a ole ju na pę do we go o 5% ni ższe od śred nich cen eu ro pej skich. 
To kil ka punk tów pro cen to wych mniej niż przed ro kiem.

Źródło: Obliczenia własne POPiHN

� Rys. 38 STRUKTURA CENY DETALICZNYCH PALIW SILNIKOWYCH W ROKU 2011 I 2012 [w PLN/litr]

Benzyna Eurosuper 95 Olej napędowy
Cena Akcyza VAT Opłata Marża Cena Cena Akcyza VAT Opłata Marża Cena

detaliczna paliwowa netto detaliczna paliwowa netto
Średnia rok 2011 5,13 1,57 0,97 0,10 0,08 2,42 5,06 1,05 0,96 0,24 0,13 2,68
Średnia rok 2012 5,71 1,57 1,08 0,10 0,18 2,78 5,49 1,20 1,08 0,25 0,16 3,00
% zmiany 11,3 0,0 18,8 4,2 140,9 14,9 12,5 0,0 12,5 4,2 24,6 11,9

1 EUR = 4,4168 PLN      Źródło: Weekly Oil Bulletin EIA

� Rys. 39 ŚREDNIE CENY EX POMPA I PODATKI W PAŃSTWACH UE I W POLSCE 
NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU [w EURO /1000 litrów]

Benzyna Eurosuper 95 Olej napędowy (EN 590)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cena Cena bez Akcyza Vat Cena Cena bez Akcyza Vat VAT [%]
sprzedaży podatków kwotowo sprzedaży podatków kwotowo

POLSKA 1 336 675 407 254 POLSKA 1 353 742 354 257 23

Średnia Średnia 
europejska 1 483 685 540 258 europejska 1 422 759 415 248
Cena w Polsce Cena w Polsce
do średniej do średniej
ceny europejskiej 90% 98% 75% 98% ceny europejskiej 90% 98% 75% 98%
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Źródło: Weekly Oil Bulletin EIA

� Rys. 40 CENY DETALICZNE EU 95 W PAŃSTWACH UE I W POLSCE NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU
[Euro/1000 litrów]



31

Kra jo we ce ny net to (bez po dat ków, ale
w prze li cze niu na EU RO) ben zy ny 95 
i ole ju na pę do we go by ły ni ższe od śred -
nich eu ro pej skich od po wied nio o 10 i 5%.
Ce ny net to we wszyst kich kra jach Unii są
dość zbli żo ne, a ró żni ce w ce nach de ta -
licz nych two rzą głów nie po dat ki w po -
szcze gól nych kra jach oraz wy so kość 
ma rży. Na ko niec grud nia 2012 ro ku 
ró żni ca mię dzy naj wy ższą i naj ni ższą 
ce ną net to wy nio sła 167 EU RO, a mię dzy
naj wy ższą i naj ni ższą ce ną de ta licz ną
492 EU RO/1000 li trów. W ro ku 2012 nie -
co wzro sły wi deł ki dla ce ny net to, ale
spłasz cze niu ule gła ró żni ca po mię dzy
naj wy ższą i naj ni ższą ce ną de ta licz ną.

Pol ska na le ży do państw, w któ rych
obo wią zu ją naj wy ższe staw ki po dat ku
VAT dla pa liw, choć na le ży za uwa żyć, iż
w kil ku kra jach w trak cie ro ku staw ki te 
zo sta ły pod nie sio ne. Na ko niec grud nia 
ró żni ca po mię dzy kwo to wym po dat kiem
VAT pła co nym od ben zy ny 95, w sto sun -
ku do śred niej unij nej, wy nio sła (-2%). Dla
ole ju na pę do we go wskaź nik ten prze kra -
czał śred nią eu ro pej ską o 4%. Wy so kość
pła co ne go po dat ku ak cy zo we go (po prze -
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Źródło: Weekly Oil Bulletin EIA

� Rys. 41 CENY DETALICZNE OLEJU NAPĘDOWEGO W PAŃSTWACH UE I W POLSCE NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU
[Euro/1000 litrów]

li cze niu na EU RO) by ła o 25% i 15% ni -
ższa od śred niej eu ro pej skiej od po wied -
nio dla ben zy ny 95 i ole ju na pę do we go.

W grud niu 2012 ta niej, niż w Pol sce,
ku po wa no ben zy nę 95 w 5 kra jach UE 
– Luk sem bu ru, Es to nii, Cy prze, Buł ga rii 
i Ru mu nii. Olej na pę do wy był tań szy 
w 7 kra jach. U na szych bez po śred nich
unij nych są sia dów no to wa no wy ższe
ce ny, z wy jąt kiem ole ju na pę do we go na 
Li twie. Skła nia ło to kie row ców z tych
państw do tzw. tu ry sty ki pa li wo wej do
pol skich ob sza rów przy gra nicz nych. Tra -
dy cyj nie już 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 do za ku pów w tych kra jach
– czę sto w ce lach za rob ko wych, a nie tyl -
ko na wła sne po trze by.

Po wszech nie twier dzi się, iż Po la cy
pła cą wy so kie po dat ki w ce nie pa liw.
Istot nie ich po ziom się ga oko ło 50% 
ce ny, jed nak jak wi dać z za łą czo nych wy -
kre sów sy tu acja w Pol sce jest pod tym
wzglę dem lep sza, niż w więk szo ści in -
nych państw UE. 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 2012 pre zen tu ją rys. 42 i 43.

W ro ku 2012 wzro sły w Pol sce ob cią -
że nia po dat ko we dla pa liw cie kłych.
Dla ben zy ny wzro sła tyl ko staw ka opła -
ty pa li wo wej o 4%, ale w przy pad ku ole -
ju na pę do we go wzro sła za rów no staw ka
po dat ku ak cy zo we go – osią ga jąc wy so -
kość prze wi dzia ną ja ko mi ni mal na war -
tość dla kra jów Unii Eu ro pej skiej - jak też
o 4% opła ta pa li wo wa. Nie ule gła zmia -
nie staw ka po dat ku VAT, ale przy wzro -
ście cen net to re al nie pła co ny VAT wzrósł
i to znacz nie. Te zmia ny nie po zo sta ły bez
wpły wu na ce ny pa liw, acz kol wiek głów -
ne zmia ny cen zo sta ły do ko na ne na
sku tek wzro stu no to wań pa liw na ryn ku
mię dzy na ro do wym. Mi mo tych wzro stów
kra jo we ce ny pa liw, po prze li cze niu na
EU RO, by ły na dal atrak cyj ne dla kie row -
ców przy by wa ją cych do na sze go kra ju,
a Po la cy tan ko wa li swo je sa mo cho dy do
peł na przed prze kro cze niem gra ni cy 
w kie run ku za chod nim, pół noc nym czy
po łu dnio wym. 
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Źródło: Opracowanie własne POPiHN

� Rys. 42 UDZIAŁ PODATKÓW W CENIE DETALICZNEJ BENZYNY 95 W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH 
NA KONIEC GRUDNIA 2012 (%)
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� Rys. 43 UDZIAŁ PODATKÓW W CENIE DETALICZNEJ OLEJU NAPĘDOWEGO W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH 
NA KONIEC GRUDNIA 2012

Źródło: Opracowanie własne POPiHN
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CAŁ KO WI TY RY NEK OLE JÓW 
SMA RO WYCH
Cał ko wi ty ry nek ole jów sma ro wych 
w 2012 ro ku wy niósł w przy bli że niu oko -
ło 222 ty się cy ton sprze da nych go to wych
ole jów dla mo to ry za cji, prze my słu oraz
skla sy fi ko wa nych ja ko „po zo sta łe”. Ozna -
cza to, iż po dwóch la tach wzro stów 
ry nek skur czył się rok do ro ku o oko ło
7,61 pro cent, osią ga jąc po ziom mniej
wię cej z 2006 ro ku. 

Na le ży pod kre ślić, iż o koń co wym wy -
ni ku prze są dził 3 i zwłasz cza 4 kwar tał, gdyż
do po ło wy ro ku 2012 ry nek za cho wy wał
się dość sta bil nie.

Seg ment mo to ry za cyj ny za no to wał spa -
dek o 5,2 % w sto sun ku do ze szłe go ro ku,
osią ga jąc po ziom nie ca łych 118 000 ton. 

Z ko lei seg ment ole jów dla prze my słu
skur czył się w ro ku 2012 o 8,23% no tu jąc
po ziom nie ca łych 97 000 ton.

W prze kro ju ca łe go ryn ku do mi nu ją
ole je sil ni ko we dla mo to ry za cji, a ta kże
prze my sło we ole je hy drau licz ne i gru pa
zró żni co wa nych pro duk tów okre śla nych
ja ko „in ne prze my sło we“.

RYNEK OLEJÓW SMAROWYCH 
� Rys. 44 CAŁKOWITY RYNEK OLEJÓW SMAROWYCH W 2012 ROKU
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2012 2007

21,54%
14,72%

7,14%

5,13%
2,45%
1,18%
0,98%

Motoryzacja - osobowe
Motoryzacja - ciężarowe
Motoryzacja - Silnikowe jednosezonowe 

Motoryzacja - Przekładniowe 
Motoryzacja - Inne motoryzacyjne 
Motoryzacja - ATF - autom. przekładnie 
Motoryzacja - Do silników okrętowych 

19,64%
10,28%

3,53%
2,61%
2,66%
0,87%
0,92%

Przemysł:Hydrauliczne 
Przemysł: Inne przemysłowe 
Przemysł: Obróbkowe 
Przemysł: Przekładniowe 
Przemysł: Smary plastyczne  
Przemysł: Białe 
Przemysł:Sprężarkowe 

1,30%

0,43%

0,25%
3,50%

0,61%

0,26%

Przemysł: Do form 
Przemysł:Turbinowe 

Przemysł: Do silników 
gazowych 

Przemysł: Izolacyjne 
inne

Przemysł: Antykorozyjne 

Źródło: opracowanie własne POPiHN

� Rys. 45 PORÓWNANIE STRUKTURY CAŁKOWITEGO RYNKU OLEJÓW SMAROWYCH W LATACH 2012 I 2007
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OLE JE DLA MO TO RY ZA CJI
Ogó łem seg ment ole jów mo to ry za cyj nych
w ro ku 2012 osią gnął po ziom 117 793 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) ozna cza to spa dek o oko -
ło 13%, zaś w po rów na niu do ze szłe go 
ro ku spa dek wy niósł 5,2%. 

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 zró żni co -
wa ne pro duk ty, z do mi nu ją cą wśród nich
po zy cją ole jów prze kła dnio wych.

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%.1

OLE JE SIL NI KO WE DLA MO TO RY ZA CJI
Seg ment ole jów sil ni ko wych osią gnął 
w 2012 ro ku wiel kość 99 097 ton, a za -
tem oko ło 8% po ni żej wiel ko ści sprzed
kry zy su (107 733 ton w ro ku 2007).
Ozna cza to, że w sto sun ku do po przed -
nie go ro ku seg ment ten za no to wał spa -
dek o pra wie 4%. 

W struk tu rze seg men tu wzrósł w ostat -
nich la tach udział ole jów dla po jaz dów
oso bo wych. Praw do po dob nie znaj du je 

� Rys. 46 SEGMENT MOTORYZACYJNY – PORÓWNANIE STRUKTURY  
W LATACH 2012 ORAZ 2007

2012 2007
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Źródło: opracowanie własne POPiHN

� Rys. 47 ZMIANY W SEGMENCIE OLEJÓW SILNIKOWYCH DLA MOTORYZACJI I PORÓWNANIE STRUKTURY 
W LATACH 2012, 2011 ORAZ 2007

Źródło: opracowanie własne POPiHN

1 Źródło: EUROPALUB

Osobowe 0W-X, 5W-X 
Osobowe 10W-X 
Osobowe 15W-X, 20W-X 

Ciężarowe 0W-X, 5W-X 
Ciężarowe 10W-X 
Ciężarowe 15W-X, 20W-X 
Jednosezonowe

2012 20072011

20%

15%

15%

1%7%

26%

14%
17%

18%

16%1%7%

27%
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12%

22%

1%4%
30%

18%

syn te tycz nych i se mi -syn te tycz nych
kosz tem ole jów mi ne ral nych, co do ty czy
za rów no seg men tu po jaz dów oso bo -
wych, jak i cię ża ro wych. Ewo lu cja ta 
od by wa się głów nie kosz tem ole jów
jed no se zo no wych. Po nad to je dy ną gru -
pą ole jów dla po jaz dów oso bo wych, któ -
rej udział w ryn ku kur czy się, jest gru pa
ole jów mi ne ral nych (o lep ko ści 15W,
20W). Spa da ta kże udział ole jów mi ne -
ral nych dla po jaz dów cię ża ro wych.

w ten spo sób od zwier cie dle nie fakt ogól -
ne go wzro stu licz by po jaz dów w Pol sce
spo wo do wa ny m.in. zwięk szo nym im por -
tem uży wa nych po jaz dów oso bo wych po
wstą pie niu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.
Sza cu je się, że udział po jaz dów oso bo -
wych w cał ko wi tej licz bie spro wa dza nych
do Pol ski w okre sie bo omu po jaz dów
mógł wy nieść oko ło 80%. 

Dru gim wy raź nym tren dem jest prze -
su nię cie po py tu w kie run ku ole jów
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OLE JE SIL NI KO WE DLA PO JAZ DÓW
OSO BO WYCH
Ak tu al nie w struk tu rze te go seg men tu,
sza co wa nej na pod sta wie da nych firm
człon kow skich  PO PiHN, do mi nu ją ole -
je syn te tycz ne o naj ni ższych lep ko ściach
(0W i 5W). Z ko lei udzia ły ryn ko we ole -
jów se mi -syn te tycz nych (10W) oraz 
mi ne ral nych (15W i 20W) wy no szą po
30 pro cent ryn ku.

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 ni ższe lep ko ści, przy czym w więk szym
stop niu niż w seg men cie oso bo wym zy sku -
ją ole je o śred nich lep ko ściach.  

Ak tu al nie w struk tu rze te go seg men -
tu na dal do mi nu ją (75%) ole je mi ne ral -
ne o naj wy ższych lep ko ściach. Jed na kże
ole je se mi -syn te tycz ne sta no wią już 22%
ryn ku. Na to miast udział ole jów syn te tycz -
nych po zo sta je w tym seg men cie mar gi -
nal ny (3%).

OLE JE DLA PRZE MY SŁU
W ro ku 2012 sprze daż seg men cie ole -
jów sma ro wych dla prze my słu wy nio sła
96 859,33 ton no tu jąc w uję ciu rok do
ro ku spa dek o po nad 8%.
Jest to za ra zem po ziom o po nad 12 pro cent
ni ższy od za no to wa ne go w re kor do wym
do tych czas ro ku 2007. 

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 po nad 45% te go seg men tu
oraz zró żni co wa ne pro duk ty z gru py „in ne
prze my sło we”. 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%.2

PRO GNO ZY DLA RYN KU
Za rów no w przy pad ku ole jów dla mo to ry -
za cji, jak i dla prze my słu, po ziom sprze da -
ży sko re lo wa ny jest z wiel ko ścią PKB. Dla -
te go też traf ność pro gno zy w znacz nym
stop niu za le ży od traf no ści pro gnoz roz wo -
ju go spo dar ki, któ re w ostat nim okre sie by -
ły prze sad nie opty mi stycz ne i za ra zem
nie traf ne co spo wo do wa ło, że w cią gu ro -
ku by ły one wy jąt ko wo czę sto re wi do wa -
ne w dół. Dla zi lu stro wa nia: rok te mu, gdy
przy go to wy wa ny był po przed ni ra port 
PO PiHN, kon sen sus ryn ko wy co do ocze -
ki wa ne go wzro stu PKB w la tach 2012 i 2013
wy no sił od po wied nio oko ło 3 oraz 3,5%.

Obec nie przyj mu je się sce na riusz spad -
ku tem pa wzro stu PKB do 1% w ro ku 2013
oraz od bi cia w ro ku 2014 do po zio mu

� Rys. 48 OLEJE DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH POD KĄTEM 
KLAS LEPKOŚCI (BEZ JEDNOSEZONOWYCH)

2007

27%

25%

48%

Osobowe 0W-X, 5W-X 
Osobowe 10W-X 
Osobowe 15W-X, 20W-X 

2012

40%

30%

30%

Źródło: opracowanie własne POPiHN

� Rys. 49 OLEJE DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH POD KĄTEM 
KLAS LEPKOŚCI (BEZ JEDNOSEZONOWYCH)

2007

Osobowe 0W-X, 5W-X 
Osobowe 10W-X 
Osobowe 15W-X, 20W-X 

2012
3%
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12%

86%

Źródło: opracowanie własne POPiHN
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2 Źródło: EUROPALUB

� Rys. 50 ZMIANY W SEGMENCIE OLEJÓW DLA PRZEMYSŁU POD KĄTEM 
SKŁADU CHEMICZNEGO (FORMULACJI)
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� Rys. 51 SEGMENT PRZEMYSŁOWY W 2012 ROKU: STRUKTURA ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE

Hydrauliczne 

Inne przemysłowe

Obróbkowe 

Przekładniowe 

Smary plastyczne  

Białe 

Sprężarkowe

Do form 

Turbinowe 

Do silników gazowych 

Antykorozyjne 

Izolacyjne 

200720112012

45,29%

23,70%

8,15% 6,02%

6,13%

2,01%
2,12%

2,99%
1,41%
1,00%
0,60%
0,58%

42,64%

25,66%

8,48% 5,96%
6,08%

2,55%
2,28%

2,51%
1,55%
1,17%
0,57%
0,57%

39,98%

25,09%

9,88% 6,61%
5,63%

3,73%
2,55%
2,76%
1,78%
0,71%
0,93%
0,35%

Źródło: opracowanie własne POPiHN

� Rys. 52 SEGMENT MOTORYZACYJNY ORAZ PRZEMYSŁOWY NA TLE WSKAŹNIKA PKB POLSKI WRAZ Z PROGNOZĄ

Źródło: GUS, opracowanie własne POPiHN

2,6%,  przy czym w pierw szych 2 kwar ta -
łach 2013 mo żli wa jest na wet ujem na 
dy na mi ka pol skie go PKB.

Przy ta kim za ło że niu na le ży li czyć się 
z wy jąt ko wo trud nym okre sem na kra jo -
wym ryn ku ole jów. O ile przy po przed nim
spo wol nie niu ob ser wo wa ne by ło głę bo kie
za ła ma nie przy pa da ją ce tyl ko na 1 kwar -
tał ro ku 2009, obec nie – przy po dob nej (lub
więk szej) głę bo ko ści spad ków – za no si się
na to, iż naj trud niej szy okres po trwa dłu żej,
tj. od 4 kwar ta łu 2012 do 2 kwar ta łu 2013. 

Z pew no ścią nie po zo sta nie to bez
wpły wu na po ziom spad ków na ryn ku. Po -
nad to na chwi lę obec ną nie wie le wska zu -
je na czyn ni ki, któ re mo gły by przy czy nić się
do wy raź niej sze go oży wie nia go spo dar ki 
w  dru giej po ło wie ro ku.

W za sa dzie za tem na chwi lę obec ną 
o pew nej po pra wie mógł by zde cy do -
wać głów nie czyn nik czy sto sta ty stycz ny
(efekt ni ższej ba zy) oraz ro sną cy eks port

ole jów, któ ry jed nak nie wpły nął by na bę -
dą cy przed mio tem ana li zy ry nek kra jo wy.
Klu czo we dla trwa łej i wy raź nej po pra wy
sy tu acji jest jed nak od blo ko wa nie in we -
sty cji przed się biorstw oraz po py tu we -
wnętrz ne go, na co ak tu al nie się jed nak nie
za no si z uwa gi m.in. na ro sną ce bez ro bo -
cie, ro sną ce kosz ty ży cia, in fla cję i ob cią -
że nia spo łe czeń stwa po łą czo ne ze zbyt
wol no ro sną cy mi do cho da mi go spo darstw
do mo wych. Do te go do cho dzi wy ha mo -
wa nie in we sty cji pu blicz nych za rów no na
po zio mie cen tral nym jak i sa mo rzą do -
wym. Mo gą one zo stać w wy raź ny spo sób
od blo ko wa ne do pie ro w 2014 ro ku 
– wraz z uru cho mie niem ko lej nych pro -
jek tów in fra struk tu ral nych fi nan so wa nych
z bu dże tu UE. Jed nak na wet wte dy pro -
ble mem mo że być re kor do we za dłu że nie
pu blicz ne, w tym za dłu że nie sa mo rzą dów.

Po wy ższa sy tu acja ma kro eko no micz na
oraz roz wój sza rej stre fy już w tej chwi li

prze kła da się na bez pre ce den so wy (bo nie
ob ser wo wa ny przy spo wol nie niu 2009 ro -
ku) spa dek kon sump cji pa liw, któ ry mo że
oka zać się zja wi skiem trwal szym. Stąd już
tyl ko krok do prze ło że nia się ne ga tyw nych
ten den cji na jesz cze głęb sze spad ki w zu -
ży ciu ole jów sma ro wych.

Sy tu acji bra nży nie uła twi wresz cie wy -
jąt ko we w ska li UE ob ję cie ole jów sma -
ro wych w Pol sce po dat kiem ak cy zo wym,
na sku tek cze go są one w Pol sce na wet
o 1/3 dro ższe niż w kra jach Eu ro py Za -
chod niej. Przy śred nim po zio mie cen 
w Pol sce sza co wa nym przez Eu ro stat na
oko ło 60% śred niej dla 27 kra jów Unii,
ob cią że nia bra nży ole jo wej (i po śred nio
klien tów koń co wych) po zo sta ją w Pol sce
w zu peł nym ode rwa niu od oto cze nia
ryn ko we go. W związ ku z tym na le ży się
spo dzie wać dość gwał tow nych prze su nięć
po py tu w re ak cji na po gor sze nie sy tu -
acji. Mo że się to prze ja wiać w po sta ci 

Wzrost PKB w % r/r Oleje dla motoryzacji (t) Wzrost PKB w % r/r Oleje dla przemysłu (t)
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ma so wych de cy zji o prze su nię ciu za ku -
pu ole ju na „lep sze cza sy”, po szu ki wa niu
tań sze go „za mien ni ka”, bądź – co bar -
dziej praw do po dob ne – sub sty tu cji le gal -
ne go za ku pu przez za kup w sza rej stre -
fie, któ ra sta je się obec nie wy jąt ko wo
atrak cyj ną al ter na ty wą.

W ni niej szym opra co wa niu przy ję to
za tem za ło że nie, iż w ro ku 2013 kon -
sump cja ole jów sma ro wych za rów no 
w seg men cie mo to ry za cyj nym jak i prze -
my sło wym osła bi się do po zio mów ni -

ższych niż w kry zy so wym 2009 ro ku. 
W przy pad ku seg men tu mo to ry za cyj ne -
go bę dzie to po ziom oko ło 116 000 ton
(w po rów na niu do nie ca łych 120 000 
w 2009 ro ku). Na to miast w przy pad ku
seg men tu prze my sło we go spad ki mo gą
się gnąć na wet oko lic 85 000 ton w po -
rów na niu do 87 300 w 2009 ro ku.

W opar ciu o pro jek cję PKB na le ży ta kże
przy jąć, iż od bi cie w 2014 ro ku nie bę dzie
zbyt moc ne i nie po zwo li na po wrót cho -
cia żby do po zio mów z ro ku 2011.

Na za koń cze nie war to pod kre ślić, iż
PO PiHN traf nie oce ni ła, iż w przy pad ku
obec ne go spo wol nie nia go spo dar cze go
klu czo wą ro lę w spad ku kon sump cji 
pro duk tów naf to wych ode gra fakt, iż 
w po rów na niu z kry zy sem ro ku 2009 ce -
ny pa liw są obec nie na wy raź nie wy ższym
po zio mie. Efekt wy ższych cen pa liw 
za dzia łał za rów no bez po śred nio ja ki i po -
śred nio – po przez roz rost sza rej stre fy 
– do pro wa dza jąc do głęb sze go niż w ro -
ku 2009 za ła ma nia kon sump cji.

Fo
t. 

TO
TA

L
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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 ta kże 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 wy ższy 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 py1 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 cho 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 10W  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 wy ższej 
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 ró żnia 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.
.................................................................................................
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.

OBJAŚNIENIE POJĘĆ

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 ró żnia je to od no wo cze śniej szych ole jów mul ti gra de (wie lo se -
zo no wych), któ re mo żna sto so wać w bar dziej zró żni 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 ta kże 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 BEZWZ GLĘD 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 sied miu człon ków PO PiHN:
BP/Ca strol, 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. Dla da nych ryn ko wych do ty czą cych ro ku
2012 do po wy ższych do da ne zo sta ło (ja ko ko ry gu ją cy za bieg sta -
ty stycz ny) 25% (dla seg men tu mo to ry za cyj ne go) oraz 15% (dla seg -
men tu prze my sło we go i ole jów po zo sta łych) ce lem uwzględ nie nia
po zo sta łej czę ści ryn ku znaj du ją cej 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 ta kie osza co wa nie 
od po wia da ak tu al ne mu udzia ło wi w ryn ku pod mio tów nie zrze szo -
nych w PO PiHN.  Na le ży pod kre ślić, że w sto sun ku do da nych za
la ta 2006-2011 do da wa na sta ty stycz nie wiel kość wy no si ła 10% 
– po rów no dla oby dwu seg men tów ryn ku. Za mia ny wpro wa dzo -
ne w ro ku 2012 wy ni ka ją z ak tu ali za cji sza cun ku wiel ko ści ryn ku
„po za PO PiHN”.

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 le żnych 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 wra żli wych, w chwi li pu bli ka cji ni niej sze go
opra co wa nia PO PiHN nie po sia da da nych za 4 kwar tał 2012, gdyż
ich agre ga cja na stę pu je z po nad 3-mie sięcz nym prze su nię ciem. 
Z te go wzglę du da ne za 4 kwar tał pre zen to wa ne w ni niej szym opra -
co wa niu przy go to wa ne sa w opar ciu 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 się na ana li zach da nych hi sto rycz nych i do tych cza so wych tren -
dach ryn ko wych.

.................................................................................................
1. Kla sy fi ka cja ole jów ba zo wych we dług API (Ame ri can Pe tro leum In sti tu te).
2. Usta wa z dnia 6 grud nia 2008 r. o po dat ku ak cy zo wym.
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INFORMACJA O RYNKU LOGISTYKI
ROPY NAFTOWEJ I PALIW CIEKŁYCH 
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 w Ada mo wie
przy gra ni cy z Bia ło ru sią z Ba zą Su row co -
wą w Mi szew ku Strzał kow skim ko ło
Płoc ka. Od cin kiem Wschod nim trans por -
to wa na jest ro pa naf to wa po przez Ba zę
Mi szew ko Strzał kow skie 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
Ba zę w Mi szew ku Strzał kow skim z ra fi -
ne ria mi nie miec ki mi TRM i PCK. Od ci -
nek Po mor ski łą czy Ba zę w Mi szew ku
Strzał kow skim z Ba zą w Gdań sku. 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
NAF TO PORT. Od ci nek Po mor ski pra cu -
je w try bie re wer syj nym, co umo żli 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 Ba zę w Ada mo wie z Ba zą w Mi -
szew ku Strzał kow skim za po mo cą dwóch
ni tek ru ro cią gów: dłu gość tra sy: ok. 234
km; prze pu sto wość no mi nal na: 43 mln t
ro py naf to wej rocz nie.   

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” z 43
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 Ba zy w Mi szew ku Strzał -
kow skim 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 umo żli 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 mo żli 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 Ba zę w Mi szew ku Strzał kow -
skim z ra fi ne rią PCK w Schwedt i ba zą
ro py naf to wej MVL w miej sco wo ści
He iners dorf 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.

Na od cin ku Ba za Mi szew ku Strzał -
kow skim – Żół wie niec pierw sza nit ka 
ru ro cią gu pra cu je w try bie re wer syj nym
umo żli 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 py i 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 PGNiG 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 – pra cu ją cym 
w try bie re wer syj nym – pły nie ro pa naf to -
wa do Gru py LO TOS oraz na eks port 
po przez NAF TO PORT. W po łą cze niu z in -
fra struk tu rą NAF TO PORT, kon struk cja 
ta ka umo żli 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 Ba zę w Mi szew ku Strzał kow skim
z Ba zą w Gdań sku za po mo cą po je dyn cze -
go ru ro cią gu: dłu gość tra sy: ok. 240 km;
prze pu sto wość no mi nal na: 27 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).

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:
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Płock – No wa Wiel ka Wieś – Re jo wiec
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). 

Płock – Mo ści ska – Emi lia nów
dłu gość tra sy: ok. 147,7 km; prze pu sto -
wość no mi nal na: 1 mln ton pa liw rocz nie.

Płock – Ko lusz ki – Bo ro nów
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). 

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:
Ba za Ada mo wo (15 zbior ni ków ma ga -
zy no wych o łącz nej po jem no ści
ok.770.000 m3);
Ba za Mi szew ko Strzał kow skie
(27 zbior ni ków ma ga zy no wych o łącz -
nej po jem no ści ok.1.300 000 m3);
Ba za Gdańsk (18 zbior ni ków ma ga zy -
no wych o łącz nej po jem no ści ma ga zy -
no wej ok. 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 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
Spół ka Ope ra tor Lo gi stycz ny Pa liw Płyn -
nych jest naj więk szą na pol skim ryn ku 
fir mą, ofe ru ją cą usłu gi w za kre sie skła do -
wa nia pa liw, ma ga zy no wa nia za pa sów 
i re zerw pro duk tów ro po po chod nych, 
do zo wa nia bio kom po nen tów i do dat ków
uszla chet nia ją cych, prze ła dun ku pa liw
oraz two rze nia i utrzy my wa nia za pa sów

� Rys. 53 BAZY PALIW OLPP

obo wiąz ko wych pa liw cie kłych tzw. usłu -
ga bi le to wa.

OLPP Sp. z o.o. po sia da 20 Baz 
Pa liw, w któ rych prze cho wy wa na jest
głów nie ben zy na, olej na pę do wy, lek -
ki olej opa ło wy oraz pa li wo lot ni cze.
Łącz na po jem ność Baz Pa liw OLPP to
oko ło 1,8 mln m3.

Pięć naj więk szych Baz: w Ko lusz kach,
No wej Wsi Wiel kiej, Bo ro no wie, Re jow cu
Po znań skim i Emi lia no wie znaj du je się na
koń ców kach da le ko się żnych ru ro cią gów
pa li wo wych.
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NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE 2012 ROKU

� Budowa dwóch zbiorników o pojemności 15.000 m3 na ON 
w BP 01 w Koluszkach 

� Budowa zbiornika 10.000 m3 uniwersalnego w BP 05 w Emilianowie 

� Uszczelnienie tac zbiorników nr w BP 14 – w ramach zadania dostosowano pola zbiornikowe do wymogów 
prawa określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy, stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
(Dz. U. z 2005 Nr 243, poz. 2063).,

� Rozbudowa frontu kolejowego wraz z instalacją technologiczną w BP 05 – w ramach inwestycji zwiększono 
liczbę stanowisk rozładunkowych i zmieniono układ torowy. Działania te pozwoliły na zwiększenie 
wydajności przeładunku paliwa na froncie kolejowym oraz poprawiły organizację prac poprzez zmniejszenie 
ilości prac manewrowych na bocznicy. 

WY KO RZY STA NIE 
PO JEM NO ŚCI
OLPP po sia da oko ło 50% udzia łu w ryn -
ku ma ga zy no wa nia pa liw. W zbior ni kach
OLPP prze cho wy wa ne są za pa sy pań -
stwo we Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych,
w związ ku tym spół ka od gry wa istot ną
ro lę dla bez pie czeń stwa ener ge tycz ne -
go kra ju. W wy ni ku od po wied nie go
do sto so wa nia struk tu ry pro duk to wej
ma ga zy no wa nia za pa sów obo wiąz ko -
wych oraz opty ma li za cji ma jąt ku spół ki
rok rocz nie wzra sta po ziom wy ko rzy sta -
nia po jem no ści ma ga zy no wych OLPP. 

WY DA NIA Z BAZ PA LIW
OLPP NA TRANS PORT 
AU TO CY STER NO WY
W 2011 ro ku Spół ka od no to wa ła re kor -
do wy za ła du nek pa liw na au to cy ster ny,
któ ry wy niósł oko ło 8,3 mln m3, był to
efekt  wzro stu kon sump cji  pa liw płyn -
nych na ryn ku. Jed nak w ro ku 2012 
w wy ni ku zmia ny ko niunk tu ry go spo -
dar czej zmniej szy ła się kon sump cja
pa liw w Pol sce w efek cie cze go ule gły
zmniej sze niu rów nież wy da nia z Baz 
Pa liw OLPP na trans port au to cy ster no wy. 

DO ZO WA NIE 
BIO KOM PO NEN TÓW 
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 2012 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.

� Rys. 54 WYKORZYSTANIE POJEMNOŚCI W BAZACH PALIW OLPP [m3]

� Rys. 55 WYDANIA Z BAZ PALIW OLPP NA TRANSPORT  
AUTOCYSTERNOWY [m3]
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� Rys. 56 DOZOWANIE BIOKOMPONENTÓW W BAZACH PALIW OLPP [m3]
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang.
CSR – Corporate Social Responsibility) to 
powszechnie stosowana koncepcja za-
rządzania przedsiębiorstwem, polegająca
na długotrwałym, świadomym i zrówno-
ważonym działaniu zorientowanym nie tyl-
ko na zysk finansowy i aspekty ekono-
miczne, ale także uwzględniającym szeroko
pojęte interesy społeczne i ekologiczne 
w otoczeniu firmy. Firma odpowiedzialna
społecznie pozostaje otwarta i słucha swo-
jego otoczenia, prowadząc dialog z różny-
mi grupami, tzw. interesariuszami, a jed-
nocześnie nie rezygnuje z osiągania zysków.
Takie podejście zakłada długofalową tros-
kę nie tylko o dobre relacje firmy z jej klien-
tami i akcjonariuszami, ale również z pra-
cownikami, dostawcami i partnerami oraz
ze społecznościami lokalnymi.

Polska Organizacja Przemysłu i Hand-
lu Naftowego (POPiHN) powołana w roku
1995 jako organizacja pracodawców do 
reprezentowania interesów największych 
w Polsce przedsiębiorstw działających w ob-
szarze produkcji i dystrybucji paliw płyn-
nych, infrastruktury paliwowej, produkcji 
i dystrybucji olejów smarnych, również
działa na rzecz stworzenia w pełni konku-
rencyjnego, przyjaznego klientom rynku
przy zapewnieniu bezpiecznego i zrów-
noważonego rozwoju zrzeszonych w niej
przedsiębiorstw oraz wypracowania takie-
go otoczenia prawnego dla branży pali-
wowej w Polsce i Unii Europejskiej, które
zapewniłoby stworzenie w pełni konku-
rencyjnego i transparentnego rynku, 
z pożytkiem dla całej polskiej gospodarki 
i wszystkich klientów. Działalność POPiHN
opiera się na Statucie i Kodeksie etycznym
oraz na przyjętych w 2012 roku „Wizji 
i Misji POPiHN” i „Kodeksie dobrych prak-
tyk w zakresie prawa ochrony konkurencji”.
Celem wdrożenia „Kodeksu dobrych prak-
tyk w zakresie prawa konkurencji” było

BRANŻA PALIWOWA W POLSCE 
– ODPOWIEDZIALNY BIZNES

uczulenie pracowników biura POPiHN 
i przedstawicieli firm członkowskich na 
konieczność rygorystycznego przestrzega-
nia przepisów prawa w tym zakresie.

Od 2010 roku Organizacja posiada cer-
tyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji ISO/EIC 27001:2005
wraz z deklaracją stosowania i zatwier-
dzoną przez dyrektora generalnego Poli-
tyką Systemu Bezpieczeństwa Informacji,
co nakłada nań obowiązek poddawania
się audytom kontrolnym, weryfikującym
zgodność z systemem zarządzania, włas-
nymi procedurami i aktualnymi wyma-
ganiami prawnymi.

POPiHN prowadzi dialog ze wszystkim
interesariuszami, dzieli się z nimi doś-
wiadczeniem i wiedzą na temat prze-
mysłu rafineryjnego, opiniuje projekty 
aktów prawnych w procesie konsultacji
społecznych, opowiadając się za przyjęciem
rozwiązań najkorzystniejszych dla branży
i końcowego odbiorcy paliw – klientów sta-
cji benzynowych POPiHN. Organizacja 
zaangażowała się w prace na rzecz przy-
wrócenia przejrzystego rynku i likwidacji
szarej strefy w obrocie paliwami. W ramach
tych działań POPiHN przyłączyła się do zor-
ganizowanej przez Pracodawców RP 
kampanii „Stop przemytowi”. Organizacja 
promuje zachowania sprzyjające odpowie-
dzialnemu wykorzystaniu paliw przez kie-
rowców pojazdów w ramach zainicjowanej
przez Europejskie Stowarzyszenie Prze-
mysłu Rafineryjnego (EUROPIA) kampanii
„Oszczędzaj nie tylko paliwo” (www.sa-
vemorethanfuel.eu/poland/index.html),
która zgodnie z założeniami Komisji 
Europejskiej, dotyczącymi redukcji emisji
CO2 i poprawy efektywności energe-
tycznej, propaguje zasady ekonomicznej
jazdy, przyczyniające się do bardziej
bezpiecznego i efektywnego prowadze-
nia samochodu.

POPiHN wspiera akcję „Piłeś – nie
jedź”. POPiHN jest też partnerem realizo-
wanego przez Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego programu Przyjazna 
Motoryzacja, którego celem jest popula-
ryzacja wzorców motoryzacji bezpiecznej,
racjonalnej, nowoczesnej i odpowiedzial-
nej za środowisko.

W ramach działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego Organizacja
wspiera kampanię społeczną pod hasłem
„Moda na odblaski. Włącz myślenie“, 
organizowaną przez Krajową Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego i Minister-
stwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej. POPiHN jest też członkiem wspie-
rającym Stowarzyszenia Partnerstwo dla
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ak-
tywnie uczestniczy w pracach tej wyjątko-
wej organizacji, skupiającej przedstawicie-
li administracji, przedsiębiorstw, środowisk
eksperckich i zwykłych obywateli, którym 
bliskie są kwestie bezpieczeństwa drogo-
wego. Organizacja bierze też udział w pra-
cach powołanej przez Głównego Inspekto-
ra Pracy Grupy ds. bezpieczeństwa w prze-
myśle rafineryjnym i gazowym.

Odpowiedzialny biznes w firmach
członkowskich POPiHN

KULTURA KORPORACYJNA
Zbiorem zasad i wartości, opisującym
kwestie odpowiedzialnego traktowania
pracowników, odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo i środowisko naturalne, rela-
cje ze społeczeństwem i społecznością
lokalną oraz przestrzegania prawa i prze-
jrzystości kontaktów, którym powinni się
kierować wszyscy pracownicy danej firmy,
jest Kodeks Etyczny.

W 2012 r. Zarząd Grupy LOTOS przyjął
zaktualizowaną Strategię społecznej od-
powiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS
na lata 2012-2015, w której określono 10
celów kluczowych w poszczególnych ob-
szarach działalności firmy, tj. w zakresie 
inwestowania w zasoby ludzkie, wzmac-
niania sfery zdrowia i bezpieczeństwa, in-
tegracji z lokalnym otoczeniem, zarządza-
nie zasobami naturalnymi w procesie pro-
dukcji, etyki i przeciwdziałania nadużyciom,
partnerstwa z otoczeniem rynkowym i bez-
pieczeństwa w sektorze energii oraz 3 cele
spajające powyższe obszary w zakresie 
komunikowania zmian i dostępu pracow-
ników i interesariuszy do informacji 
o działaniach firmy. Dodatkowo Grupa 
LOTOS określiła jednoznaczną Politykę Fo
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w zakresie przeciwdziałaniu nadużyciom
i przyjęła w miejsce dotychczas obo-
wiązującego Kodeksu postępowania pra-
cownika i Dekalogu korporacyjnego, 
Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS,
który obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

W PKN ORLEN wartości etyczne zos-
tały ustanowione w Kodeksie Etycznym już
w 2006 r. W roku ubiegłym spółka przyjęła
natomiast nową misję – „Odkrywając 
i przetwarzając zasoby naturalne, napę-
dzamy przyszłość”. Koncern określił także
kluczowe wartości jak ODPOWIEDZIAL-
NOŚĆ – szanujemy naszych klientów, 
akcjonariuszy, środowisko naturalne oraz 
lokalne społeczności; ROZWÓJ – poszu-
kujemy nowych możliwości; LUDZIE – na-
szymi atutami są kompetencje, współpra-
ca i uczciwość; ENERGIA – działamy z en-
tuzjazmem oraz NIEZAWODNOŚĆ 
– można na nas polegać.

Kultura firmy Statoil Fuel & Retail opie-
ra się na wartościach i wysokich standardach
etycznych zawartych w Kodeksie Postępo-
wania Etycznego oraz The Statoil Fuel & Re-
tail Book. Obowiązujący Kodeks Postępo-
wania Etycznego określa wymogi odnośnie
kwestii natury etycznej związane z postę-
powaniem firmy i jej pracowników. Firma
zobowiązuje się prowadzić swoją działalność
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawowymi i wykonawczymi, w sposób 
odpowiedzialny społecznie i nie naruszając
równowagi ekologicznej, jednocześnie 
stosując wysokie normy etyczne w trakcie 
budowania relacji z właścicielami, pra-
cownikami, partnerami, klientami i do-
stawcami oraz sprzeciwiając się wszelkim
formom korupcji i podejmując wszelkie
działania mające na celu zapobieżenie im
w działalności gospodarczej.

W firmie BP funkcjonuje doroczny
program praktyk wakacyjnych studen-
ckich organizowanych przez dział kadr wraz
z uczelniami, regularnie przyjmowani są
stażyści. Ponadto BP od lat współpracuje
m.in. z Wyższą Szkołą Europejską im. ks.
Józefa Tischnera w Krakowie – wspierając
ja merytorycznie, a także fundując sty-
pendia dla studentów. Każdemu pracow-
nikowi BP przysługuje pakiet szkoleniowy,
który obejmuje szkolenia zewnętrzne i we-
wnętrzne, a także istnieje możliwość szko-
leń poprzez BP web learning. Dodatkowo
prowadzone są działania mające za cel in-
tegrację pracowników np. wspólne świę-
towanie ważnych dla firmy wydarzeń. 
Firma wspiera również działania społecz-
ne i wolontariat swoich pracowników.
Specjalnie w tym celu powstał program
Matching Fund.

Kultura korporacyjna w firmie Fuchs Oil
Corporation opiera na Kodeksie etycznym,
Regulaminie postępowania antymonopo-

lowego Grupy Fuchs, regulaminie postę-
powania antykorupcyjnego Grupy Fuchs,
Systemie zarządzania zasadami zgodnoś-
ci i na Kodeksie dobrych praktyk POPiHN
w zakresie ochrony konkurencji.

Strategia społecznej odpowiedzialnoś-
ci PERN „Przyjaźń’ S.A. określa cele,
działania oraz mierniki m.in. w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi, mając
świadomość tego, że o sukcesie decydują
zarówno pracownicy jak i zewnętrzne
otoczenie społeczne, co przejawia się 
zaangażowaniem w inwestowanie w roz-
wój zasobów ludzkich, ochronę pracy 
zatrudnionych czy też w kwestie wyrów-
nania szans społecznych.

Zarząd PERN „Przyjaźń” S.A. stawia na
dobre przywództwo oraz perspektywy
rozwoju, uwzględniając umiejętność do-
stosowania się pracowników do nowych 
zadań i wymagań, starając się łączyć cele
indywidualne z celami Spółki, pozyskiwać
i zatrzymywać najlepszych na rynku pra-
cowników oraz dbać o odpowiedni dobór
kadr, pozwalający na harmonijne dopaso-
wanie kompetencji pracowników do rea-
lizowanych strategicznych zadań i celów.
W tym celu prowadzone są szkolenia 
obligatoryjne, fakultatywne – dokształcające
jak i praktyki zawodowe/studenckie. 
Kapituła pod przewodnictwem prof. 
Stanisława Dawidziuka, rektora Wyższej
Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, przy-
znała firmie PERN „Przyjaźń” S.A. w 2012
roku, jako jedynej na Mazowszu, tytuł 
„Solidnego Pracodawcy roku 2011” 
w uznaniu za zasługi w zakresie zarządza-
nia zasobami ludzkimi.

W Shell wszystkich pracowników obo-
wiązuje Kodeks Postępowania, który obej-
muje takie kwestie jak Odpowiedzialność
Społeczna przyczyniająca się do zrówno-
ważonego rozwoju, o której mowa w kon-
tekście BHP, Ochrony Środowiska i Praw
Człowieka oraz Zrównoważonego Roz-
woju. W firmie prowadzona jest aktywna
promocja właściwych zachowań na drodze,
włączając w to obowiązkowe szkolenia dla

wszystkich pracowników (normy dotyczące
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szko-
lenia defensywnej jazdy i szkolenia dla
wszystkich kierowców użytkujących po-
jazdy służbowe) oraz organizując „Dzień
Bezpieczeństwa”, gdzie pracownicy prze-
chodzą szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, prezentowane są zasa-
dy bezpiecznej jazdy samochodem oraz na
jakie zagrożenia narażeni są pracownicy
podczas pracy, w czasie wolnym i jak tym
zagrożeniom zapobiegać. Dodatkowo na
początku 2012 r. dla każdego pracownika
Shell Polska ruszył program prozdrowotny
BE WELL, polegający na rozpoznawaniu
czynników ryzyka w obszarach aktywnoś-
ci fizycznej, zdrowego odżywiania, zdro-
wia psychicznego, uzależnień, a następnie
zaproponowaniu pracownikom odpo-
wiednich, ciekawych i angażujących akcji
i inicjatyw prozdrowotnych.

PKN ORLEN prowadził liczne szkolenia
i działania podnoszące kwalifikacje pra-
cowników. Były wśród nich m.in. kursy 
i szkolenia oraz programy rozwojowe.
Spółka systematycznie rozbudowuje kata-
log działań w tym zakresie, co umożliwia
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pracownikom rozwój kompetencji zapla-
nowanych w indywidualnych planach roz-
woju. Oferuje także praktyki – indywi-
dualne, grupowe i dyplomowe, oraz pro-
gram stażowy jako praktyki płatne we
współpracy z Urzędami Pracy. Uczestniczy
również w programie „Grasz o staż“. Od
ubiegłego roku Koncern wdrożył nową for-
mułę edukacji w postaci szkoleń otwartych-
dedykowanych, w których rozszerzana
jest baza szkoleń e-learningowych. Po raz
kolejny pracownicy Spółki w 2012 roku
uczestniczyli w międzynarodowym kon-
kursie GLOBAL MANAGEMENT CHAL-
LENGE – grze strategicznej, podczas któ-
rej każdy z zespołów zarządzał wirtualnym
przedsiębiorstwem i rywalizował z innymi
zespołami. Dodatkowo Spółka kontynuo-
wała działania edukacyjne adresowane
do społeczności lokalnej w ramach akcji
„Dzień Wiedzy z ORLENEM”, „Pytanie 
o rekrutowanie”, czyli Dzień Otwarty w Ze-
spole Rekrutacji. Koncern współpracował
również z kadrą naukową Politechniki
Warszawskiej w Płocku.

Grupa LOTOS poprzez możliwość
udziału w priorytetowo traktowanych we-
wnętrznych procesach rekrutacyjnych daje
szanse awansu poziomego i pionowego.
Dla pracowników nowo zatrudnionych
wdrożony został „Program Adaptacyjny”,
który umożliwia szybkie poznanie firmy.
LOTOS dba o podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników, zapewniając im możliwość
udziału w szkoleniach oraz cyklicznych 
i nowo tworzonych programach rozwojo-
wych w ramach „Akademii LOTOS”. 
W 2012 r. wdrożono „Program Sukcesji”
na kluczowe stanowiska, aby zapewnić
ciągłość zarządzania i przygotować pra-
cowników o największym potencjale do
nowych zadań oraz zorganizowano kolej-
ny cykl szkoleń dotyczących zaangażowa-
nia i odpowiedzialności kadry kierowniczej
w zakresie bezpieczeństwa pracy. Dofi-
nansowywana jest nauka języków obcych
i studia wyższe. Przełożeni wraz z pra-
cownikami planują oraz realizują cele za-
wodowe i rozwojowe, w czym wspiera ich
System Oceny Okresowej Pracowników.

W firmie Fuchs integracja pracowników
odbywa się poprzez biuletyn wewnętrzny,
spotkania departamentowo-działowe i co-
roczne spotkanie integracyjne całej załogi.

Statoil Fuel & Retail przywiązuje dużą
wagę do bezpieczeństwa swoich pracow-
ników we wszystkich krajach, w których
działa. Szanuje i akceptuje różnorodność
personelu pod względem kulturowym,
rasowym i religijnym. Firma daje swoim pra-
cownikom szansę na rozwój i podnosze-
nie kwalifikacji, tak dzięki szkoleniom,
jak i zmianom stanowisk. Polityka szkole-
niowa przewiduje zasadę 70/20/10 – 70%

szkoleń stanowią szkolenia „on the job trai-
ning”, 20% szkolenia coachingowe oraz
10% inne szkolenia formalne. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu, każdy pracownik może
liczyć na wszechstronny rozwój. Firma
dysponuje internetową platformą szkole-
niową Training Administration System
(TAS), na której zgromadzona jest korpo-
racyjna oferta szkoleń dla pracowników 
stacji. Pracownicy mają dostęp do nowo-
czesnych e-learningowych narzędzi szko-
leniowych, dzięki którym mogą rozwijać
kompetencje niezbędne do bieżącej pra-
cy, jaki i nabywać nowe kompetencje
umożliwiające dalszy rozwój. Pracownicy,
dla których znajomość języka angielskiego
jest niezbędnym narzędziem pracy, mogą
korzystać z oferowanych przez firmę kur-
sów językowych. W procesach rekruta-
cyjnych odbywających się w firmie do-
tychczasowi pracownicy są postrzegani
jako cenni kandydaci, dzięki czemu ponad
50% pracowników na stanowiskach kie-
rowniczych na stacjach i blisko 50% pra-
cowników na stanowiskach kierowniczych
w biurze rozpoczynało swoją pracę w fir-
mie na niższych stanowiskach. Podobną 
zasadą firma kieruje się organizując Pro-
gram Praktyk Studenckich – w 2012 r. na
24 osoby uczestniczące w programie 5 zos-
tało zaproszonych do dalszej współpracy 
z firmą. W 2012 roku, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, pracownicy stacji wy-
różniający się w obsłudze klienta i realiza-
cji celów sprzedażowych mieli szansę
uczestniczyć w zagranicznym wyjeździe
szkoleniowo-integracyjnym.

BEZPIECZEŃSTWO
Jako jeden z kluczowych elementów kon-
cepcji CSR, bezpieczeństwo firm człon-
kowskich POPiHN realizowane jest poprzez
przeciwdziałanie wypadkom, awariom 
i pożarom, przy zastosowaniu możliwie naj-
lepszych zabezpieczeń procesowo-tech-
nicznych i zdrowotnych. Część firm posia-
da funkcjonujący i certyfikowany Zinte-
growany System Zarządzania.

W firmie Shell to właśnie bezpieczeń-
stwo zostało uznane za najważniejszy
priorytet i jemu poświęca się najwięcej
uwagi i wysiłków m.in. poprzez aktywne
uczestnictwo zarówno w inicjatywach
globalnych, jak i krajowych (Europejska
Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Global Road Safety Partnership – program
prowadzony wspólnie z Czerwonym
Krzyżem i Czerwonym Półksiężycem). 
W firmie obowiązują bardzo rygory-
styczne zasady, tzw. 12 Zasad Ratujących
Życie, z których część odnosi się do bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, jak
m.in. zapinaj pasy bezpieczeństwa, nie pal
tytoniu poza wyznaczonymi strefami, nie
przechodź pod zawieszonymi ładunkami,
stosuj środki zabezpieczające przed upad-
kiem w czasie pracy na wysokości, po-
stępuj zgodnie z ustalonym planem 
podróży, nie rozmawiaj przez telefon 
w czasie prowadzenia samochodu i nie
przekraczaj dozwolonej prędkości oraz nie
rozmawiaj przez telefon w czasie jazdy
(zgodnie z zasadą: ENGINE ON MOBILE
OFF) i co kilka godzin rób przystanek na
odpoczynek w trakcie podróży samo-
chodem. Dodatkowo, kładąc duży nacisk
na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
wdrożono globalnie jeden standard 
wyposażenia samochodów ciężarowych
i osprzętu – wszystkie pojazdy ciężkie po-
siadają system IVMS (In-vehicle monito-
ring systems – samochodowe systemy
monitoringu) i uruchomiono globalne
Specjalistyczne Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, które odpowiada za
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wdrażanie najlepszych rozwiązań w za-
kresie bezpieczeństwa na wszystkich ryn-
kach, na których firma jest obecna.

Wysokie standardy ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa i środowiska są w Statoil
Fuel & Retail w Polsce nadrzędną wartoś-
cią – celem jest zero wypadków i szkód.
Bezpieczeństwo klientów jest równie ważne
jak bezpieczeństwo pracowników i pod-
wykonawców. Dlatego też wprowadzono
ocenę ryzyka do wszystkich przedsięwzięć.
Dzięki temu powstały bezpieczne miejsca
pracy, działalność prowadzona jest zgodnie
z zasadami etycznymi, dostawcy wybiera-
ni są w oparciu o ich zaangażowanie i wy-
niki, wszelkie podejmowane działania mają
na względzie zmniejszać negatywny wpływ
na zdrowie i środowisko, a otrzymywane
wyniki stale poddawane są ocenie i nieu-
stannie poprawiane. Od podwykonaw-
ców wymaga się posiadania i realizowania
polityki dotyczącej ochrony środowiska
naturalnego – w szczególności dostawcy
usług transportowych.

Priorytetowo kwestie bezpieczeństwa
traktuje PKN OLREN. Spółka sama stosując
najwyższe standardy aktywnie promuje
zasady bezpieczeństwa zarówno wśród
swoich pracowników jak i partnerów 
biznesowych. W ubiegłym roku w PKN 
ORLEN zostały zainaugurowane cykliczne
obchody Dnia Bezpieczeństwa Pracy 
i Ochrony Zdrowia. Ich celem jest posze-
rzenie wiedzy dotyczącej BHP, zwrócenie
uwagi na zagrożenia drogowe, promowanie
zdrowego stylu życia, w tym profilaktyki oraz
wiedzy na temat pomocy przedlekarskiej. 
W Spółce wdrożony został regularny system
nadzoru BHP nad wykonawcami prac re-
montowych. Idea procesu obejmuje zakres
prac od etapu przygotowawczego do za-
kończenia prac remontowych. W jego
skład wchodzą m.in. szkolenia, kontrole, na-
rady służb odpowiedzialnych za realizację
prac oraz wzorcowe przygotowanie insta-
lacji do renowacji. Sprawdzane są „Dekla-
racje BHP“ wykonawców, zabezpieczenia
i prowadzony jest nadzór nad pracami. Na
zakończenie cały proces zostaje poddany
ocenie, a najlepsi kontrahenci otrzymują
okolicznościowe nagrody. Dodatkowo 
w umowach z wykonawcami zewnętrzny-
mi wprowadzono system motywacji kon-
traktorów zewnętrznych poprzez klauzulę
„Bezpieczeństwo pracy”. Okazją do
pogłębiania i utrwalania wiedzy z zakresu
BHP były również prowadzone z pracow-
nikami „Rozmowy o bezpieczeństwie”
oraz tzw. „Temat miesiąca” – Dzień Bez-
pieczeństwa Pracy. W 2012 r. liczba wy-
padków uległa zdecydowanemu zmniej-
szeniu – w stosunku do 2011 r.. wskaźnik
wypadkowości TRR w Grupie Kapitałowej
ORLEN spadł o ok. 30%, co jest najlepszym

wynikiem w historii firmy. Spółka angażuje
się także w poprawę poziomu bezpie-
czeństwa w skali kraju, prowadząc m.in.
program wsparcia zawodowych i ochotni-
czych jednostek straży pożarnej.

Bezpieczeństwo jest dla BP wartością
nadrzędną, co zostało jasno sformułowa-
ne w obowiązującym wszystkich pra-
cowników koncernu na całym świecie 
kodeksie etycznym: „We wszystkim, co 
robimy, bierzemy pod uwagę bezpie-
czeństwo. Jest to nasz priorytet. Wspólnie
jesteśmy odpowiedzialni za dbałość 
o zdrowie i bezpieczeństwo oraz środo-
wisko naturalne (HSSE). Obowiązek ten
dotyczy wszystkich pracowników firmy BP
i wszystkich osób, z którymi współpracu-
jemy i z którymi na co dzień się kontak-
tujemy. To wyraz naszego szacunku dla
nich i podstawa naszego sukcesu”. Sto-
sując się do zapisów Kodeksu, polski od-
dział BP – oprócz standardowych szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa (pierwszej po-
mocy dla pracowników stacji i biura, za-
sad ewakuacji stacji z realnymi scenariu-
szami – organizowanych we współpracy
z lokalnymi jednostkami ratunkowymi, do-
tyczących reagowania w sytuacji kryzy-
sowej) – prowadzi wiele akcji związanych
z tematyką bezpieczeństwa, jak np. ini-
cjatywa „Zdrowe Dni”, podczas których
pracownicy mogą uczestniczyć w sesjach,
wykładach, warsztatach dotyczących wie-
dzy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa,
środowiska („Serce masz tylko jedno”,
„Krew ratuje życie”, „Zdrowy kręgosłup”
i inne) czy też specjalny program trenin-
gowy „BP Lider Bezpieczeństwa” w formie
konkursu z wiedzy o bezpieczeństwie, 
w którym uczestniczy co roku ok. 600 pra-
cowników BP z całej Polski od 6 lat. My-
śląc o bezpieczeństwie kierowców BP, jako
jedyna firma paliwowa, funduje szkolenia
z bezpiecznej jazdy dla kierowców aut
służbowych – unikalny konkurs dla użyt-
kowników karty BP PLUS „Bezpieczna 
Flota z BP”. Dotychczas w tych profesjo-
nalnych szkoleniach, również na samo-

chodach ciężarowych i autobusach, prze-
szkolono już 1000 kierowców. Również
pracownicy BP odbywają szkolenia 
z bezpiecznej jazdy. BP już po raz kolej-
ny wsparło także prowadzoną od 2008 r.
kampanię "Piłeś nie jedź" i jest też w gru-
pie firm, które podpisały deklarację na
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
i wprowadzenia standardów dotyczących
kierowców pojazdów służbowych w ra-
mach większego projektu „Bezpieczna
Flota”. Dbając o bezpieczeństwo klientów,
w ubiegłym roku BP – wraz z producen-
tami i dystrybutorami– przeprowadziła
kampanię mającą na celu podniesienie
świadomości konsumentów o szkodliwoś-
ci metanolu w płynach do spryskiwaczy, aby
klienci korzystali tylko z bezpiecznych
płynów, czytali etykiety i świadomie 
wybierali produkt.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad
ruchu drogowego na terenie swojego
zakładu i własnych procedur bezpie-
czeństwa to w firmie FUCHS OIL COR-
PORATION (PL) działania mające za-
pewnić bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Także Grupa LOTOS kładzie duży 
nacisk na zagadnienia bezpieczeństwa 
– przede wszystkim na działania profi-
laktyczne i informacyjne. Prowadzonych
jest wiele nieobowiązkowych projektów
edukacyjnych, szkoleniowych i prewen-
cyjnych. W 2012 r. przeprowadzono
m.in.: wyspecjalizowane szkolenia z za-
kresu pierwszej pomocy w ratowaniu
dzieci oraz z zasad prawidłowego użycia
defibrylatorów, zorganizowano III Dzień
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pra-
cy, podczas którego przeprowadzono 
akcję profilaktyczną z zakresu badań kar-
diologicznych, zaangażowano wszystkich
pracowników do uczestnictwa w comie-
sięcznych akcjach promujących zdrowie
i bezpieczeństwo pracy w ramach
wdrożonego Kalendarza bezpiecznej pra-
cy i promocji zdrowia. LOTOS systema-
tycznie prowadzi akcje profilaktyki chorób
nowotworowych, cukrzycy, zdrowego trybu
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życia, aktywności i ćwiczeń fizycznych, 
ergonomii w biurze, organizacji prac na
stanowisku pracy, bezpiecznego użytko-
wania chemikaliów czy ochrony pracow-
ników przed hałasem. Zajęciom towa-
rzyszą tematyczne publikacje.

W trosce o potrzeby osób niepełnos-
prawnych zarówno biura, jak i stacje pa-
liw należące do koncernów krajowych 
i zagranicznych są do nich dostosowane.
Likwiduje się bariery architektoniczne
(odpowiednia szerokość dojazdu, auto-
matycznie rozsuwane drzwi wejściowe,
specjalnie przygotowane toalety wypo-
sażone w bezpieczne poręcze i uchwyty,
brak krawężników przed wejściem
głównym do obiektów i brak progów we
wnętrzach stacji paliw), a pracownicy
stacji zawsze chętnie udzielają pomocy
klientom niepełnosprawnym – stacje 
zaopatrzono w piktogramy informujące 
o tym klientów stacji.

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Spółki członkowskie POPiHN dążą do
prowadzenia i rozwoju swojej działalnoś-
ci we wszystkich obszarach w sposób
zrównoważony, przy poszanowaniu okreś-
lonych prawem warunków środowisko-
wych i z zachowaniem społecznej odpo-
wiedzialności biznesu.

Od chwili pojawienia się w Polsce, fir-
ma BP konsekwentnie realizuje strategię
CSR, wprowadzając swój program odpo-
wiedzialności społecznej poprzez uczest-
nictwo w wielu programach i współpracę
z organizacjami, które działają na rzecz har-
monijnego rozwoju społeczności. W roku
2012 jednym z partnerów społecznych BP
było Stowarzyszenie „WIOSNA” – za wspie-
rany projekt Akademia Przyszłości i akcję
SZLACHETNA PACZKA firma BP otrzymała
statuetkę Dobroczyńca Roku 2009 w ka-
tegorii „Współpraca firmy z organizacją
pozarządową”, a w grudniu 2012 roku przy-
gotowano promocję połączoną ze społecz-
nym celem – wsparcia akcji „SZLACHET-
NA PACZKA”. Z każdej karty BP SuperCard
zakupionej w okresie od 5 do 21 grudnia
2012 r., na rzecz akcji przekazano 1/3 zy-
sków. Kolejnym partnerem było Towarzy-
stwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. 
św. Łazarza” – BP jest sponsorem akcji „Pola
Nadziei”, utrzymuje stronę internetową
www.polanadziei.pl, wspiera bieżące funk-
cjonowanie placówki poprzez organizację
koncertów charytatywnych, sprzedaż kar-
tek świątecznych, a także promuje ideę
opieki hospicyjnej, również Polska Akcja
Humanitarna jest partnerem społecznym BP
– klienci korzystający z oferty BP w uni-
kalnym i największym programie multi-
partnerskim PAYBACK mogli uzbierane
punkty przeznaczyć na prowadzony przez

PAH program dożywiania dzieci PAJACYK
(przez lata BP wspólnie ze swoimi klienta-
mi ufundowała dzieciom blisko 1 mln 
200 tys. ciepłych obiadów) czy też Stowa-
rzyszenie SIEMACHA, któremu BP prze-
kazuje karty paliwowe umożliwiające 
samochodom fundacyjnym bezpłatne tan-
kowanie na stacjach koncernu. Także TOPR
wspierany jest paliwem dostarczanym przez
BP, a wśród ratowników ochotników są rów-
nież pracownicy BP. Całościowa (15 lat) war-
tość finansowa dotychczasowej pomocy dla
TOPR to ponad 900 tys. zł. Z kolei sieć ka-
wiarenek na stacjach BP – Wild Bean Cafe
– w 2012 r. po raz kolejny wsparła akcję
„Świąteczny Stół Pajacyka”, podczas której
właściciele restauracji, pubów i kawiarni
przekazują umowną 1/10 obrotu na rzecz
niedożywionych dzieci. Wpisując się w stra-
tegię realizacji i wspierania innowacyjnych
projektów edukacyjnych i proekologicznych
w 2009 roku BP rozpoczęła program Gary
Gra poświęcony nowoczesnej edukacji
ekologicznej, skierowany do dzieci w wie-
ku 6-12 lat, ich rodziców oraz szkół i nau-
czycieli. Honorowy patronat nad pierwszym
etapem projektu objął wówczas Minister
Środowiska. Program realizowany jest 
w partnerstwie merytorycznym m.in. 
z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA.
Za swoją działalność społeczną BP trzy-
krotnie już otrzymała nagrodę Dobro-
czyńca Roku: w 1999 w dziedzinie ekolo-
gii za program „Czysty Biznes”, w 2003 
w kategorii: pomoc społeczna i ochrona
zdrowia za projekty „Pajacyk” i „Pola 
Nadziei”, a w ubiegłym roku – wybrana
głosami kapituły i internautów – za projekty
Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka
prowadzone przez Stowarzyszenie 
WIOSNA. W 2012 roku firma została na-
grodzona „Złotym Listkiem CSR”. Odzna-
czenie to otrzymało tylko 12 spośród 500
spółek, które w swojej codziennej działalności
deklarują uwzględnianie istotnych rozwiązań
z zakresu społecznej odpowiedzialności.

W roku 2012 firma Statoil Fuel & Retail
Polska współpracowała z fundacją Wspól-
na Droga (United Way Foundation)
http://www.unitedway.org.pl/ – od 2000 r.
w ramach Programu Składki Pracowniczej
pracownicy firmy przekazują dowolną
część swoich dochodów na pomoc hu-
manitarną, dzięki czemu realizowane są
programy: „Pokonywanie niepełnospraw-
ności”, Towarzyszenie w chorobie”, „Po-
moc w kryzysie”, „Godna starość”, „Krom-
ka chleba” oraz z Fundacją Korporacyjnej
Odpowiedzialności Społecznej (FCSR)
http://www.fcsr.pl/ pomoc dla najuboższych
rejonów kraju. Ponad 200 dzieci z wy-
branych szkół uczestniczy w zajęciach ta-
necznych i plastycznych oraz bierze udział
w nauce języka angielskiego.

PKN ORLEN od ponad dziesięciu lat
prowadzi program partnerstwa między-
sektorowego. Spółka jest założycielem, 
a zarazem darczyńcą Fundacji „Fundusz
Grantowy dla Płocka” oraz partnerem
Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy
Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielko-
polskiego”. Firma aktywnie wspiera społecz-
ność lokalną poprzez sponsoring oraz
działania dobroczynne. W latach 2011 
– 2012 Koncern ufundował dwa nowo-
czesne place zabaw dla najmłodszych
mieszkańców Płocka oraz wsparł budowę
jedynego w mieście nowoczesnego i bez-
piecznego skateparku. ORLEN kontynuo-
wał sponsoring płockich instytucji i wyda-
rzeń o charakterze kulturalnym, jak np. 
festiwal muzyki elektronicznej Audioriver,
który stał się międzynarodową wizytówka
Płocka na kulturalnej mapie świata. PKN
ORLEN to także aktywny sponsor sportu,
zarówno wyczynowego, jak i amatorskie-
go. Spółka ma pod swoją opieką m.in.
drużynę piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock,
która została w ubiegłym roku wicemist-
rzem Polski. Corocznie organizuje również
ORLEN Handball Mini Ligę, w której dzie-
ci z Płocka i okolic rywalizują w rozgryw-
kach piłki ręcznej. Koncern jest także 
tytularnym sponsorem jednej z najwięk-
szych i najnowocześniejszych hal widowi-
skowo sportowych ORLEN Arena. Jako 
aktywny dobroczyńca, koncern od wielu lat
jest w ścisłym gronie polskich liderów 
filantropii, prowadząc działania dobro-
czynne samodzielnie oraz za pośrednictwem
Fundacji ORLEN – Dar Serca. Sztandaro-
wym programem Fundacji, prowadzonym
od chwili powstania w 2001 r., jest opie-
ka nad rodzinnymi domami dziecka. Co-
raz większego rozmachu nabierają również
programy stypendialne. Od 2006 roku
Spółka realizuje autorski, ogólnopolski
program „ORLEN Bezpieczne Drogi”,
który jest projektem społeczny służącym
edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego. W 2012 jego hasło brzmiało:
„Chroń życie, załóż odblask!” Partnerami
akcji było Biuro Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji, Wojewódzka 
Komenda Policji oraz Parafie Rzymskoka-
tolickie z terenu Mazowsza. W ramach pro-
jektu PKN ORLEN rozdał 200 tys. odbla-
skowych naklejek i opasek, zwiększających
bezpieczeństwo pieszych poruszających się
poboczem dróg, poza miastem. Akcja ob-
jęła zasięgiem gminy wiejskie i wiejsko-
miejskie województwa mazowieckiego.

Pracownicy Shell zarówno w Warsza-
wie, jak i w podkrakowskim Zabierzowie,
aktywnie uczestniczą w wolontariacie pra-
cowniczym – wspólnie z lokalną policją roz-
poczęli długofalowy program edukacyjny
„Bezpieczne Szelki”, który adresowany
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jest do dzieci klas 1-3 szkół podstawowych
oraz ich rodziców w gminie Zabierzów.

Grupa LOTOS wsparła w 2012 r. szereg
inicjatyw, które wpłynęły na rozwój infra-
struktury i przyniosły pozytywne efekty dla
społeczności lokalnych w takich sferach
życia jak ochrona i promocja zdrowia, nau-
ka, edukacja i oświata, ochrona środowis-
ka i ekologia, bezpieczeństwo, kultura
oraz sport. Środki zostały zainwestowane
m.in. w sprzęt medyczny dla instytucji zdro-
wia publicznego, sprzęt niezbędny do
prowadzenia działań proekologicznych,
inwestycji mających na celu poprawę ja-
kości życia mieszkańców i działań związa-
nych z edukacją w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Przykładem jest rea-
lizowany od wielu lat „LOTOS – Bezpieczna
droga do szkoły”, społeczny program edu-
kacyjno-prewencyjny prowadzony we
współpracy z Policją i ekspertami bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, którego celem
jest edukacja i propagowanie bezpiecznego
zachowania na drodze i tym samym zapo-
biegania wypadkom drogowym z udziałem
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W roku
szkolnym 2011/2012 LOTOS łącznie prze-
kazał 14 tys. odblasków i tyle samo ze-
stawów edukacyjnych. Przez ostatnie 7 lat
uczestniczący w programie uczniowie
otrzymali 84 tys. odblasków i 64 tys. pa-
kietów BRD. Dodatkowo firma angażuje się
w wyrównywanie różnic społecznych oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży, do których kon-
cern adresuje pomoc stypendialną oraz 
projekty edukacyjne z dziedziny ekologii
i wychowania poprzez kształcenie umie-
jętności sportowych, jak np. „Skrzydła” rea-
lizowanego przez Caritas Polska. „Skrzydła”
to program długoterminowej pomocy skie-
rowany do dzieci – uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów, którzy 
z powodu złej sytuacji materialnej w ro-
dzinie wymagają pomocy w formie
dożywiania w szkole, zakupu wyprawek 
z artykułami szkolnymi, dofinansowania 
do wycieczek szkolnych, czy zajęć edu-
kacyjnych. W 2012 r. spółka objęła wspar-
ciem 70 uczniów. W zakresie ochrony śro-
dowiska i ekologii LOTOS kontynuował 
zaangażowanie w programy „LOTOS 
pomaga bałtyckiej przyrodzie” oraz „Chro-
nimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej”,
których celem jest edukacja ekologiczna
oraz ochrona cennych przyrodniczo 
terenów znajdujących się w sąsiedztwie
koncernu. W 2012 r. spółka była zaan-
gażowana w kolejną edycję Programu
Edukacji Morskiej. Jego głównymi adresa-
tami są uczniowie z gdańskich gimnazjów,
którzy biorą udział w rejsach po Zatoce
Gdańskiej. Celem działań jest wzbogace-
nie ich wiedzy z zakresu ekologii, żeglar-

stwa i morskiego dziedzictwa Gdańska.
Każdego roku od maja do czerwca i we
wrześniu w Programie uczestniczy ok. 
3,5 tys. uczniów. Od 2010 r. w Programie
wzięło udział 10,5 tys. osób.

Projekty realizowane ze społecznością
lokalną przez FUCHS OIL CORPORATION
(PL) to sponsoring imprez, spotkania oko-
licznościowe czy popieranie inicjatyw 
lokalnych.

Także firma PERN „Przyjaźń” S.A. rea-
lizuje swoje cele biznesowe z uwzględ-
nieniem istotnych celów społecznych, sku-
piając się na działaniach w zakresie wy-
równywania różnic społecznych wśród
dzieci i ludzi pokrzywdzonych przez los,
szczególnie wśród mieszkańców Płocka 
i okolic Baz należących do firmy, akcje edu-
kacyjne kierowane głównie do najmłod-
szych mieszkańców, wspieranie sportu
wśród młodzieży oraz działalność pro-
ekologiczną. Wśród inicjatyw podjętych 
w 2012r. warto wymienić zakup wideo-
duodenoskopu służącego do wykony-
wania badań ECPW oraz gastroskopu
operacyjnego dla potrzeb pacjentów ze
schorzeniami układu pokarmowego dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Płocku, wsparcie działań związanych 
z zakupem respiratora noworodkowego dla
Oddziału Neonatologicznego Szpitala
Świętej Trójcy, wsparcie działań pole-
gających na przygotowaniu stałej ekspozycji
„Biblii Płocka” w Muzeum Diecezjalnym
im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowo-
wiejskiego czy też objęcie patronatem
Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Płocku,
gdzie z okazji Dnia Dziecka czy Gwiazd-
ki dzieci otrzymują paczki ze słodyczami
lub mogą wyjechać na wypoczynek wa-
kacyjny. Ponadto pracownicy firmy orga-
nizują pomoc rzeczową oraz finansową
(opłata za obiady dzieci w szkołach) na
rzecz najbiedniejszych rodzin z okolic
Płocka, angażują się w pomoc na rzecz

schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
a przynajmniej dwa razy w roku w siedzi-
bie PERN Przyjaźń S.A. mają miejsce kier-
masze twórców niepełnosprawnych.

Firmy członkowskie POPiHN: Shell
Polska oraz Total Polska są członkami 
Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpie-
czeństwa, promującego bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA
Misją Grupy LOTOS jest innowacyjny 
i zrównoważony rozwój realizowany w spo-
sób przyjazny dla środowiska. Traktując tę
zasadę, jako kluczową, spółka została 
w 2012 r. sygnatariuszem Deklaracji pol-
skiego biznesu na rzecz zrównoważonego
rozwoju, zainicjowanej przez Minister-
stwo Gospodarki w ramach prac nad
Wizją zrównoważonego rozwoju dla pol-
skiego biznesu 2050. Wpisując się w cele
określone w Wizji 2050, Grupa LOTOS 
dokonała w 2012 r. bardzo ważnej dla
ochrony środowiska zmiany polegającej 
na wprowadzeniu, jako surowca do pro-
dukcji wodoru i jako głównego nośnika
energii w swojej rafinerii – gazu ziemnego.
Dzięki temu LOTOS osiągnął dwa cele: ob-
niżono emisję podstawowego gazu cie-
plarnianego – dwutlenku węgla (w 2012 r.
o 100 tys. ton) i znacząco obniżono emis-
ję innych zanieczyszczeń energetycznych,
w tym dwutlenku siarki (blisko 1,5 tys. ton)
i pyłu (150 ton).

Działalność koncernu BP jest prowa-
dzona w myśl polityki zrównoważonego
rozwoju, w której dobro klienta, rozwój
ekonomiczny, ochrona środowiska i wkład
w rozwój społeczności lokalnych są naj-
ważniejszymi elementami. W 2004 r. biu-
ro BP w Krakowie otrzymało pierwszy 
w Polsce certyfikat Zielonego Biura, co 
było potwierdzeniem wdrażania działań
mających służyć ograniczaniu negatyw-
nego wpływu biur na środowisko przy
równoczesnym obniżaniu kosztów ich
funkcjonowania. Firma nadal prowadzi
działania w tym zakresie, wdrażając no-
woczesne rozwiązania.

BP jako pierwsza firma na rynku polskim
wycofała ze swojej oferty paliwa ołowiowe.
Stacje koncernu spełniają najwyższe stan-
dardy technologiczne, są estetyczne oraz
przyjazne środowisku. Opary paliwa pod-
czas tankowania na stacji są – dzięki
specjalnej instalacji – odprowadzane doFo
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zbiornika głównego, dzięki czemu do 
atmosfery nie dostają się szkodliwe 
węglowodory.

Cele środowiskowe stanowią integralną
część obowiązującej w PKN ORLEN „Po-
lityki Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia”. Prowadzony w sposób ciągły moni-
toring emisji do środowiska umożliwił
bieżącą kontrolę stopnia wykorzystania
przyznanych w pozwoleniach limitów. 
W 2012 roku kontynuowano realizację
Programu „Odpowiedzialność i Troska”
(Responsible Care), zgodnie z wymaganiami
wdrożonego w Spółce Ramowego Systemu
Zarządzania Responsible Care (RSZ RC).
Spółka uzyskała ocenę stopnia wprowa-
dzenia i realizacji poszczególnych ele-
mentów Systemu (>80%) jako „pełne
wdrożenie, proces ciągłego doskonale-
nia.” Po raz szósty włączono się w organi-
zację ekologicznego konkursu fotograficz-
nego „Złap zająca”, propagującego piękno
otaczającej przyrody i angażującego pra-
cowników firm realizujących Program.
Dodatkowo spółka włączyła się w propo-
nowane przez Sekretariat Programu „OiT”
konkursy: Międzynarodowy Dzień Świa-
domości Zagrożenia Hałasem (25 kwietnia),
Światowy Dzień Wody (22 marca), Mię-
dzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska
(5 czerwca), Światowy Dzień Rzucania 
Palenia (16 listopada). Udoskonalono na-
rzędzie wymiany informacji (komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej) – witryny
ENVI, która jest platformą usprawniającą
podstawowe procesy związane z obiegiem
dokumentów oraz komunikacją i wymianą
informacji. ORLEN zrealizował także pro-
jekt „Analiza skutków polityki klimatycznej
dla GK PKN ORLEN”, który pozwolił na
opracowanie kierunkowych rekomendacji
dot. zbilansowania niedoboru uprawnień 
do emisji CO2 oraz możliwości płynących
z Pakietu w okresie 2013-2020.

Ze względu na charakter działalności
„Operator Logistyczny Paliw Płynnych”
sp. z o.o. koncentruje się na zapewnieniu
bezpieczeństwa środowiska naturalnego,
mając wyższe ambicje niż sama zgodność
z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie. Dlatego też wszystkie działania
prowadzone są ze szczególnym uwzględ-
nieniem oddziaływania na środowisko 
w zakresie zapobiegania zanieczyszcze-
niom. W 2012 roku OLPP zrealizowała sze-
reg inwestycji ekologicznych, takich jak
wstawienie dodatkowych den w zbiorni-
kach magazynowych, zabezpieczanie tac
magazynowych oraz zwiększenie wydaj-
ności i sprawności instalacji Odzysku 
Par Benzyn. Ryzyko wystąpienia wycieków
i zanieczyszczeń podlega ciągłej analizie.
Jednocześnie prowadzone są prace rekul-
tywacyjne mające na celu uzyskanie stanu

środowiska gruntowo-wodnego zgodnego
z uzyskanymi decyzjami. Dowodem do-
trzymywania wysokich standardów jakoś-
ci środowiska jest występowanie na tere-
nie baz paliw szeregu ciekawych okazów
flory, jak również fauny.

Zasadniczym celem, jaki stawia sobie
Statoil Fuel & Retail Polska przy projekto-
waniu, budowie i eksploatacji stacji paliw
jest ochrona środowiska. W tym celu sto-
suje się nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, w maksymalny sposób zabezpie-
czające środowisko naturalne (grunt, wodę,
powietrze, wody gruntowe), a stacje paliw
są zazwyczaj otoczone drobnymi formami
architektonicznymi i zielenią. Do stan-
dardowych rozwiązań stosowanych w za-
kresie ochrony środowiska na stacjach 
należą: wyprofilowany teren, umożli-
wiający ewentualnym resztkom rozlanego
na skutek zdarzenia losowego paliwa
spłynięcie do studzienek połączonych 
z separatorami substancji ropopochod-
nych, skąd oczyszczone spłyną do kanali-
zacji; separatory, zapobiegające dostawa-
niu się nieoczyszczonych wód opado-
wych odpływających z terenu stacji i wód
z myjni samochodowych do kanalizacji lub
bezpośrednio do gruntu; dwuściankowe
zbiorniki i elektroniczny monitoring wy-
cieków, systemy paliwowe z rur elastycz-
nych polietylenowych ze specjalną wykład-
ziną wewnętrzną z tworzywa sztucznego,
która tworzy nieprzepuszczalną barierę 
chemiczną; zamknięty system odsysania
oparów i „wahadło gazowe“; szczelne
stanowisko zlewowe w postaci betonu
szczelnego, zabezpieczające przed ewen-
tualnym przedostaniem się rozlanego 
paliwa do gruntu; zawór przeciwprze-
pełnieniowy czy wreszcie piezometry.

PERN „Przyjaźń” S.A. świadome od-
działywania na środowisko, odpowie-
dzialnie i konsekwentnie od kilku lat rea-
lizuje program inwestycyjny mający na celu
uszczelnianie den i skarp obwałowań
zbiorników magazynowych na ropę 
naftową o pojemności 30 i 50 tys. m3, po-
legający na wyłożeniu niecek zbiorniko-
wych geomembraną odporną na działanie
ropy naftowej i ropopochodnych, co unie-
możliwia przenikanie ich do gruntu, wód
powierzchniowych i wód gruntowych na
wypadek minimalnego nawet rozszczel-
nienia. W nowobudowanych zbiornikach
stosowana jest technologia podwójnych
płaszczy, gdzie funkcję obwałowania spełnia
płaszcz zewnętrzny, który może przejąć
ropę naftową w przypadku rozszczelnienia
płaszcza wewnętrznego, dzięki czemu
pod ich budowę zużywa się znacznie
mniej terenu oraz czterokrotnie mniej
wody w przypadku ochrony przeciw-
pożarowej. Dodatkowo firma prowadzi

szeroko zakrojone działania ograniczające
do minimum wpływ rurociągów na środo-
wisko naturalne, szczególnie w wyjątkowo
wrażliwych punktach, jak np. skrzyżowania
z rzekami i ciekami wodnymi, gdzie wsku-
tek powodzi czy postępujących zmian ko-
ryta rurociągi zostały odsłonięte. W ciągu
najbliższych 5 lat PERN „Przyjaźń” S.A. za-
mierza przeznaczyć na przebudowę swo-
ich rurociągów w newralgicznych miejscach
ponad 3,7 mln złotych, a od 3 lat syste-
matycznie zastępuje stare przejścia nowy-
mi odcinkami ułożonymi przy pomocy 
nowoczesnej technologii kierowanych
przewiertów horyzontalnych (HDD), co po-
zwala na ułożenie rurociągu kilkanaście
metrów pod dnem rzeki, zapewniając
całkowitą niewrażliwość na oddziaływania
zewnętrzne w tym zmiany koryta rzeki.

FUCHS OIL CORPORATION (PL) rea-
lizuje swoją działalność mając na względzie
doskonalenie metod zapobiegania nega-
tywnym skutkom oddziaływania na śro-
dowisko m.in. poprzez minimalizację 
ilości odpadów, racjonalne zużycie mate-
riałów do produkcji, stosowanie w proce-
sach produkcyjnych surowców i technologii
sprawdzonych pod względem bezpie-
czeństwa dla ludzi i środowiska, doskona-
lenie procesów technologicznych i mo-
dernizację urządzeń, jak również poprzez
prowadzenie działań zmierzających do
ochrony zasobów naturalnych poprzez
ograniczenie zużycia papieru, energii elek-
trycznej i paliw, zapobieganie możliwości
wystąpienia awarii środowiskowych po-
przez stały monitoring aparatury i instala-
cji oraz zastosowanie odpowiednich 
rozwiązań technologicznych i zabezpie-
czających, dbanie o czystość wód grunto-
wych oraz jakość odprowadzanych ścieków
poprzez ich monitoring oraz zastosowanie
odpowiednich urządzeń oczyszczających.
Firma wykazuje aktywność w organiza-
cjach, które zajmują się działalnością na
rzecz ochrony środowiska. O podejmo-
wanych działaniach proekologicznych,
jak i zmianach w prawie środowiskowym,
informowani są pracownicy poprzez 
wewnętrzny system informacyjny oraz
cykliczne szkolenia. W procesy informa-
cyjno-szkoleniowe włączani są również
partnerzy biznesowi.

W trosce o ochronę środowiska firmy
członkowskie POPiHN rozwijają sprzedaż
paliw kategorii premium, optymalizujących
spalanie w silnikach oraz redukujących 
wydzielanie szkodliwych związków do 
atmosfery.

Więcej informacji dotyczących działań
związanych ze społeczną odpowiedzial-
nością biznesu znajdą Państwo w raportach
rocznych oraz na stronach internetowych
firm członkowskich POPiHN.


