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� powstała w dniu 8 grudnia 1995 w Warszawie
� działa w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku
(Dz. U. nr 55 poz. 235), co pozwala Organizacji na udział w procesie legislacyjnym

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
BBPP  EEuurrooppaa  SSEE,,  EExxxxoonnMMoobbiill  PPoollaanndd  SSpp..  zz  oo..oo..,,  FFuucchhss  OOiill  CCoorrppoorraattiioonn  ((PPLL))  SSpp..  zz  oo..oo..,,  
GGrruuppaa  LLOOTTOOSS  SS..AA..,,  JJ&&SS  EEnneerrggyy  SSAA,,  LLuukkooiill  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..,,  NNeessttee  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..,,  
OOLLPPPP  SSpp..  zz  oo..oo..,,  PPEERRNN  „„PPrrzzyyjjaaźźńń””  SS..AA..,,  PPKKNN  OORRLLEENN  SS..AA..,,  SShheellll  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..,,  
SSlloovvnnaafftt  PPoollsskkaa  SS..AA..,,  SSttaattooiill  PPoollaanndd  SSpp..  zz  oo..oo..,,  TTaannQQuuiidd  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..,,  TTOOTTAALL  PPoollsskkaa  SSpp..  zz  oo..oo..

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 2010-2012
BIURO, którym kieruje Dyrektor Generalny podlegający bezpośrednio Zarządowi

ZARZĄD KADENCJI 2010 – 2012:
PRE ZES – AAnnddrrzzeejj  MMaaggrryyśś  ––  SSTTAATTOOIILL
CZŁON KO WIE ZA RZĄ DU: PPiioottrr  DDzziiwwookk  ––  SSHHEELLLL,,  SSłłaawwoommiirr  JJęęddrrzzeejjcczzyykk  ––  PPKKNN  OORRLLEENN,,  
BBooggddaann  KKuucchhaarrsskkii  ––  BBPP,,  PPaawweełł  MMoossaakk  ––  OOLLPPPP,,  RRoobbeerrtt  NNoowweekk  --  LLUUKKOOIILL,,  
MMaarrcc  SSeemmiinncckk  ––  TTOOTTAALL,,  RRoobbeerrtt  SSoosszzyyńńsskkii  ––  PPEERRNN,,  MMaacciieejj  SSzzoozzddaa  ––  GGRRUUPPAA  LLOOTTOOSS          

BIU RO: 
LLee  sszzeekk  WWiiee  cciieecchh – Dy rek tor Ge ne ral ny 
KKrrzzyysszz  ttooff  RRoo  mmaa  nniiuukk – Dy rek tor ds. Ana li z Ryn ku Pa liw
MMaarrcciinn  SSzzppoonnddeerr – Dyrektor ds.Regulacji Rynku
AAggnniieesszzkkaa  KKwwiieecciińńsskkaa – Kierownik Biura

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

www.popihn.pl
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Prze ka zu je my w Wa sze rę ce ko lej ną edy cję
ra por tu „Prze mysł i han del naf to wy”, przy go -
to wa ne go przez eks per tów Pol skiej Or ga ni -
za cji Prze my słu i Han dlu Naf to we go. Jak co 
ro ku znaj dą w nim Pań stwo in for ma cje na 
te mat głów nych pro ble mów bra nży, 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, a ta kże da ne sta ty -
stycz ne i ana li zy ryn ku. Wszyst kie te 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 nie tyl -
ko bez pie czeń stwo ener ge tycz ne, ale też bar -
dzo wa żną część do cho dów pań stwa.  

Przy go to wa nie rze tel nych da nych 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 ope ra to rów nie za le -
żnych. Tło sta no wi ły in for ma cje na te mat 
ryn ku świa to we go i eu ro pej skie go, któ re 
uzy ski wa li śmy mię dzy in ny mi dzię ki sta łe mu
dia lo go wi z Eu ro pej skim Sto wa rzy sze niem
Prze my słu Ra fi ne ryj ne go (EU RO PIA). Du że
zna cze nie dla we ry fi ka cji 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. Grun tow na zna jo mość za gad -
nień bra nży pa li wo wej przez eks per tów 
PO PiHN po zwo li ła nie tyl ko na przed sta wie -
nie sta nu fak tycz ne go, ale ta kże na przy go to -
wa nie wia ry god nej pro gno zy na naj bli ższe 
la ta. Pod kre ślić na le ży, że pre zen to wa ne 
w ni niej szym ra por cie da ne za rok 2011 są
zgod ne z pro gno za mi ryn ku, przed sta wio ny -
mi przez nas rok te mu. Ta ką zgod ność osią gnę -
li śmy już ko lej ny rok. Traf ność na szych pro gnoz
po zo sta ła na wy so kim, wia ry god nym po zio mie

po mi mo nie sta bil nej sy tu acji go spo dar czej na
świe cie oraz zna czą cych wa hań kur sów wa lut.

Na pol skim ryn ku za cho wa ne zo sta ły do -
tych cza so we ten den cje w kon sump cji pa liw
cie kłych; utrzy mał się trend wzro sto wy po py -
tu na olej na pę do wy, jed no cze śnie spadł 
po pyt na ben zy nę. Spo wo do wa ne to by ło
kon ty nu acją wzro stu PKB w na szym kra ju,
a co za tym idzie wzmo żo ną kon sump cją ON.
Z ko lei spa dek po py tu na ben zy nę był spo wo -
do wa ny głów nie wzro stem cen, prze kła da ją cym
się na ogra ni cze nie po py tu ze stro ny in dy wi -
du al nych użyt kow ni ków po jaz dów. No wym 
zja wi skiem na pol skim ryn ku by ła za mia na
miejsc na py lo nach ce no wych sta cji pa liw; 
olej na pę do wy nie tyl ko zrów nał się ce ną 
z ben zy ną, ale stał się od niej za uwa żal nie dro -
ższy. Jest to spo wo do wa ne kwe stia mi po li tycz -
no -go spo dar czy mi, po dat ko wy mi, a ta kże nad -
mier nym po py tem na ON w Unii Eu ro pej skiej.
W pol skich wa run kach do dat ko wym czyn ni -
kiem tłu mią cym po pyt na ben zy nę jest du ży
ry nek tań sze go od niej au to ga zu. Na le ży za -
kła dać, że ben zy na już na sta łe po zo sta nie
tań sza niż olej na pę do wy, co mo że wpły nąć
w spo sób istot ny na wy bór po jaz dów, na by -
wa nych przez kie row ców w ko lej nych la tach.

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 2011”. 

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 2011:
Benzyny silnikowe 0,742 Mg/m3; Olej napędowy 0,834 Mg/m3

Lekki olej opałowy 0,841 Mg/m3; LPG 0,562 Mg/m3

GĘSTOŚCI PRODUKTÓW PRZYJĘTE DO PRZELICZEŃ Z JEDNOSTEK 
MASOWYCH NA OBJĘTOŚCIOWE DLA II KWARTAŁU 2011:
Benzyny silnikowe 0,741 Mg/m3; Olej napędowy 0,832 Mg/m3

Lekki olej opałowy 0,841 Mg/m3; LPG 0,565 Mg/m3

GĘSTOŚCI PRODUKTÓW PRZYJĘTE DO PRZELICZEŃ Z JEDNOSTEK 
MASOWYCH NA OBJĘTOŚCIOWE DLA III KWARTAŁU 2011:
Benzyny silnikowe 0,750 Mg/m3; Olej napędowy 0,834 Mg/m3

Lekki olej opałowy 0,834 Mg/m3; LPG 0,574 Mg/m3

GĘSTOŚCI PRODUKTÓW PRZYJĘTE DO PRZELICZEŃ Z JEDNOSTEK 
MASOWYCH NA OBJĘTOŚCIOWE DLA IV KWARTAŁU 2011:
Benzyny silnikowe 0,750 Mg/m3; Olej napędowy 0,834 Mg/m3

Lekki olej opałowy 0,836 Mg/m3; LPG 0,563 Mg/m3

© Copyright by Polska Organizacja Przemysłu 
i Handlu Naftowego, Warszawa 2012. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Żadna część Raportu nie może
być reprodukowana lub przenoszona w jakiejkolwiek
formie na nośniki elektroniczne lub mechaniczne,
włączając kopiowanie, 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

ExxonMobil Poland Sp. z o.o.

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

Grupa LOTOS S.A. 

J&S Energy 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 Poland 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. CE NY PA LIW I NI SKI

PO ZIOM MA RŻY

Wy so ki po ziom cen pa liw na gieł dach
świa to wych oraz umoc nie nie się do la ra
wo bec zło te go spra wi ły, że zna czą co
wzro sły ce ny pa liw sil ni ko wych w Pol sce.
W ce lu sty mu la cji po py tu dys try bu to rzy
pa liw zre du ko wa li do mi ni mal ne go po -
zio mu ma rże de ta licz ne – a w nie któ rych
przy pad kach na wet z nich zre zy gno wa -
li. Mi mo te go 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. 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.

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. 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. 

2. 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.

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. Plan re ali za cji ce lu 10% pa liw ze
źró deł od na wial nych w ro ku 2020
po wi nien uwzględ niać nie tyl ko bio -
pa li wa, lecz też ener gię elek trycz ną
ze źró deł od na wial nych, zaś sam
NCW po wi nien być zre du ko wa ny 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.

3. JA KOŚĆ PA LIW

Pol sce wciąż nie uda ło się do ko nać
peł nej trans po zy cji dy rek ty wy 2009/30/WE
do ty czą cej spe cy fi ka cji pa liw (DJP) z 2009
ro ku. Usta wa z dnia 27 ma ja 2011 r. 
o zmia nie usta wy o sys te mie mo ni to ro -
wa nia i kon tro lo wa nia ja ko ści pa liw
oraz nie któ rych in nych ustaw do pu ści -
ła wpraw dzie do ob ro tu olej na pę do wy
o za war to ści es trów do 7% (B7), jed na -
kże ze wzglę du na pro ce du rę no ty fi ka -
cji roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki

do Ko mi sji Eu ro pej skiej i prze cią ga ją ce
się pro ce du ry pa li wo ta kie nie zo sta ło
wpro wa dzo ne na ry nek w 2011 ro ku. 
W związ ku z tym w 2011 ro ku bra nża
pa li wo wa po nio sła stra ty rzę du 400 mi -
lio nów zło tych, zaś bu dżet pań stwa
stra cił po nad to 60 mi lio nów zło tych z ty -
tu łu ni ższych wpły wów z opła ty pa li wo -
wej. Wbrew pier wot nym za po wie dziom
rząd nie zde cy do wał się na do pusz cze -
nie do ob ro tu ben zy ny, za wie ra ją cej do
10% eta no lu (E10).

NA SZE STA NO WI SKO
Przed się bior stwa, wpro wa dza ją ce na
ry nek pa li wa sil ni ko we mu szą brać
pod uwa gę wy ma ga nia, sta wia ne
przez pro du cen tów po jaz dów, okre ślo -
ne w nor mach eu ro pej skich i pol skich,
a ta kże w prze pi sach do ty czą cych 
ja ko ści pa liw. Dla te go też prze pi sy pra -
wa w za kre sie NCW nie mo gą od 
te go abs tra ho wać. NCW po wi nien być
usta lo ny na ta kim po zio mie, by je go re -
ali za cja by ła mo żli wa po przez sprze -
daż pa liw nor ma tyw nych (w obec nej
chwi li E5 i B7). Po pra wie wa run ków
re ali za cji NCW bę dzie sprzy jać wpro -
wa dze nie re gu la cji, do puszcza ją cych
do ob ro tu E10.

4. ZA PA SY 
OBO WIĄZ KO WE 

Rok 2011 nie przy niósł zmian w kwe -
stii obo wią zu ją ce go sys te mu za pa sów
obo wiąz ko wych. Utknę ły pra ce nad no -
we li za cją usta wy o za pa sach ro py naf to -
wej i pa liw cie kłych. Co za tym idzie, wąt -
pli we sta je się do trzy ma nie ter mi nu im ple -
men ta cji dy rek ty wy Ra dy 2009/119/WE
z dnia 14 wrze śnia 2009 ro ku. 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.

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 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.
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5. SZA RA STRE FA

Obo wią zu ją ce prze pi sy w za kre sie
za pa sów obo wiąz ko wych oraz re ali za cji
Na ro do we go Ce lu Wskaź ni ko we go 
w bio pa li wach spra wia ją, że ro śnie licz -
ba firm, któ re wpro wa dza ją na ry nek pa -
li wa z po mi nię ciem obo wiąz ków, re ali zo -
wa nych w tym za kre sie przez głów ne 
fir my, ope ru ją ce na ryn ku. Po gar sza to
kon ku ren cyj ność bra nży, a ta kże skut ku -
je spad kiem wpły wów do bu dże tu. Po nad -
to wciąż ma my do czy nie nia ze zna czą -
cym udzia łem w ryn ku sta cji pa liw obiek -
tów dzia ła ją cych bez kon ce sji, a co za
tym idzie nie ob ję tych kon tro lą ja kich -
kol wiek or ga nów ad mi ni stra cji. Sza rej
stre fie sprzy ja rów nież zró żni co wa nie po -
dat ków na te sa me to wa ry – we dług kry -
te rium ich prze zna cze nia.  

NA SZE STA NO WI SKO
Po stu lu je my o pil ną zmia nę od po wied -
nich prze pi sów (usta wa o biopa li wach
i bio kom po nen tach cie kłych, usta wa
o za pa sach ro py naf to wej i pa liw cie -
kłych etc.), a ta kże o 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. 

6. 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
uwa gę na to, że ob ję cie ole jów po dat -
kiem ak cy zo wym jest sprzecz ne z re gu -
la cja mi Unii Eu ro pej skiej i szko dli we
dla ryn ku. Po dob ne sta no wi sko w więk -
szo ści wy ro ków zaj mu je rów nież Na czel -
ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny. Utrzy my wa nie
ak cy zy na ole je sma ro we sprzy ja roz wo -
jo wi sza rej stre fy, któ ra ura sta obec nie 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. Gro zi też
bu dże to wi pań stwa du ży mi kon se kwen -
cja mi w przy pad ku za są dze nia w przy -
szło ści zwro tu po dat ku przez są dy. Sy tu -
acja pod mio tów dzia ła ją cych w tej sa mej
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). 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 co przekłada się na wzrost cen 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 jed no znacz nie zgod ne 
z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w 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 roz wią za niem, po zwa la ją cym
na kon tro lę ob ro tu ole ja mi bez do dat -
ko wych ob cią żeń, jest ob ję cie ich
staw ką ze ro wą.

7. 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 
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z przyj mo wa niem płat no ści kar ta mi
(tzw. in ter chan ge fee). 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. Dla te go też z za -
do wo le niem przy ję li śmy dzia ła nia Na -
ro do we go Ban ku Pol skie go, zmie rza ją -
ce do ob ni że nia po zio mu in ter chan ge -
fee do po zio mu po wszech ne go w in -
nych pań stwach UE i pod ję cie dia lo gu
przez przed sta wi cie li wszyst kich za in te -
re so wa nych stron.

NA SZE STA NO WI SKO 
Uwa ża my za ko niecz ne osią gnię cie
wie lo stron ne go po ro zu mie nia w spra -
wie szyb kie go i za uwa żal ne go ob ni -
że nia in ter chan ge fee, a w przy pad ku
je go bra ku przy ję cie przez rząd od po -
wied nich re gu la cji praw nych.

8. 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. Jest to 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.
Po kil ku let nim dia lo gu z przed sta wi cie -
la mi ad mi ni stra cji i uzy ska niu pod ko niec
2010 ro ku za pew nie nia, że w świe tle obo -
wią zu ją cych prze pi sów sa mo ob słu ga przy
tan ko wa niu au to ga zu jest w Pol sce do -
zwo lo na, bra nża pa li wo wa pod ję ła przy go -
to wa nia do jej wpro wa dze nia w II po ło wie
2011 ro ku. PO PiHN za pro po no wa ła sze -
reg roz wią zań tech nicz nych na po zio mie
nie sto so wa nym w in nych pań stwach,
któ rych przy ję cie za pew ni ło by peł ne
bez pie czeń stwo tan ko wa nia. Nie ste ty,
17 lip ca 2011 Mi ni ster In fra struk tu ry wy -
dał roz po rzą dze nie, za ka zu ją ce tan ko wa -
nia au to ga zu (jak rów nież CNG) przez oso -
by, nie po sia da ją ce od po wied nich upraw -
nień. Na sku tek te go wpro wa dze nie sa mo -
ob słu gi zo sta ło wstrzy ma ne.  

NA SZE STA NO WI SKO
Bra nża pa li wo wa opo wia da się za jak
naj szyb szą zmia ną prze pi sów przez
Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej, 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.

9. 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 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 żnych. Sta bil ne mu in we sto -
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wa niu nie sprzy ja też zmia na oto cze nia
biz ne so we go, 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. 

10. 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.
Utrzy ma nie obec nych za pi sów skut ko -
wa ło by kosz ta mi idą cy mi w mi liar dy zło -
tych, a ta kże ko niecz no ścią za mknię cia
nie któ rych baz pa liw. 

NA SZE STA NO WI SKO 
Ocze ku je my na po wo ła nie ze spo łu
w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, któ ry
za jął by się przy go to wa niem no we li -
za cji wspo mnia ne go roz po rzą dze nia
w ta ki spo sób, by uwzględ nio na zo -
sta ła spe cy fi ka bra nży pa li wo wej, 
a ta kże do pusz czo ne zo sta ły roz wią -
za nia, obec nie po wszech nie sto so -
wa ne w Pol sce i  in nych pań stwach
Unii Eu ro pej skiej. 

11. OGRA NI CZE NIA 
W RU CHU 
PO JAZ DÓW
Co raz po wszech niej sze sta je się

ogra ni cza nie ru chu po jaz dów cię ża ro -
wych na ob sza rze nie któ rych miast.

Wpro wa dza jąc ogra ni cze nia wła dze
lo kal ne czę sto nie uwzględ nia ją ko niecz -
no ści za pew nie nia do staw pa liw do sta -
cji ben zy no wych, pra cu ją cych w ru chu
cią głym, któ re to do sta wy re ali zo wa ne
są przez 24h na do bę przez wiel ko to -
na żo we cy ster ny. Ta ki tryb do staw jest
skut kiem wa hań po zio mu sprze da ży na
da nej sta cji, a ta kże opty ma li za cją sys -
te mu do staw, po le ga ją cą na za opa try -
wa niu kil ku sta cji da nej fir my przez jed -
ną cy ster nę.

NA SZE STA NO WI SKO 
Wpro wa dza jąc re gu la cje ogra ni cza -
ją ce ruch po jaz dów cię ża ro wych lo -
kal ne wła dze po win ny uwzględ nić
spe cy fi kę do staw pa liw i wy łą czyć
cy ster ny pa li wo we spod ogra ni -
czeń. W przy pad ku nie uwzględ nie -
nia sta no wi ska bra nży na stą pią
prze rwy w sprze da ży pa liw na te -
re nie okre ślo nych miast, a ta kże
wzrost cen. 

12. PO SZE RZE NIE
OBO WIĄZ KU 
ZBIÓR KI 
I RE CY KLIN GU 
OLE JÓW 
OD PA DO WYCH
W przy go to wy wa nym pro jek cie

usta wy o go spo dar ce opa ko wa nia mi 
i od pa dach opa ko wa nio wych Mi ni ster -
stwo Śro do wi ska pro po nu je po sze rze -
nie za kre su ole jów od pa do wych ob ję -
tych obo wiąz kiem zbiór ki i re cy klin gu
o ole je syn te tycz ne, se mi -syn te tycz ne
oraz sma ry. Zwłasz cza te ostat nie pro -
duk ty ze wzglę du na swo je wła ści wo ści
są w więk szo ści nie mo żli we do ze bra -
nia. Pro po no wa ne zmia ny gro żą nie mo -
żno ścią wy wią za nia się z obo wiąz ku
przez or ga ni za cje od zy sku, za pa ścią
ryn ku zbiór ki ole jów, a w kon se kwen -
cji po wa żny mi ka ra mi, któ re prze ło żą się
na wzrost cen ole jów sma ro wych dla
koń co we go od bior cy. Zmia ny te są
sprzecz ne z za war tą w uza sad nie niu
pro jek tu stwier dze niem, że pro po no wa -
ne zmia ny nie za kła da ją zwięk sze nia
obo wiąz ków przed się bior ców.

NA SZE STA NO WI SKO 
Ape lu je my o re zy gna cję z pro po -
zy cji sko ko we go pod nie sie nia 
za kre su i ilo ści ole jów od pa do -
wych ob ję tych obo wiąz ka mi zbiór -
ki i re cy klin gu z pro jek tu usta wy 
o go spo dar ce opa ko wa nia mi i od -
pa dach opa ko wa nio wych oraz
oopar cie prze pi sów MŚ na kla sy fi -
ka cji CN.

13. DIA LOG 
AD MI NI STRA CJI 
PAŃ STWO WEJ 
Z PRZED STA WI CIE -
LA MI BRA NŻY
Po mi mo, że w ro ku 2011 pro wa -

dzo ny był 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, skut ku ją cych ol brzy mi mi
kosz ta mi i nie uwzględ nia ją cych sy tu -
acji eko no micz nej w ca łej UE, a 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,
ofe ro wa nych klien tom.

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 mię dzy re sor to -
we go okrą głe go sto łu z udzia łem
przed sta wi cie li Sej mu, re pre zen 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.

14. 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.
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PRZERÓB ROPY NAFTOWEJ

Wzrost mo żli wo ści pro duk cyj nych
w pol skich ra fi ne riach skut ko wał zwięk -
sze niem prze ro bu ro py naf to wej. To
głów nie za słu ga no wych in sta la cji Gru -
py Lo tos uru cho mio nych w ra mach pro -
gra mu „10+”. I choć rok 2011 nie za -
mknął się jesz cze prze ro bem w Gdań sku
na po zio mie „10+”, to wzrost zo stał jed -
nak osią gnię ty i rok mo żna by ło za mknąć
wy ni kiem 9,2 mln ton prze ro bu. Rok
wcze śniej prze rób wy no sił 8,1 mln ton,
a więc wzrost wy niósł po nad 1 mln ton,
czy li pra wie 14%. Pol ski Kon cern Naf to -
wy OR LEN, mi mo sil nej kon ku ren cji 
z pół no cy Pol ski, utrzy mał prze rób ro py
na po zio mie z ubie głe go ro ku, osią ga jąc
wy nik pra wie 15 mln ton. 

Jak zwy kle, naj wię cej ro py naf to wej tra -
fi ło do pol skich ra fi ne rii z Ro sji. Śred nio -
siar ko wa ro pa ga tun ku REB CO jest tra dy -
cyj nym ga tun kiem prze ra bia nym w pol -
skich ra fi ne riach ze wzglę du na ce nę su -
row ca, jak też do sto so wa nie in sta la cji
pro duk cyj nych do te go ga tun ku pa li wa.
Nie wy klu cza to oczy wi ście mo żli wo ści
prze ro bu in nych ga tun ków rop, choć

(Rys. 1) zrealizowany przez krajowe rafinerie w roku 2011 wyniósł nieco ponad 
24 mln ton, o 5% więcej niż w roku 2010.

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 2011 roku prawie 24 mln m3. Tym samym według
naszych szacunków – w stosunku do roku 2010 – wzrost produkcji paliw ciekłych osiągnął 3%. 

� Rys. 1  PRZERÓB ROPY – DANE ZA ROK 2010 I 2011                       w mln ton

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

� Rys. 3 PORÓWNANIE PRODUKCJI PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2011 I 2010
w tys. m3

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 2010=100

OGÓŁEM 22,8 24,0 5,1

Źródło: Dane własne POPiHN

wy ma ga kosz tow nej zmia ny re żi mów
pro duk cyj nych. W ro ku 2011 do Pol ski
spro wa dza no ro pę z Nor we gii (5%), Wiel -
kiej Bry ta nii (2%) i śla do wo z Ira nu. 

Wy kres (Rys.2) pre zen tu je struk tu rę
do staw ro py do ra fi ne rii kra jo wych ob ra -
zu jąc jed no cze śnie ska lę do mi na cji do -
staw ro py ro syj skiej. Z te go kie run ku do

ra fi na cji tra fi ły po nad 22 mln ton ro py.
Spół ki kra jo we ko rzy sta ły z ren ty geo gra -
ficz nej i trans por to wej wy ko rzy stu jąc do
re ali za cji do staw głów nie in sta la cje ru ro -
cią go we Przed się bior stwa Eks plo ata cji
Ru ro cią gów Naf to wych 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 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 mniej niż 2,5% za opa trze nia ra fi ne rii,
co prze kła da się na je dy nie oko ło 9 dni
prze ro bu. 

2,4%

0,5%

5,3%

89,9%

1,9%

Rosja

Wielka Brytania

Norwegia

Iran

Polska

Źródło: Dane własne POPiHN

Źródło: Dane własne POPiHN

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 2010=100

Benzyny silnikowe 5 694 5  219 92
Olej napędowy 12 237 13 199 108
Gaz płynny LPG 539 448 83
Paliwo JET 819 1 075 131
Lekki olej opałowy 1 292 933 72
Ciężki olej opałowy 2 586 2 943 114
OGÓŁEM 23 167 23 817 103

No we in sta la cje pro gra mu „10+” 
w Gru pie Lo tos oraz zwięk sze nie mo cy
pro duk cyj nych w PKN OR LEN dzię ki
uru cho mie niu no wej in sta la cji HON po -
zwo li ło za spo ko ić po pyt kra jo wy w więk -
szej czę ści z pro duk cji kra jo wej. In sta la -
cje te de dy ko wa ne są do pro duk cji śred -
nich de sty la tów, co wprost prze ło ży ło
się na zwięk sze nie pro duk cji ole ju na pę -
do we go i pa li wa JET. Do dat ko wo więk szy
prze rób ro py spo wo do wał zwięk sze nie
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uzy sków cię żkich frak cji, w tym głów nie
cię żkie go ole ju opa ło we go i as fal tów. Ko -
niecz ność re ali za cji zwięk szo ne go (z 5,75%
do 6,2% 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. Bu do wa no wych in -
sta la cji pro duk cyj nych by ła od po wie dzią
kon cer nów na po trze by do brze roz wi ja -
ją cej się pol skiej go spo dar ki, a tym sa mym
na zwięk szo ny po pyt na olej na pę do wy.
Ma le ją cy po pyt na ben zy ny sil ni ko we zna -
lazł swo je od bi cie rów nież w ogra ni cze -
niu pro duk cji te go ga tun ku pa li wa. Od -
zwier cie dla to trend ca łe go ryn ku eu ro -
pej skie go, gdzie od lat ob ser wo wa na jest
nad pro duk cja ben zyn, a mo żli wo ści eks -
por to we do tra dy cyj ne go od bior cy pa liw
do sil ni ków iskro wych, ja kim są USA,
ma le ją z po wo du mniej sze go po py tu 
i zwięk szo ne go sto so wa nia na tym ryn ku
bio kom po nen tów. Wzra sta ją cy ruch lot -
ni czy w Pol sce, a ta kże na tra sach mię dzy -
na ro do wych po zwo lił na zy skow ną sprze -
daż zwięk szo nej pro duk cji pa li wa JET. 

Pro duk cja ole ju na pę do we go wzro sła
o pra wie 1 mln m3, co w dy na mi ce przy -

wa ły zmniej sze niem pro duk cji lek kie go
ole ju opa ło we go. Ten trend to rów nież kon -
ty nu acja z lat po przed nich, a po trze by ryn -
ku za spa ka ja ne są uzu peł nia ją co z im por -
tu. Im por to wa ny ga so il był rów nież wy ko -
rzy sty wa ny do pro duk cji ole ju na pę do we -
go. Prze su nię cie pro duk cji w kie run ku
głów nych pa liw trans por to wych go spo dar -
ki by ło dzia ła niem zgod nym z tren da mi na
ryn kach mię dzy na ro do wych. 

W po rów na niu z ro kiem 2010 wy pro -
du ko wa no o 962 tys. m3 wię cej ole ju na -
pę do we go, o 256 tys. m3 wię cej pa liwa JET
i o 357 tys. m3 wię cej cię żkie go ole ju opa -
ło we go. Spa dła pro duk cja ben zyn o 475
tys. m3, ga zu płyn ne go LPG o 91 tys. m3

i lek kie go ole ju opa ło we go o 359 tys. m3.
Łącz nie dla pa liw cie kłych za no to wa no
wzrost pro duk cji o 650 tys. m3, co jest wy -
ni kiem gor szym od wzro stu w re la cji
2010 do 2009 o 766 tys. m3. 

Nie wiel kiej zmia nie w sto sun ku do ro -
ku 2010 ule gła struk tu ra pro duk cji pa liw,
któ rą przed sta wio no na rys. 4.

Po dob nie jak w la tach po przed nich
umoc nie niu ule gła po zy cja śred nich de sty -
la tów – ole ju na pę do we go o 1 punkt pro -
cen to wy i pa li wa JET rów nież o 1 punkt
pro cen to wy. Udzia ły ben zyn i lek kie go ole -
ju opa ło we go zmniej szy ły się o 1 punkt

� Rys. 4 STRUKTURA PRODUKCJI PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2011 [%]
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Źródło: Dane własne POPiHN

tyl ko do 5 % ob ję to ści bio kom po nen tów
(do 5% eta no lu do ben zyn = E5; do 5%
es trów do ole ju na pę do we go = B5) Ta kie
ogra ni cze nie spo wo do wa ło, że sprze daż
pa liw nor ma tyw nych, za wie ra ją cych bio -
kom po nen ty, nie po zwa la ła na re ali za cję
NCW. W ro ku 2011 NCW wy no sił 6,2%
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 dać do ben zy ny 9,4% ob -
ję to ści eta no lu, a do ole ju na pę do we go
6,4% ob ję to ści es trów, by móc zre ali zo -
wać NCW po przez sprze daż mie sza nek
pa li wo wych za wie ra ją cych bio kom po -
nen ty. Nie by ło to jed nak do zwo lo ne
przez pra wo, więc aby zre ali zo wać NCW
fir my pro du ku ją ce i im por tu ją ce pa li wa
mu sia ły sprze da wać czy ste es try pod
han dlo wą na zwą pa li wa B100. Wszyst -
ko wska zu je na to, że kosz tem wła -
snych zy sków 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 290 tys. m3 eta no lu i oko ło 800 tys. m3

es trów. Sprze daż pa li wa B100 sza co wa na
jest na oko ło 470 tys. m3 (osta tecz ne da -
ne zna ne bę dą do koń ca mar ca 2012).
Ozna cza to, że sprze daż pa li wa B100 
w sto sun ku do ro ku 2010 wzro sła o oko -
ło 120 tys. m3. Na ro do wy Cel Wskaź ni -
ko wy na rok 2012 okre ślo ny jest na 
po zio mie 6,65% wg war to ści opa ło wej 
i bę dzie rów nie trud ny do zre ali zo wa nia,
choć do sprze da ży bę dzie do pusz czo ne
pa li wo B7 (olej na pę do wy z 7% za war to -
ścią es trów) i po ja wi ła się mo żli wość zre -
du ko wa nia NCW po speł nie niu przez 
fir my okre ślo nych wa run ków za ku pu bio -
kom po nen tów. 

ro stu prze kła da się na 8%. Jest to kon ty -
nu acja tren du wy stę pu ją ce go od kil ku lat,
a obec ny wzrost jest o 1 punkt pro cen to -
wy wy ższy od dy na mi ki wzro stu z ro ku
2010. Spa dek pro duk cji ben zyn sil ni ko -
wych sza co wa ny jest na 8%, a to ozna cza,
że w sto sun ku do spad ku dy na mi ki z ro -
ku 2010 re gres po głę bił się o ko lej ne 
6 punk tów pro cen to wych. Mniej sza pro -
duk cja frak cji lek kich ozna cza ta kże spa dek
pro duk cji LPG o 17%, choć wo lu me no wo
jest to tyl ko 91 tys. m3. Mak sy ma li za cja pro -
duk cji pa li wa do sil ni ków Die sla i pa li wa JET,
a ta kże spa da ją cy po pyt kra jo wy skut ko -

pro cen to wy. Na le ży ocze ki wać, że tren dy
pro duk cyj ne ukształ to wa ne w ro ku 2011
bę dą po dob nie wy glą da ły w ro ku 2012,
tym bar dziej, że ocze ku je się wzro stu go -
spo dar ki pol skiej o ko lej ne 2,5 do 3% PKB. 

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. Nie ste ty w ro -
ku 2011 nie uda ło się wpro wa dzić w ży -
cie prze pi sów umo żli wia ją cych zwięk -
szo ne do da wa nie ilo ści bio kom po nen tów
do pa liw nor ma tyw nych, więc zgod nie 
z pra wem mo żna by ło do da wać do pa liw
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� Rys. 5 STRUKTURA IMPORTU PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2011 [%]
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� Rys. 7 KIERUNKI IMPORTU BENZYN SILNIKOWYCH [%]
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Źródło:Opracowanie własne POPiHN
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Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

IMPORT (rozumiany jako suma importu właściwego 
i nabyć wewnątrz-wspólnotowych) paliw ciekłych

No we in sta la cje pro du ku ją ce wię cej
frak cji śred nich – ole ju na pę do we go, lek -
kie go ole ju opa ło we go i pa li wa JET – wy -
mu si ły zmniej sze nie przy wo zu tych to wa -
rów z za gra ni cy – mi mo, iż kon sump cja
ole ju na pę do we go w kra ju wzro sła. Do -
dat ko wym ele men tem ogra ni cza ją cym
im port by ła ko niecz ność blen do wa nia pa -
liw z bio kom po nen ta mi i sprze daż pa liw
B100 w ce lu re ali za cji Na ro do we go Ce -
lu Wskaź ni ko we go na po zio mie 6,2%
war to ści opa ło wej pa liw. Spa dek kra jo -
we go po py tu na ben zy nę i wzrost na olej
na pę do wy spo wo do wał mak sy ma li za -
cję uzy sków in sta la cji pro duk cyj nych 
w kie run ku śred nich de sty la tów. Nie zbęd -
ne do za opa trze nia ryn ku ben zy ny zo sta -
ły spro wa dzo ne z za gra ni cy i dla te go ich
im port nie znacz nie wzrósł. Do te go
wzro stu mo gły się też przy czy nić re la cje
ce no we po mię dzy ben zy ną w kra ju i po -
za Pol ską. 

Kil ku pro cen to wy spa dek im por tu śred -
nich de sty la tów i nie wiel ki wzrost im por -
tu ben zyn oraz cię żkie go ole ju opa ło we -
go spra wi ły, że ca ły im port osią gnął po zio -
m ni ższy od ubie gło rocz ne go je dy nie 
o 56 tys. m3 (1%). 

Nie po twier dzi ły się za po wie dzi nie -
któ rych ana li ty ków, iż w mo men cie uru -
cho mie nia no wych in sta la cji pro gra mu
„10+” w Gru pie Lo tos i no we go HON
w Płoc ku im port pa liw do kra ju zo sta nie
znacz nie ogra ni czo ny lub też cał ko wi cie
usta nie. Ro sną ca kon sump cja kra jo wa
ole ju na pę do we go oraz re la cje ce no we
w wy mia nie mię dzy na ro do wej to głów -
ne ele men ty któ re spra wi ły, iż do sta wy
we wnątrz w spól no to we oraz im port ole -
ju na pę do we go tyl ko nie znacz nie się
zmniej szył. Struk tu ra im por tu wszyst kich
pa liw po zo sta ła nie zmie nio na, z tą 
tyl ko ró żni cą, iż na stą pi ło prze su nię cie
o 2 pp udzia łu w kie run ku ben zyn kosz -
tem LPG.

Dla 5 ga tun ków pa liw spa dek wo lu -
me nu im por tu i na być we wnątrz w spól -
no to wych wy niósł rok do ro ku je dy nie 
56 tys. m3. Ogra ni cze nie im por tu (o 6%)
do ty czy ło głów nie firm człon kow skich
PO PiHN. Im port ope ra to rów nie za le -
żnych wzrósł o 5% w ska li ca łe go im por -
tu pa liw cie kłych, co prze kła da się na
wzrost wo lu me nu o 170 tys. m3. W tej
gru pie ope ra to rów naj więk szy wzrost

(Rys. 7 i 8) według pierwszych szacunków ukształtował się w roku 2011 na podobnym poziomie jak rok
wcześniej. Łącznie do kraju sprowadzono nieco ponad 8 mln m3, z czego import benzyn silnikowych 
to około 0,8 mln m3, a oleju napędowego 3,2 mln m3. 

wo lu me no wy miał miej sce w od nie sie -
niu do ole ju na pę do we go, któ re go spro -
wa dzo no o 186 tys. m3 wię cej niż w ro ku
ubie głym. Łącz nie spół ki zrze szo ne 
w PO PiHN spro wa dzi ły 4,2 mln m3

czte rech głów nych pa liw sil ni ko wych, 
a ope ra to rzy nie za le żni 3,8 mln m3. 

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.

� Rys. 6 PORÓWNANIE IMPORTU I NABYĆ W-W PALIW CIEKŁYCH 
W ROKU 2011 I 2010

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 2010=100
tys. m3 tys. m3

Benzyny silnikowe 555 769 139
Olej napędowy 3 381 3 220 95
Gaz płynny LPG 3 572 3 472 97
Lekki olej opałowy 660 608 92
Ciężki olej opałowy 79 122 154
OGÓŁEM paliwa płynne 8 247 8 191 99
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Więk szy wo lu men do staw ole ju na pę -
do we go po cią gnął za so bą więk sze zró żni -
co wa nie kie run ków, skąd to pa li wo spro -
wa dza no. Ta kże dla te go pa li wa do mi nu -
ją cy mi kie run ka mi po zo sta ły Niem cy
oraz Li twa. 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 26% wszyst kich
im por to wa nych pa liw. Do da jąc do te go
kie ru nek li tew ski, łącz nie z kie run ku
wschod nie go spro wa dzo no oko ło 43%
ca łe go im por tu ole ju na pę do we go.

Zwięk sze nie mo cy de sty la cyj nych oraz
spa dek po py tu kra jo we go wy mu szo ny
wy so ki mi ce na mi pa liw spo wo do wa ły, iż
znacz nie wzrósł eks port pa liw. Pod wzglę -
dem wo lu me nu naj bar dziej wzrósł eks port
cię żkie go ole ju opa ło we go, któ ry wciąż po -
zo sta je klu czo wym pa li wem eks por to -
wym z Pol ski. Ale war to też za uwa żyć, iż
po dwo je niu ule gła sprze daż za gra ni cę pa -
li wa JET, a ole ju na pę do we go – choć wo -
lu me no wo to wciąż nie wie le –sprze da no
4 ra zy wię cej niż przed ro kiem. Udział
cię żkie go ole ju opa ło we go w ca ło ści
eks por tu pa liw płyn nych uległ ob ni że niu
o 5 punk tów pro cen to wych, ale wciąż
wy no sił 60%. 

Wy ższe kra jo we mo ce pro duk cyj ne
i nor mu ją ca się po spo wol nie niu sy tu acja
na mię dzy na ro do wych ryn kach pa li wa lot -
ni cze go JET spo wo do wa ła, że opła cal ność
eks por tu te go pa li wa sta ła się w ro ku 2011
po now nie atrak cyj na. Do brze roz wi jał
się też ry nek lo tów kra jo wych, sty mu lo wa -
ny do dat ko wo re mon ta mi na pol skich dro -
gach i szla kach ko le jo wych. Wy ka zy wa ne
w tym miej scu do sta wy eks por to we 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 2011 wy nio sła
606 tys. m3, czy li o 25 tys. m3 wię cej 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 Wiel ka Bry ta nia (31%), Ukra ina

� Rys. 8 KIERUNKI IMPORTU OLEJU NAPĘDOWEGO [%]

Niemcy30,3%
Litwa17,2%

Rosja10,1%

Białoruś15,9%
Słowacja10,5%

Finlandia3,8%

Holandia1,8%

Czechy0,1%

Wegry1,2%
Dania1,3%

Inne kraje2,9%

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

� Rys. 10 STRUKTURA EKSPORTU PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2011 [%]
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Źródło: Dane własne POPiHN

EKSPORT (rozumiany jako suma eksportu właściwego
i dostaw wewnątrz-wspólnotowych) paliw ciekłych
(Rys. 9 i 10) wyniósł w 2011 roku ponad 3,3 mln. m3 i jest to wynik wyższy od wyniku z roku 2010 o 33%. 
Oznacza to, iż w roku 2011 wysłano za granicę o około 0,8 mln m3 więcej paliw płynnych niż rok wcześniej.

Źródło: Dane własne POPiHN

� Rys. 9 STRUKTURA EKSPORTU I DOSTAW W-W W ROKU 2010 I 2011

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 2010=100
tys. m3 tys. m3

Benzyny silnikowe 625 693 111
Olej napędowy 32 136 425
Paliwo lotnicze 213 476 223
LPG 20 20 100
Ciężki olej opałowy 1 618 2 003 124
OGÓŁEM 2 508 3 328 133

(26%) i Szwe cja (25%), a ole ju na pę do we -
go Wiel ka Bry ta nia (37%) i Fran cja (29%).
Cię żki olej opa ło wy tra fiał głów nie do 
Ho lan dii (28%) i Da nii (27%). 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 (40%) i by łych 
re pu blik Związ ku Ra dziec kie go (27%), 
a ta kże do Czech, Fin lan dii i Nor we gii.
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� Rys. 11 SZACUNKOWA WIELKOŚĆ KONSUMPCJI PALIW CIEKŁYCH W KRAJU, W ROKU 2011 
W PORÓWNANIU DO ROKU 2010

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

5 
55

7

5 
30

9

14
 6

23

15
 8

09

58
1

60
6

4 
03

8

3 
88

3

1 
45

4

1 
29

3

72
0

67
3

BS ON JET LPG LOO COO

tys. m3

2011
2010

0

5000

10000

15000

20000

Źródło: Opracowanie własne POPiHN

Rysunek 11 przed sta wia wstęp ne po -
rów na nie kon sump cji kra jo wej pa liw cie -
kłych w ro ku 2011 do kon sump cji w ro ku
2010. Osta tecz ne wy ni ki, uwzględ nia ją ce
koń co we roz li cze nie przez Mi ni ster stwo 
Fi nan sów im por tu i do staw we wnątrz w spól -
no to wych, a 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 2012 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.

Ry nek pa liw cie kłych w 2011 ro ku
kształ to wał się zgod nie z pro gno zą  
PO PiHN, a osta tecz ny re zul tat był na wet
nie co wy ższy – 3% wzrost ryn ku pa liw sil -
ni ko wych i 2% wzrost ca ło ści ryn ku pa liw
cie kłych. Głów ny mi czyn ni ka mi, kształ tu -
ją cy mi ry nek pa liw cie kłych by ła roz wi ja -
ją ca się go spo dar ka kra jo wa, ze wzro stem
PKB na po zio mie 4%, a ta kże in ten syw -
ne wzro sty cen na ryn ku hur to wym i de -
ta licz nym. Głów nym mo to rem wzro stu
kon sump cji po zo stał oczy wi ście olej na pę -
do wy, choć na le ży za zna czyć, iż z upły -

KONSUMPCJA KRAJOWA 
paliw ciekłych w roku 2011

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 
tys. m3 udział tys. m3 udział 2010=100

w konsumpcji % w konsumpcji %
Benzyny silnikowe Konsumpcja 5 557 5 309 96

w tym całkowity 555 10 769 14 139
import

Olej napędowy Konsumpcja 14 623 15 809 108
w tym całkowity 3 381 23 3 220 20 95

import 
Gaz płynny LPG Konsumpcja 4 038 3 883 96

w tym całkowity 3 572 88 3 472 89 97
import

Razem 3 gatunki paliw Konsumpcja 24 218 25 001 103
w tym całkowity 7 508 31 7 461 30 99

import
Paliwo JET Konsumpcja 581 606 104

w tym całkowity 0 - 0 - -
import

Lekki olej opałowy Konsumpcja 1 454 1 293 89
w tym całkowity 660 45 608 47 92

import
Ciężki olej opałowy Konsumpcja 720 673 93

w tym całkowity 79 11 122 18 154
import

OGÓŁEM Konsumpcja 26 973 27 573 102
w tym całkowity 8 247 31 8 191 30 99

import

wem cza su dy na mi ka wzro stu ryn ku te go
ga tun ku pa li wa ma la ła. Pod wy żki cen
wpły nę ły istot nie na ry nek ben zyn sil ni ko -
wych i LPG (szcze gól nie au to ga zu). Sta ty -
stycz ny Ko wal ski ob ser wu jąc ce ny na py -
lo nach sta cji pa liw tan ko wał co raz mniej

� Rys. 12 KONSUMPCJA KRAJOWA PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2011 I 2010

ogra ni cza jąc wy jaz dy i prze sia da jąc się do
środ ków ko mu ni ka cji pu blicz nej. Wy ni ków
kon sump cji dla tych dwóch sub sty tu tyw -
nych ga tun ków pa liw nie po pra wi ła na wet
wy jąt ko wo sprzy ja ją ca pod ró żom au ra 
w mie sią cach wa ka cyj nych. Zmia na kon -
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sump cji dla po szcze gól nych ga tun ków
pa liw jest zró żni co wa na i nie co od bie ga od
za ło żeń PO PiHN z po cząt ku ro ku 2011.
W ska li ro ku wy nik koń co wy po ka zał spa -
dek po py tu na ben zy ny sil ni ko we, gaz
płyn ny LPG i ole je opa ło we, ale za to po -
kaź ny wzrost za po trze bo wa nia na olej 
na pę do wy i pa li wo lot ni cze JET. 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.

Tra dy cyj nie już do bre wy ni ki go spo dar -
cze pod par te do dat ko wo licz ny mi in we -
sty cja mi in fra struk tu ral ny mi, a ta kże kon -
ty nu owa na, choć z mniej szą dy na mi ką,
die se li za cja flo ty po jaz dów zna la zły swo -
je od zwier cie dle nie w zwięk szo nym po py -
cie na olej na pę do wy. Utrzy ma ny zo stał
trend wzro sto wy z lat po przed nich.
Wzrost kon sump cji pa li wa do sil ni ków
wy so ko prę żnych o 8% zo stał osią gnię ty
dzię ki zwięk sze niu pro duk cji w kra jo wych
ra fi ne riach. No we mo ce pro duk cyj ne, na -
wet przy tak istot nie zwięk szo nym po py -
cie, po zwo li ły w za opa trze niu ryn ku
ogra ni czyć o 5% udział pa li wa po cho dzą -
ce go z za gra ni cy. Nie zbęd ny im port uzu -
peł nia ją cy te go ga tun ku pa liwa wy niósł
3,2 mln m3, co sta no wi ło 20% udzia łu 
w ryn ku. To o 3 punk ty pro cen to we mniej
niż przed ro kiem, ale wciąż wiel kość bar -
dzo istot na. Nie zna la zły po twier dze nia
przy pusz cze nia o ko niecz no ści znacz ne -
go ogra ni cze nia im por tu wraz ze wzro stem
mo żli wo ści pro duk cyj nych w pol skich
ra fi ne riach. Ry nek znów po zy tyw nie za -
re ago wał na tren dy go spo dar ki i ko lej ny
raz za no to wał wzrost. 

Za po trze bo wa nie na ben zy ny sil ni ko -
we li mi to wa ne jest za sob no ścią port fe li
Po la ków, któ rzy po jaz dy z sil ni ka mi ben -
zy no wy mi wy ko rzy stu ją głów nie do po -
trzeb pry wat nych. 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 2011 nie by ły ko rzyst -
ne dla „Ko wal skie go”. 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 4,5% niż w ro -
ku 2010. Istot na dla zu ży cia ben zyn sil -
ni ko wych jest rów nież re la cja po mię dzy
ce ną te go no śni ka ener gii a ce ną au to ga -
zu bę dą ce go sub sty tu tem ben zyn, któ ra
wpraw dzie przez ca ły rok utrzy my wa ła
ko rzyst ny po ziom oko ło 50% ce ny ben -
zy ny, ale rów nież ro sła. Spa dek 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 nie co
wię cej 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 wzrósł o 4 punk -
ty pro cen to we do po zio mu 14%. 

Wy da wać się po win no, iż wzrost cen
ben zyn po wi nien prze ło żyć się na więk -
sze za po trze bo wa nie na gaz płyn ny LPG.
Ta ka re la cja jed nak nie wy stą pi ła i sza cun -
ko wy wy nik dla ca łe go ro ku po ka zu je spa -
dek kon sump cji LPG o oko ło 4%. Au to gaz
jest wy ko rzy sty wa ny głów nie przez
oszczęd nych i mniej za mo żnych klien tów,
a pod wy żki cen, ja kie na stą pi ły rów nież 
w przy pad ku te go pa li wa, spo wo do wa ły
spa dek za ku pów. Do dat ko wo w mie sią -
cach je sien no -zi mo wych nie no to wa no
zbyt ni skich tem pe ra tur, co prze ło ży ło się
na mniej sze za in te re so wa nie LPG wy ko -
rzy sty wa nym do ce lów grzew czych. Osta -
tecz nie kon sump cja te go ga tun ku pa li wa
za no to wa ła 4% spa dek. Nie ro śnie pro duk -
cja kra jo wa ga zu płyn ne go i wciąż 89% za -
opa trze nia ryn ku w ten pro dukt po cho dzi
z na być za gra nicz nych. To o 1 punk ty pro -
cen to wy wię cej niż w ro ku po przed nim.
W war to ściach bez względ nych do sta wy
za gra nicz ne zma la ły o 3%, 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.

Ocze ki wa no spad ku za po trze bo wa nia
na lek ki olej opa ło wy i zja wi sko to wy stą -

pi ło w istot nym wy mia rze 11%. 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. Mniej sze 
do sta wy z pro duk cji kra jo wej zo sta ły 
- w ce lu zbi lan so wa nia ryn ku - uzu peł nio -
ne to wa rem z im por tu. 

Do bry wy nik kra jo wej sprze da ży 
i znacz ny wzrost w sto sun ku do ro ku
2010 za no to wa ło pa li wo lot ni cze JET.
Przy rost ryn ku osią gnął po ziom 4% i jest
to do bry pro gno styk na przy szłość po sła -
bym ro ku 2010. Utrud nie nia na pol skich
dro gach i szla kach ko le jo wych zwięk szy -
ły atrak cyj ność lo tów kra jo wych, a po -
now ny wzrost lo tów na tra sach mię dzy -
na ro do wych po bu dził sprze daż spół ek
po śred ni czą cych. 

Kon sump cja cię żkie go ole ju opa ło we -
go, po dob nie jak przed ro kiem, nie co spa -
dła i tym sa mym nad wy żki pro duk cyj ne
zo sta ły wy sła ne po za gra ni ce kra ju. Na
ogra ni cze nie kon sump cji wpły nę ła ła god -
na au ra i za pew ne - dzia ła nia firm ener -
ge tycz nych zmie rza ją ce do ogra ni cza nia
emi sji CO2. 

Łącz na kra jo wa kon sump cja 6 ga tun -
ków pa liw cie kłych by ła wy ższa o 600 tys.
m3 od kon sump cji z ro ku 2010. Ten
wzrost ryn ku o 2% zo stał osią gnię ty przy
re duk cji im por tu o 1%, czy li o je dy ne 56
tys. m3. Na dal oko ło 30% ryn ku jest za -
spo ka ja ne za ku pa mi za gra nicz ny mi. To
wpraw dzie o 1 punkt pro cen to wy mniej
niż przed ro kiem ale cał ko wi ty im port wy -
niósł i tak po nad 8 mln m3. 

Cał ko wi ta kon sump cja 6 ga tun ków pa -
liw wy nio sła 27,6 mln m3, a jej struk tu ra
zo sta ła przed sta wio na na wy kre sie rys.13.

Od no to wa no wy raź ny wzrost udzia łu
ole ju na pę do we go (o 3 pp) w ca ło ści ryn -
ku pa liw w Pol sce. To sy gnał, iż flo ta po -
jaz dów z sil ni ka mi Die sla na dal wzra sta
i ma do wy ko na nia co raz wię cej za dań
trans por to wych na ryn ku kra jo wym
(wzrost kon sump cji we wnętrz nej) i mię -
dzy na ro do wym (istot ny wzrost eks por tu
to wa rów z Pol ski). Swo ją po zy cję olej na -
pę do wy wzmoc nił kosz tem ben zyn sil ni -
ko wych i ga zu płyn ne go LPG. 

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

W Pol sce wciąż wy stę pu je nad wy żka
pa liw przy wie zio nych do kra ju nad wy -
wie zio ny mi za gra ni cę. W ro ku 2011 ta
ró żni ca zmniej szy ła się o 0,7 mln m3, ale

� Rys. 13 STRUKTURA KONSUMPCJI PALIW CIEKŁYCH W ROKU 2011 [%]
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Import + Nabycia Eksport + Dostawy Różnica (2-3)
1 2 3 4
Benzyny silnikowe 769 698 71
Olej napędowy 3 220 136 3 084
LPG 3 472 36 3 436
Paliwo lotnicze JET *) 476 (-476)
Lekki olej opałowy 608 608
Ciężki olej opałowy 122 2 047 (-1 925)
RAZEM 8 191 3 393 4 798

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

� Rys. 14 BILANS OBROTÓW MIĘDZYNARODOWYCH DLA PALIW CIEKŁYCH    
W ROKU 2011  tys. m3

i tak im port net to wy no si pra wie 5 mln m3.
Bi lans jest, 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. 

Za kła da jąc, że w ro ku 2012 ry nek pa -
liw w Pol sce wzro śnie o oko ło 1-2% na -
le ży się spo dzie wać, iż bi lans ob ro tów
mię dzy na ro do wych po zo sta nie na po dob -
nym po zio mie jak w ro ku 2011 i za cho -
wa struk tu rę po dob ną do obec nej. 
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Ry nek de ta licz ny to na ko niec ro ku
2011 oko ło 6,8 tys. sta cji pa liw, przy czym
oko ło 47% na tym ryn ku sta no wią wciąż
obiek ty nie za le żne ope ru ją ce pod wła sny -
mi szyl da mi lub pod szyl da mi pry wat nych
sie ci pa li wo wych. Tych ostat nich zresz tą
przy by wa re gu lar nie i obec nie sta no wią
istot ny ele ment za opa try wa nia kie row ców
w pa li wa. 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.
Sta cje pod ty mi bran da mi to już po nad
31% ryn ku sta cji pa liw w Pol sce. Swo ją 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 obiek ty na le żą ce do nie -
za le żnych ope ra to rów, któ rym ofe ro wa -
na jest usłu ga fran czy zy. Na ko niec ro ku
2011 licz ba sta cji kon cer nów mię dzy na -
ro do wych osią gnę ła pra wie 1400 obiek -
tów, co sta no wi ło oko ło 21% ryn ku sta cji
pa liw. Ro śnie 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 tak 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 prze kra cza już 5%. A ry nek jest
nie ba ga tel ny, bo we dług sza cun ków ob -
ro ty za rok 2011 prze kro czy ły 100 mld
PLN, a vo 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 21 mld li trów. 

Rok 2011 nie przy niósł wpraw dzie zna -
czą cych prze jęć czy de biu tów na ryn ku
sta cji pa liw, ale war to od no to wać prze ję -
cie sie ci St1 przez Sta to il i od wró ce nie
tren du spad ko we go w ilo ści sta cji pa liw
po sia da nych przez kon cer ny kra jo we.
Wart od no to wa nia jest fakt po wsta nia no -
we go bran du eko no micz ne go wy lan so wa -
ne go przez GRU PĘ LO TOS – LO TOS
OPTI MA - i dal szy roz wój eko no micz ne -
go bran du PKN – sie ci BLI SKA. 

Uwa gę zwra ca też ro sną ce zna cze nie
na ryn ku no wo cze snych sta cji pa liw, bu -
do wa nych ja ko por ty ob słu gu ją ce kie row -
ców i pod ró żnych. Te miej sca Ob słu gi
Pod ró żnych po wsta ją przy au to stra dach,
dro gach szyb kie go ru chu i ob wod ni cach.
Jed no cze śnie 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 w mia stach. Wy da wać by się
mo gło, iż przy wy so kich ce nach pa liw
przy szłość na pol skim ryn ku po win ny
mieć za pew nio ne sta cje w peł ni au to ma -
tycz ne, re du ku ją ce ce ny ni ższy mi kosz ta -
mi dzia ła nia. Jak na ra zie ry nek pol ski nie
po twier dza tych ten den cji i roz wo ju te go
ty pu sta cji prak tycz nie nie ob ser wu je się.

RYNEK DETALICZNY

2009 2010 2011
Sieci stacji paliw 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Koncerny krajowe 2 074 2 038 2 117
Koncerny zagraniczne 1 311 1 351 1 392
Sieci nezależne 490 562 690
Pozostali operatorzy 
niezależni (około) 2 710 2 658 2 410
Sklepy 130 146 155
OGÓŁEM (około) 6 715 6 755 6 764

� Rys. 15 LICZBA STACJI OPERATORÓW DETALICZNYCH W LATACH 2009-2011

Źródło: Dane własne POPiHN

Spo wo do wa ne jest to bar dzo ni ski mi
ma rża mi za war ty mi w ce nach pa liw. 

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 34 obiek ty (net to, gdyż trwa -
ją ce wciąż pro ce sy re struk tu ry za cji sie ci
po wo du ją 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). Za my ka ne są sta -
cje nie eko no micz ne i ta kie, któ rych przy -
sto so wa nie do no wych wy ma gań śro do wi -
sko wych i wi ze run ko wych by ło by nie opła -
cal ne. Fir ma nie za prze sta ła roz bu do wy
seg men tu eko no micz ne go sta cji, któ ry 
w okre sach wy so kich cen pa liw był do brym
miej scem po zy ski wa nia no wych klien tów
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i ge ne ro wa nia do dat ko wej sprze da ży. 
Na ko niec ro ku sta cji z lo go Bli ska by ło już
490. Przy by ły też dwie no we sta cje dzia -
ła ją ce na ryn ku sta cji au to stra do wych. 

O roz wój wła sne go ryn ku de ta licz ne -
go dbał rów nież dru gi kra jo wy kon cern
naf to wy – Gru pa Lo tos. Stan po sia da nia
net to te go kon cer nu zwięk szył się o 45 sta -
cji pa liw i na ko niec ro ku wy niósł 369
obiek tów. Tak istot ny wzrost zo stał osią -
gnię ty głów nie dzię ki bu do wie no we go
eko no micz ne go bran du – LO TOS OPTI -
MA. Kie row nic two fir my do kład nie prze -
ana li zo wa ło ry nek, a wy cią gnię te wnio ski
za owo co wa ły re kor do wo szyb ką bu do wą
no wej sie ci dzia ła ją cej w eko no micz nym
seg men cie ryn ku sta cji pa liw. Jed no cze śnie
Gru pa Lo tos ak tyw nie roz wi ja ła seg ment
sta cji au to stra do wych, bu du jąc 3 sta cje na
no wych od cin kach dróg szyb kie go ru chu.  

Rów nież dzia ła ją ce na pol skim ryn ku
kon cer ny mię dzy na ro do we nie zwal nia -
ją tem pa roz wo ju swo ich sie ci. W ro ku
2011 przy by ło 41 sta cji ope ru ją cych pod
szyl da mi tych wła śnie ope ra to rów, czy li 
o 1 obiekt wię cej niż uru cho mio no w ro -
ku 2010. Kon cern BP – wi ce li der pol skie -
go ryn ku sta cji pa liw – po sia dał na ko niec
2011 ro ku 424 sta cji, a to ozna cza, że 
w cią gu ro ku zwięk szył licz bę po sia da nych
obiek tów o 22. Shell utrzy mał trze cie miej -
sce w ran kin gu ryn ku sta cji pa liw, ale ilość
sta cji ja ki mi za wia du je zma la ła net to o 6
obiek tów. Do Shel la szyb ko zbli ża się Sta -
to il, któ re go brand za wisł na 41 no wych
sta cjach. Jed nym z po wo dów tak du że go
wzro stu ilo ści sta cji pa liw w tym kon cer -
nie by ło prze ję cie bez ob słu go wej sie ci St1.
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 2011 wzro sła licz ba obiek tów
dzia ła ją cych 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 Del fin, Hu zar czy
An wim z bran dem Moya. Ta for ma dzia -
łal no ści cie szy się co raz więk szym po wo -
dze niem u ope ra to rów nie za le żnych.
Wspól ne, czę sto już ogól no pol skie lo go,
wspól na po li ty ka za ku po wa pa liw, pro gra -
my lo jal no ścio we a jed no cze śnie du ża nie -
za le żność dzia ła nia po wo du ją, iż sto wa -
rzy sze nia te za czy na ją kon ku ro wać z sie -
cia mi kon cer nów.

Swo ich sie ci w ro ku 2011 nie roz bu do -
wy wa ły Ne ste i Lu ko il, ale w do bie wy so -
kich cen pa liw ni ższe ce ny pa liw ofe ro wa ne
przez sta cje tych firm przy cią ga ły klien tów. 

� Rys. 16 STAN SIECI STACJI PALIW W POLSCE NA KONIEC ROKU 2011
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� Rys. 17 STRUKTURA RYNKU STACJI PALIW NA KONIEC ROKU 2011 [%]
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Hi per mar ke ty kon ty nu owa ły roz wój
swych sie ci i w ro ku 2011 ukoń czy ły bu -
do wę 9 no wych sta cji. Po sia da nie 155
obiek tów dys try bu cji pa liw umiesz cza tę
gru pę ope ra to rów przed ta ki mi fir ma mi
jak Ne ste czy Lu ko il. Naj wię cej no wych
sta cji uru cho mio no w po bli żu mar ke tów
z lo go In ter mar che. Li de rem w tej gru pie
po zo sta je wciąż Car re fo ur, ale po zo sta łe
sie ci za po wia da ją dal sze in we sty cje. 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. 

W ro ku 2011 po now nie ob ser wo wa -
no zmniej sze nie licz by sta cji nie za le -

żnych. Rok 2010 był wy jąt kiem, spo wo -
do wa nym roz wią za niem wie lu umów
pa tro nac kich, w trwa ją cym w po przed nich
la tach tren dzie. W ro ku 2011 sy tu acja
wró ci ła do nor my i po now nie ob ser wo -
wa no kur cze nie się tej gru py ope ra to rów
de ta licz nych. 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. Rok 2012 bę dzie
ostat nim, w któ rym ma ją obo wią zy wać
do tych cza so we prze pi sy śro do wi sko we.
Kto nie wy ko na nie zbęd nych i kosz tow -
nych in we sty cji, bę dzie mu siał z ryn ku
wy paść. Ten pro blem bę dzie do ty czył
głów nie ope ra to rów nie za le żnych. 

Ope ra to rzy nie za le żni - mi mo prób
kon so li da cji - są na dal moc no roz pro sze -
ni, ale po sia da ją wciąż oko ło 46% cał ko -
wi tej licz by sta cji pa liw w Pol sce. 

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
2011 przy by ło je dy nie 8 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 38 sta cji
zlo ka li zo wa nych przy au to stra dach. Więk -
szość z tych obiek tów jest w ge stii PKN
OR LEN (20 sta cji), ale sta cje po sia da też
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Gru pa Lo tos (10 sta cji), Shell (6 sta cji) oraz
BP (2 sta cje). Ogła sza ne przez GDD KiA
no we prze tar gi na ko lej ne miej sca ob słu -
gi pod ró żnych przy au to stra dach i dro gach
szyb kie go ru chu, a ta kże bu do wa no wych
od cin ków au to strad za rzą dza nych przez
kon ce sjo na riu szy pry wat nych po zwa la ją
mieć na dzie ję, że ilość tych naj wy ższej ja -
ko ści sta cji pa liw bę dzie ro sła. Oczy wi ście
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. 

Kry zy so wa sy tu acja 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. Nie
na pa wa to opty mi zmem ope ra to rów sta -
cji pa liw, któ rych ma rże i tak są na ni skim
po zio mie. Ko niecz ność 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 wy ma gać bę dzie do -
dat ko wych środ ków fi nan so wych, a tych
już ze sprze da ży pa liw mo że nie udać się
wy pra co wać – szcze gól nie sta cjom nie -
zrze szo nym. Ten fakt mo że spo wo do wać,
iż w ro ku 2012 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 48% 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 50% ryn ku sta cji pa -
liw i oko ło 65% 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
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� Rys. 18 ZMIANA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW, ILOŚCI STACJI 
PALIW ORAZ SPRZEDAŻY W SKLEPACH NA STACJACH 
W ROKU 2011 W STOSUNKU DO ROKU 2010 [%]
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pa liw. Po dob nie sprze daż po zo sta łych
pro duk tów ofe ro wa nych na sta cjach oraz
więk szość z usług ty pu myj nie, ho te le, re -
stau ra cje zlo ka li zo wa ne jest na sta cjach
kon cer nów naf to wych. 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
ope ra to rów.

Wy kres 18 po ka zu je głów ne zja wi ska
za cho dzą ce na ryn ku de ta licz nej sprze da -
ży pa liw. Naj bar dziej za uwa żal ny jest
bar dzo istot ny spa dek sprze da ży pa liw ty -
pu pre mium. W tym przy pad ku naj istot -
niej szym ele men tem ob ni ża ją cym ob ro -
ty sta cji pa liw by ły wy so kie i prak tycz nie
wciąż ro sną ce w cią gu ro ku ce ny pa liw.
Wia do mo, iż pa li wa ty pu pre mium są 
o oko ło 3 do 5% wy ższe od cen pa liw
stan dar do wych, a to już da je przy naj mniej
kil ka na ście gro szy na li trze i sta no wi ele -

ment, wpły wa ją cy na ogra ni cze nie sprze -
da ży. 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. 

Zau wa żal ne jest zwięk sze nie sprze da -
ży tra dy cyj ne go pa li wa do sil ni ków Die -
sla oraz spa dek sprze da ży stan dar do wych
ben zyn sil ni ko wych. 

Uwa gę zwra ca też istot ny wzrost licz -
by sta cji pa liw ope ru ją cych w for mu le
fran szy zy, a ta kże wzrost sprze da ży w skle -
pach dzia ła ją cych na sta cjach pa liw. 

Mie sięcz na sprze daż pa liw cie kłych
re ali zo wa na po przez sta cje pa liw wy ka za -
ła trend wzro sto wy przy za cho wa niu
se zo no wo ści sprze da ży. Jed nak w koń -
ców ce ro ku ba rie ra ce no wa od ci snę ła
swo je pięt no na sprze da ży głów nych
ga tun ków pa liw sil ni ko wych, pre miu jąc

jed no cze śnie sprze daż au to ga zu.
Ni ższa niż przed ro kiem sprze daż

ben zyn sil ni ko wych w kra ju mia ła miej -
sce 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. W ro ku 2011 by ły okre sy,
kie dy ma rże de ta licz ne osią ga ły pra wie ze -
ro wy po ziom. Ry nek ben zyn i au to ga zu
to ry nek klien ta de ta licz ne go, któ ry do ko -
nu je za ku pów zgod nie z za sob no ścią
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. Lep sza sy tu acja mia ła miej sce
przy za ku pach ole ju na pę do we go, któ re -
go sprze daż ści ślej zwią za na jest z roz wo -
jem go spo dar ki, a ten w ro ku 2011 
wy glą dał zu peł nie do brze (wzrost PKB
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o po nad 4%). 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. 

Dy na mi kę sprze da ży pa liw na sta cjach
firm PO PiHN w po szcze gól nych mie sią -
cach 2011 przed sta wio no na wy kre sie 20.

Ele men ty opi sa ne po wy żej są wy raź nie
wi docz ne na wy kre sie dy na mi ki zmian
sprze da ży pa liw. Ostra zi ma na po cząt ku
ro ku i osła bie nie zło te go na sku tek sy tu -

acji go spo dar czo -fi nan so wej w Eu ro pie,
po wo du ją ce wzrost cen i wzrost po dat ków
przy pi sa nych do pa liw (opła ta pa li wo wa,
VAT), spo wo do wa ły sła be wy ni ki sprze da -
ży pa liw, szcze gól nie wi docz ne w przy pad -
ku ben zyn sil ni ko wych i au to ga zu. 

Dla ca łe go ro ku śred ni wzrost dy na mi -
ki sprze da ży pa liw na sta cjach firm PO -
PiHN wy niósł oko ło 2%, przy czym dla
ole ju na pę do we go by ło to 6%. Jed no cze -
śnie dla ben zyn no to wa no spa dek sprze -
da ży rzę du 4%, a dla au to ga zu wzrost 1%.
Ana li za da nych do ty czą cych dy na mi ki
sprze da ży oraz wy ni ków łącz nej kon -
sump cji pa liw w kra ju su ge ru je wzrost wo -
lu me nu sprze da ży ben zyn i au to ga zu na
sta cjach kon cer nów kra jo wych i mię dzy -
na ro do wych oraz przej ście czę ści klien tów
od sta cji pry wat nych do sta cji zrze szo nych.
Po li ty ka ce no wa przy nio sła ocze ki wa ny
sku tek. Na sta cjach kon cer no wych do brze
sprze da wał się też olej na pę do wy, m. in.
dzię ki licz nym pro mo cjom i pro gra mom
lo jal no ścio wym. 

Po okre sie wzro stu w la tach po przed -
nich prak tycz nie za ła mał się ry nek pa liw
pre mium – za rów no ben zyn, jak i ole ju
na pę do we go. Spa dek po py tu się gnął po -
nad 20% w przy pad ku ben zyn i po nad
16% dla ole ju na pę do we go. Na sku tek od -
dzia ły wań ce no wych ry nek cof nął się do
po zio mu sprzed 2 lat. Mi mo tych za wi ro -

wań wciąż ist nie je gru pa klien tów, któ rzy
pre fe ru ją sto so wa nie pa liw pre mium 
w swo ich sa mo cho dach i stan dard pre -
mium w ob słu dze sta cyj nej. Dla tej gru -
py od bior ców bar dziej istot ne są wa lo ry
trak cyj ne i eks plo ata cyj ne wy ższych ga tun -
ko wo pa liw niż ich ce na.

Sprze daż pa liw pre mium roz po czę ła
rok od wy raź nych spad ków. W ko lej nych
mie sią cach by ło nie co le piej, ale ro sną -

ce ce ny spo wo do wa ły, iż trend spad ko -
wy utrzy mał się do koń ca ro ku. Szcze gól -
nie wi docz ne jest to w przy pad ku ben -
zyn sil ni ko wych – pa li wa sta ty stycz ne go
„Ko wal skie go”. Ce ny pa liw pre mium są
zwy kle wy ższe o kil ka dzie siąt gro szy na
li trze od pa liw ty pu stan dard i to jest

głów nym po wo dem spad ku dy na mi ki
sprze da ży. Na le ży też zwró cić uwa gę na
ba zę wyj ścio wą do ob li czeń, czy li wo lu -
me ny sprze da ży w po szcze gól nych mie -
sią cach ro ku po przed nie go, kie dy sprze -
daż pa li wa pre mium wy ka zy wa ła do dat -
nią ko niunk tu rę. Mi mo spad ku sprze da -
ży w ro ku 2011 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. 

Przy wzro ście ogól nej licz by sta cji
pa liw w sie ciach firm PO PiHN o nie co
po nad 2% - (wy kres 18) – wzrost ilo ści
sta cji dzia ła ją cych w for mu le fran szy zy
wy niósł po nad 10%. 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. Licz ba obiek tów bu do wa nych od
pod staw wzro sła je dy nie o nie ca ły 1%,
przy czym 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
2010 rów nież w ro ku 2011 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.

Zmia ny 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
ilość skle pów ope ru ją cych na sta cjach pa -
liw, jak i wzra sta war tość ob ro tów przez
te skle py re ali zo wa nych. 
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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 wzbo ga ce nie ofer ty skle pów sta -
cyj nych o ma łą ga stro no mię. 

Z wy kre su 23 wy raź nie wi dać, iż zde -
cy do wa ny wzrost sprze da ży no to wa no 
w okre sach wzmo żo nych wy jaz dów (fe -
rie, wa ka cje, dni świą tecz ne z za mknię -
ty mi skle pa mi). Naj wy ższy wzrost sprze -
da ży od no to wa no w czerw cu 2011.
Wnio ski z za let mo żli wo ści re ali zo wa nia
sprze da ży w skle pach na sta cjach pa liw
w świę ta pań stwo we wy cią gnę ły hi per -
mar ke ty, któ re rów nież na swo ich sta -
cjach, zlo ka li zo wa nych w po bli żu mar ke -
tu i ofe ru ją cych pa li wa po pre fe ren cyj -
nych ce nach, za czę ły uru cha miać mo duł
skle po wy re ali zu ją cy do dat ko we zy ski dla
wła ści cie li sie ci han dlo wych. Na wy kre -
sie wy raź nie też wi dać, jak wy so kie ce -
ny pa liw wpły wa ją na war tość ob ro tów 
w skle pach. Wte dy, kie dy ce ny no to wa -
ły gwał tow ny wzrost, ob ro ty w skle pach
spa da ły. Nie tan ko wa no – nie ro bio no za -
ku pów. 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 mo żli wość wy -
pra co wa nia nie co wy ższej ma rży ko -
niecz nej do utrzy ma nia obiek tu.

Pol ska Or ga ni za cja Prze my słu i Han dlu
Naf to we go co rocz nie śle dzi zmia ny roz kła -
du geo gra ficz ne go sprze da ży pa liw sil ni -

wo je wódz twie zma lał o 1 punkt pro cen -
to wy w sto sun ku do ro ku po przed nie go.
Ko lej ny mi wo je wódz twa mi z naj więk szą
sprze da żą pa liw są ślą skie, wiel ko pol skie
i dol no ślą skie. 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 na dal utrzy ma ło ostat -
nią po zy cję w tym ran kin gu sprze da ży. 

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 na
przy kład za zna czyć, iż sprze daż ben zyn
sil ni ko wych w wo je wódz twie ma zo wiec -
kim jest o oko ło 22% wy ższa, niż sprze daż
te go pa li wa w dru gim co do wiel ko ści
sprze da ży wo je wódz twie ślą skim. W przy -
pad ku ole ju na pę do we go to już tyl ko oko -
ło 11%. Z ko lei 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 ben zy ny wy no -
si w tej re la cji 8:1, a ole ju na pę do we go 6:1.
Co cie ka we, w przy pad ku au to ga zu jest to
też sto su nek oko ło 6:1. 
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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 2011 po twier dzi ły, iż naj -
więk sza sprze daż de ta licz ną pa liw ma
miej sce w wo je wódz twie ma zo wiec kim,
choć udział pro cen to wy sprze da ży w tym
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PROGNOZY POPYTU 
dla rynku polskiego do roku 2020

Wy kres 25 przed sta wia przy go to wa -
ne przez Pol ską Or ga ni za cję Prze my słu
i Han dlu Naf to we go sce na riu sze za po -
trze bo wa nia na pa li wa cie kłe do ro ku
2020. Sce na riu sze zo sta ły przy go to -
wa ne w ro ku 2011 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. Głów ne czyn ni ki wspo -
ma ga ją ce pol ską go spo dar kę to sze ro -
ko ro zu mia ne in we sty cje in fra struk tu ral -
ne oraz wzrost eks por tu i 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 -
ność lud no ści. Uwzględ nio no rów nież
mo żli wo ści in we sty cyj ne re ali zo wa ne 
z uży ciem środ ków unij nych przy zna -
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nych Pol sce na la ta 2007 – 2013 z ter -
mi nem wy ko rzy sta nia do ro ku 2015.
Rze czy wi ste war to ści ryn ko we by ły
zbie żne z wy ko na nym przez PO PiHN
sce na riu szem ba zo wym, za kła da ją cym
wzrost ryn ku pa liw w Pol sce w ro ku
2011 o 2%. Wpraw dzie na stą pi ły prze -
su nię cia w za kła da nej kon sump cji po -
szcze gól nych ga tun ków pa liw (więk szy
po pyt na olej na pę do wy i mniej szy na
ben zy ny), to jed nak po pyt na wszyst kie
ga tun ki pa liw cie kłych po krył się z war -
to ścią prze wi dzia ną przez Or ga ni za cję.
Te zgod ne re zul ta ty po twier dzi ły słusz -
ność przy ję tych me tod i za ło żeń i po -
zwa la ją przy pusz czać, iż opi sa ne po ni -
żej sce na riu sze na ko lej ne la ta rów nież
bę dą w znacz nej czę ści zgod ne z rze -
czy wi sto ścią.

Sce na riusz ba zo wy za kła da wzrost
pol skiej go spo dar ki 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
2011 i prze wi dy wa ny wy nik PKB w ro -
ku 2012 na po zio mie oko ło 2,5 do 4%
po zwa la przy pusz czać, iż wzrost ryn ku
pa liw w try bie kro czą cym ma sta bil ne
pod sta wy. Sce na riusz ba zo wy za kła da
sta bil ny po pyt na ben zy ny sil ni ko we 
i au to gaz li czo ne ja ko pa li wa sub sty tu -
tyw ne. Nie za kła da się też znacz nych
zmian po py tu na lek ki olej opa ło wy, 
a wręcz przyj mu je się ten den cję do
spad ku za po trze bo wa nia na to pa li wo
w mia rę wzro stu do stęp no ści do sie ci ga -
zu ziem ne go. W tym wa rian cie za po -
trze bo wa nie ryn ku kra jo we go na pa li -
wa cie kłe w ro ku 2020 oce nia się na
oko ło 30 mln m3. 

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, cze go
kon se kwen cją bę dzie wzrost flo ty po jaz -
dów użyt ko wych z sil ni ka mi Die sla
przy jed no cze snym wzro ście licz by 
po jaz dów oso bo wych za si la nych ben -
zy na mi sil ni ko wy mi. Za ło żo no wpro wa -
dze nie do pol skie go pra wo daw stwa
unij nych wy mo gów od no śnie pa li wa
E10 i B10, skut ku ją cych zwięk sze niem
zu ży cia pa liw z ty tu łu ni ższej war to ści
ener ge tycz nej bio kom po nen tów. Na
zna cze niu do ce lów trak cyj nych stra ci
nie co au to gaz, ale ko rzyst ne re la cje 
ce no we w sto sun ku do ben zy ny bę dą
z nie go czy ni ły na dal in te re su ją ce pa li -
wo dla mniej za mo żnych 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 33 mln m3. 

W wa rian cie pe sy mi stycz nym za -
kła da się po wrót spo wol nie nia go spo -
dar cze go na ryn ku eu ro pej skim i tym sa -
mym w Pol sce (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 za ognie nia sy tu acji mię dzy na -
ro do wej lub wpro wa dze nia re gu la cji fi -
skal nych i śro do wi sko wych. Sy tu acja
geo po li tycz na wpły wać mo że nie ko -
rzyst nie na zło te go osła bia jąc go do po -
zio mu, w któ rym je go kurs nie bę dzie
mógł re kom pen so wać zmian cen su row -
ca do pro duk cji pa liw. Sta gna cja go spo -
dar cza i wzrost bez ro bo cia bę dą skut -
ko wać zmniej sze niem za po trze bo wa nia
na pa li wa z kra jo wych ra fi ne rii, któ re zo -
sta ną skie ro wa ne w więk szej czę ści na
eks port. Po dob ny efekt mo że wy stą pić
w przy pad ku wy so kich cen zwią za -
nych z wy so kim po zio mem pa ry te tu im -
por to we go. Za po trze bo wa nie ryn ku na
olej na pę do wy nie bę dzie ro sło jak
obec nie, a po pyt na ben zy ny mo że spa -
dać o kil ka pro cent rocz nie. Re la cje zu -
ży cia ben zy na -au to gaz po pra wi nie co
sprze daż au to ga zu ale trze ba pa mię tać,
iż jest to pro dukt w 90% im por to wa ny.
W tym wa rian cie za po trze bo wa nie ryn -
ku kra jo we go na pa li wa cie kłe w ro ku
2020 oce nia się je dy nie na oko ło 26
mln m3. 

Je śli nie za ist nie ją po wo dy ze wnętrz -
ne zwią za ne z sy tu acją fi nan so wo -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 
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, a die se li -
za cja trans por tu bę dzie kon ty nu owa na,
choć w mniej szym stop niu.Fo

t. 
B

P
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Po raz pierw szy w hi sto rii ce ny głów -
nych pa liw trans por to wych – ben zyn sil -
ni ko wych i ole ju na pę do we go – w wy -
mia rze śred nim dla ca łe go ro ku prze kro -
czy ły po ziom 5 zł/litr. Nie po zo sta ło to
bez wpły wu na za ku py re ali zo wa ne
przez fir my i kie row ców in dy wi du al -
nych. Ben zy na jest głów nie ku po wa na
przez kie row ców in dy wi du la nych, a ci
wi dząc ce ny na py lo nach sta cji pa liw 
i prze li cza jąc za war tość wła snych port fe -
li ogra ni cza li tan ko wa nie po jaz dów w spo -
sób za uwa żal ny dla firm pa li wo wych. 
Sy tu ację ryn ko wą ra to wa ła wciąż do brze
roz wi ja ją ca się go spo dar ka kra jo wa, a jej
roz wój prze kła dał się na za ku py ole ju na -
pę do we go – głów ne go pa li wa go spo dar -
ki. Dzię ki do brym wy ni kom sprze da ży 
te go ga tun ku pa li wa ogól ny po pyt kra jo -
wy na pa li wa trak cyj ne wy ka zał wzrost 
w sto sun ku do ro ku 2010.

Od po cząt ku ro ku 2011 ob ser wo wa -
no wzrost no to wań ro py naf to wej oraz
go to wych pa liw sil ni ko wych. Za czy na jąc
wzrost od po zio mu oko ło 90 USD/bbl
no to wa nia ro py Brent do tar ły do po zio -
mu oko ło 126 USD/bbl, po czym – na
sku tek 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 ce ny za czę ły spa dać 
i prak tycz nie od po cząt ku ma ja po ru sza -
ły się w gra ni cach 100 – 118 USD/bbl 
z lek kim dłu go ter mi no wym tren dem
spad ko wym. Po rów nu jąc no to wa nia
śred nie za rok 2011 i za rok 2010 no to -
wa nia ro py wzro sły o 39%. To wię cej, niż
pod ro ża ła w ob ro cie mię dzy na ro do -
wym ben zy na sil ni ko wa i ty le sa mo, o ile
pod ro żał na ryn kach mię dzy na ro do -
wych olej na pę do wy. W po dob nej ska li
co no to wa nia ro py Brent wzro sły no to -
wa nia ro py Ural, bar dziej istot nej dla kal -
ku la cji wy ni ków w pol skich ra fi ne riach.
Wza jem ne po wią za nie kur su do la ra US
i no to wań ro py spo wo do wa ło, iż przy
wzro ście no to wań ro py kurs do la ra US
nie co osłabł w sto sun ku do zło te go. Jed -
nak ten śred nio rocz ny spa dek war to ści
USD w sto sun ku do pol skiej wa lu ty nie
zdo łał za ha mo wać wzro stu cen pa liw ofe -
ro wa nych na ryn ku kra jo wym, co wpły -
nę ło 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

Notowania ropy Brent i kurs dolara US w 2011 roku
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� Rys. 26 NOTOWANIA ROPY BRENT I KURS DOLARA US W 2011 ROKU

INFORMACJE O CENACH 
PALIW SILNIKOWYCH

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. Od po ło wy ro ku 2011 w Pol sce
mie li śmy do czy nie nia ze sku mu lo wa -
niem się wy so kich no to wań ro py i pa liw
go to wych ze wzro stem war to ści do la ra 
w sto sun ku do zło te go, co spo wo do wa -
ło znacz ne wy win do wa nie cen na pol -
skich sta cjach ben zy no wych. No to wa nia
ro py Brent, któ ra jest wy znacz ni kiem 
ce no wym dla ryn ku eu ro pej skie go kształ -
to wa ły się w ro ku 2011 jak na wykresie26.

Wy stę pu ją ce na po cząt ku ro ku zna -
mio na po wro tu go spo dar ki świa to wej na
ście żkę wzro stu go spo dar cze go skut ko -

wa ły wzro sta mi no to wań na gieł dach ro py 
i pa liw. Oka za ło się jed nak, iż go spo dar -
ka eu ro pej ska sta nę ła przed ko niecz no ścią
roz wią za nia po wa żne go kry zy su fi nan so -
we go i ten fakt wpły nął na za ha mo wa nie
wzro stu no to wań ro py i uciecz kę in we sto -
rów w port fe le wa lut i me ta li szla chet nych.
Wpraw dzie no to wa no in for ma cje o do -
brze roz wi ja ją cej się go spo dar ce Chin i In -
dii, ale te sy gna ły zdo ła ły je dy nie ulo ko -
wać no to wa nia ro py na po zio mie zbli żo -
nym do 110 USD/bbl. Śred nio w ro ku
2011 pod wy żki no to wań ro py wy nio sły
39% w sto sun ku do śred nich z ro ku
2010. To ty le sa mo, co wzrost no to wań
mię dzy na ro do wych dla ole ju na pę do -
we go. Wzrost no to wań ben zyn sil ni ko -
wych wy niósł 33%, a więc spo ro mniej niż
pa li wa do sil ni ków Die sla. O ro sną cym 

za in te re so wa niu ole jem na pę do wym
świad czy fakt zmniej sza nia od po cząt ku
ro ku ró żni cy po mię dzy no to wa nia mi
ben zy ny Pre mium i ole ju na pę do we go.
We wrze śniu ob ser wo wa no już no to wa nia
ole ju na pę do we go na po zio mie wy ższym
niż no to wa nia ben zy ny. Po stę pu ją ca die -
se li za cja i wy so kie ce ny ogra ni cza ją po pyt
na ben zy ny sil ni ko we.

Z uwa gi na fakt, że trans ak cje na ryn -
ku naf to wym za wie ra ne są w do la rach
US, za sad ni cze zna cze nie dla osta tecz -
nej ce ny pa liw w Pol sce ma wła śnie kurs
do la ra w sto sun ku do kur su pol skiej wa -
lu ty. Śred nio w ro ku 2011 zło ty umoc -
nił się w sto sun ku do do la ra US je dy nie

o 2% i śred nio za do la ra US trze ba 
by ło za pła cić 2,96 PLN. Umoc nie nie zło -
te go spo wo do wa ło, iż pod wy żki cen 
na ryn ku kra jo wym nie osią gnę ły ska li
pod wy żek no to wań go to wych pa liw na
gieł dach mię dzy na ro do wych. 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 20%.
Ce ny dla 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.

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) zostały
zaprezentowane na Rys. 27.
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Po nie waż wszyst kie trans ak cje prze -
pro wa dza ne na ryn ku naf to wym fi nan -
so wa ne są w do la rach US, ten den cje 
no to wań ro py i kur su do la ra są zwy kle
od wrot nie pro por cjo nal ne. Śred nie wiel -
ko ści zmian tych dwóch ele men tów 
ce no twór czych na ryn ku pol skim w ro ku
2011 kształ to wa ły się po po szcze gól nych
mie sią cach jak na wy kre sie 28.

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

Ozna ki oży wie nia go spo dar cze go wi -
docz ne by ły szcze gól nie we wzro ście no -
to wań w I po ło wie 2011 ro ku dla ole ju
na pę do we go – głów ne go pa li wa trans -
por to we go go spo dar ki. Na stęp ne mie sią -
ce przy nio sły za trzy ma nie wzro stu dy na -
mi ki cen ro py i ole ju na pę do we go, a dla
ben zyn sil ni ko wych koń ców ka ro ku to
na wet od wró ce nie ten den cji. Na sku tek
ogra ni czo ne go po py tu i spo wo do wa nej
po li ty ką UE die se li za cji trans por tu, a co
za tym idzie nad pro duk cją ben zyn na
ryn ku eu ro pej skim, ce ny ben zyn ro sły
wol niej. 

Ol brzy mie zna cze nie dla kształ to -
wa nia się cen pa liw ma też nie rów no wa -
ga po py tu i po da ży ben zyn i ON w ca -
łej UE. We dług sza cun ków EU RO PIA 
w 2010 ro ku, przy za po trze bo wa niu na
po zio mie oko ło 200 mln ton ole ju na pę -
do we go (die sel + bio die sel), pań stwa UE
im por to wa ły oko ło 25 mln ton, to jest
12,5% za po trze bo wa nia. Jed no cze śnie
przy po py cie na ben zy nę na po zio mie
oko ło 85 mln ton ra fi ne rie UE  mu sia ły
wy eks por to wać po za ob szar UE po nad
30 mln ton ben zyn. Do dat ko wym ob cią -
że niem te go bi lan su jest wzro st udzia łu
bio pa liw oraz, w nie któ rych pań stwach
– w tym w Pol sce – znacz ny udział po -
jaz dów za si la nych au to ga zem.

Jak już wspo mnia no, trans ak cje na
ryn ku naf to wym za wie ra ne są w do la rach
US, a kurs do la ra jest jed nym z głów nych
skład ni ków pa ry te tu im por to we go, dla -
te go za sad ni cze zna cze nie dla ce ny
osta tecz nej pa liw w Pol sce ma re la cja do -
la ra w sto sun ku do zło te go, a ta ule gła
osła bie niu o 2% w sto sun ku do śred niej
z 2010 ro ku osią ga jąc po ziom 2,96
PLN za USD.

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

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 
2011 do2010

Wartość Jednostki Wartość Jednostki 2010=100
1 2 3 4 5 6
Notowania 
ropy Brent 79,60 USD/bbl 110,86 USD/bbl 139

Notowania benzyny 
Premium 10 ppm S 742,6 USD/tonę 988,9 USD/tonę 133
Notowania oleju 
napędowego 10 ppm S 697,2 USD/tonę 966,8 USD/tonę 139

Kurs US Dolara 3,0174 PLN 2,9638 PLN 98

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
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� Rys. 28 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ ROPY BRENT I KURSU DOLARA US
W ROKU 2011 W STOSUNKU DO ŚREDNICH W ROKU 2010 [%]
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Źródło: POPiHN i epetrol.pl

� Rys. 29 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ ROPY I PALIW W ROKU 2011 
W STOSUNKU DO ŚREDNICH W ROKU 2010 [%]
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Śred nia ce na brut to ben zy ny 95 u obu
pol skich głów nych pro du cen tów wzro sła
mniej niż wy ni ka ło by to ze wzro stu no -
to wań gieł do wych (mi mo wzro stu opła -
ty pa li wo wej o oko ło 2%). Nie ule gła
zmia nie staw ka po dat ku ak cy zo we go.

W stop niu wy ższym niż ce na brut to
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. Ich wzrost to
29%, ale to i tak mniej niż wzrost no to -
wań gieł do wych. 

Re la cje ce no we na pol skim ryn ku
hur to wym ole ju na pę do we go przed sta -
wia ta be la 31.

Śred nia ce na hur to wa dla ole ju na pę -
do we go by ła wy ższa niż w ro ku 2010 
o oko ło 20%, czy li wzrost był o 5 punk -
tów pro cen to wych więk szy niż w przy -
pad ku ben zy ny sil ni ko wej. Istot ny wpływ
na ta ki ob raz cen miał wzrost pol skie go
PKB i ska la po py tu kra jo we go. Ska la
wzro stu cen net to by ła więk sza, ale i tak
o 10 punk tów pro cen to wych ni ższa niż
wzrost no to wań gieł do wych die sla.

Bar dzo znacz nie zmniej szy ła się ró żni -
ca w śred nich rocz nych ce nach de ta licz -
nych po mię dzy ben zy ną 95 i ole jem na -
pę do wym. W ro ku 2010 by ło to 28 gr/litr,
a w ro ku 2011 już tyl ko 7 gr/litr. Prak tycz -
nie ta nie wiel ka ró żni ca po mię dzy ce na -
mi utrzy my wa ła się od po cząt ku ro ku, ale
od po ło wy paź dzier ni ka to ce ny ole ju na -
pę do we go by ły na py lo nach sta cji pa li -
wo wych wy ższe od ce ny ben zy ny 95. To
po wrót do sy tu acji wi dzia nej w ro ku
2008, ale wte dy był to tyl ko krót ki in cy -
dent, a te raz trend wy da je się dłu go fa lo -
wy tym bar dziej, że od 1 stycz nia 2012
istot nie (o 16 gr/litr) wzro sła staw ka ak -
cy zy dla pa li wa do sil ni ków Die sla. 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 2011 ak cy -
za plus opła ta pa li wo wa na ten ga tu nek

Źródło: PKN Orlen SA, Grupa Lotos SA, POPiHN

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

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

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

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

� Rys. 32 PORÓWNANIE CEN DETALICZNYCH PALIW SILNIKOWYCH

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 
2011 do 2010

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

Benzyna EU95 
PKN ORLEN brutto (bez VAT) 3 547 PLN/1000 l 4 093 PLN/1000 l 115
Akcyza 1 565 PLN/1000 l 1 565 PLN/1000 l 100
Opłata paliwowa 93 PLN/1000 l 95 PLN/1000 l 102
Benzyna EU95 
PKN ORLEN netto 1 879 PLN/1000 l 2 422 PLN/1000 l 129

Benzyna EU95 
GRUPA LOTOS brutto (bez VAT) 3 544 PLN/1000 l 4 095 PLN/1000 l 116
Benzyna EU95 
GRUPA LOTOS netto 1 876 PLN/1000 l 2 425 PLN/1000 l 129

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 
2011 do 2010

Wartość Jednostki Wartość Jednostki 2010=100
1 2 3 4 5 6
ON o zaw. S 0,001%  
PKN ORLEN brutto (bez VAT) 3 306 PLN/1000 l 3 968 PLN/1000 l 120
Akcyza ON 
o zaw. S 0,001% 1 048 PLN/1000 l 1 048 PLN/1000 l 100
Opłata paliwowa 234 PLN/1000 l 240 PLN/1000 l 103
ON o zaw. S 0,001%  
PKN ORLEN netto 2 022 PLN/1000 l 2 679 PLN/1000 l 132

ON o zaw. S 0,001%  
GRUPA LOTOS brutto (bez VAT) 3 307 PLN/1000 l 3 973 PLN/1000 l 120
ON o zaw. S 0,001%  
GRUPA LOTOS netto 2 023 PLN/1000 l 2 683 PLN/1000 l 133

pa li wa by ła ni ższa niż dla ben zy ny o 37
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 2010 – 2011 prze sta wio no w ta -
be li 32.

Ce ny de ta licz ne ben zy ny 95 i ole ju
na pę do we go istot nie wzro sły, ale war to

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 
2011 do 2010

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

Średnia cena detaliczna 
benzyny EU95 4,56 PLN/litr 5,13 PLN/litr 113
Średnia cena detaliczna ON 4,28 PLN/litr 5,06 PLN/litr 118
Średnia cena detaliczna 
autogazu 2,22 PLN/litr 2,61 PLN/litr 118

za uwa żyć, iż w obu przy pad kach 
o mniej niż ce ny hur to we. Świad czy to
o tym, iż 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. Wa żniej sze by -
ło utrzy ma nie sprze da ży, a tym sa mym 
– na dłu ższą me tę – klien ta, niż wy pra -
co wa nie go dzi we go zy sku. 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. 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.
W przy pad ku nad pro duk cji ben zyn sil -
ni ko wych w Eu ro pie nie dzi wi fakt sty mu -
lo wa nia po py tu ce ną, z czym mie li śmy do
czy nie nia w ro ku 2011 na pol skim ryn -
ku. Re la tyw nie wy so kie ce ny ben zy ny
wpły nę ły na za po trze bo wa nie na au to -
gaz – pa li wo al ter na tyw ne dla ben zyn.
Mi mo więk sze go pro cen to we go wzro stu
ce ny au to ga zu niż ben zy ny 95 re la cja ce -
no wa obu pa liw po zo sta je ko rzyst na dla
au to ga zu, choć tak in ten syw ny wzrost 
ce ny au to ga zu nie po zo stał bez wpły wu
na spa dek po py tu. War to za uwa żyć, iż 
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w ro ku 2010 sto su nek śred niej rocz nej
ce ny au to ga zu do ce ny EU 95 wy no sił
49%, a w ro ku 2011 wrósł do 51%.  

Olej na pę do wy pod ro żał śred nio 
w prze cią gu ro ku o 18%, czy li o 1 punkt
pro cen to wy wię cej, niż mia ło to miej sce 
w ro ku 2010 w sto sun ku do ro ku po przed -
nie go. Głów ne po wo dy wzro stu to wy so -
kie no to wa nia gieł do we, wzrost opła ty pa -
li wo wej, a ta kże wzrost po py tu ze stro ny
sek to ra trans por to we go w kra ju. Rów nież
w przy pad ku te go ga tun ku pa li wa, choć 
w stop niu mniej szym niż by ło to ob ser wo -
wa ne dla ben zyn, ope ra to rzy de ta licz ni
sto so wa li sty mu la cję po py tu ce ną – szcze -
gól nie w okre sie, kie dy ce ny pa li wa do sil -
ni ków wy so ko prę żnych prze kra cza ły ba -
rie rę 5 zł/litr i kie dy za czy na ły być wy ższe
niż ce ny EU 95. 

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 33 i 34.

Mo żna śmia ło po wie dzieć, iż od po cząt -
ku ro ku 2011 mie li śmy do czy nie nia z tren -
dem wzro sto wym cen de ta licz nych pa liw
trans por to wych, a okres po wa ka cyj ny to
czas, kie dy kie row cy nie do wie rza li wła snym
oczom pa trząc na py lo ny sta cji pa li wo wych.
To okres, w któ rym ce ny ben zyn sil ni ko -
wych i au to ga zu osią gnę ły po ziom ni gdy
wcze śniej nie ob ser wo wa ny. Na wet przy re -
kor do wych no to wa niach ro py la tem 2008
ro ku, w okre sie szczy tu 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 tak wy so ki mi ce na mi jak obec nie.
Tym ra zem war tość zło te go nie by ła już tak
efek tyw na i skut ki te go osła bie nia ob ser -
wo wa no na dys try bu to rach sta cji pa liw.
Wy kres 35 po ka zu je re la cje po mię dzy 
no to wa nia mi na gieł dach mię dzy na ro do -
wych, a ce na mi de ta licz ny mi pa liw sil ni -
ko wych w Pol sce.

Przy sprze da ży ole ju na pę do we go
prak tycz nie nie by ło ba rie ry po py tu, 
a głów nym re gu la to rem ce ny by ła kon ku -
ren cja po mię dzy po szcze gól ny mi ope ra -
to ra mi sta cji pa liw. W przy pad ku ben zyn
fir my pa li wo we sta ra ły się tak kształ to wać
ce ny, aby jak naj dłu żej nie trze ba by ło
prze kro czyć psy cho lo gicz nej gra ni cy 
5 PLN za litr, a gdy to już na stą pi ło to
kosz tem ma rży zmniej sza no ska lę pod wy -
żek, by nie do pu ścić do zde cy do wa nej re -
duk cji po py tu. Mi mo kil ku pro cen to we go
wzro stu śred niej pła cy kra jo wej pol scy kie -
row cy mo gli ku pić mniej pa liw niż przed
ro kiem. Wi dać to nie ste ty w wy ni kach
kon sump cji ben zyn i au to ga zu.
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� Rys. 33 CENY DETALICZNE EU 95, ON, LPG I LOO W LATACH 2008-2011
[PLN / 1000 litrów]
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� Rys. 34 CENY DETALICZNE EU 95, ON, LPG, I LOO W 2011 ROKU 
[PLN / 1000 litrów]
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� Rys. 35 DYNAMIKA ZMIAN NOTOWAŃ PALIW ORAZ CEN
DETALICZNYCH EU 95 I ON W POLSCE W ROKU 2011
W STOSUNKU DO ŚREDNICH W ROKU 2010 [%]
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Źródło: Opracowanie własne POPiHN

� Rys. 36 PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH DLA PALIW SILNIKOWYCHAby utrzy mać się na ryn ku sta cja pa liw
przy obec nych ce nach po win na ge ne ro -
wać ma rże w wy so ko ści przy naj mniej
20–25 gr/litr sprze da ne go pa li wa. Nie ste -
ty w ro ku 2011 nie wie lu sta cjom się to
uda wa ło re ali zo wać przez dłu ższy okres
cza su. Szu ka no więc do dat ko wych do -
cho dów na 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. Tam też pa li wa kosz to -
wa ły naj wię cej. Ta niej by ło na sta cjach
seg men tu eko no micz ne go pod lo go 
Lu ko il, 1-2-3 (Sta to il) czy Bli ska (PKN 
OR LEN), a w koń ców ce ro ku rów nież na
LO TOS OPTI MA 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 firm Ne ste
i ST1. Naj tań szy au to gaz mo żna by ło ku -
pić na au to ga zo wych sta cjach ope ra to -
rów nie za le żnych, ale za pew ność ja ko -
ści te go ga tun ku pa li wa trze ba by ło na
sta cjach re no mo wa nych ma rek za pła cić
na wet 20 gr/litr wię cej. 

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 ich stan dard, a ró żni ce cen 

Wyszczególnienie ROK 2010 ROK 2011 Wskaźnik 
2011 do 2010

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

Razem podatki dla EU95 
(VAT+Akcyza+opł.pal.) 2 479 PLN/1000 l 2 619 PLN/1000 l 106
Razem podatki dla ON 
(VAT+Akcyza+opł.pal.) 2 053 PLN/1000 l 2 233 PLN/1000 l 109

% udział podatków 
w cenie detalicznej EU95 54 % 51 % 94
% udział podatków 
w cenie detalicznej ON 48 % 44 % 92

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 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 rż po za pa li wo wych. 

Ma so we se zo no we 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: ma zo wiec kie, ma -
ło pol skie, pod kar pac kie i lu bel skie. Naj -
wy ższe ce ny pa liw w kra ju ob ser wo wa no
wła śnie w du żych aglo me ra cjach tych wo -

je wództw, ale w okre sie let nich wa ka cji
zde cy do wa nie dro żej by wa na tra sach 
w kie run ku mo rza i nad sa mym mo rzem,
a zi mą tan ko wa nie w oko li cach pod gór -
skich jest znacz nie bar dziej kosz tow ne niż
w po zo sta łych czę ściach kra ju. Do dat ko -
wo unij ni tu ry ści pa li wo wi po wo du ją
utrzy my wa nie się wy so kich 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 2011 zostały
pokazane w tabeli 36.

Po mi mo utrzy ma nia wy so ko ści po -
dat ku ak cy zo we go na nie zmie nio nym
po zio mie łącz ne ob cią że nia po dat ko we
dla ben zy ny 95 wzro sły o 6 %, w sto sun -
ku do śred niej w ro ku 2010, do cze go

Fo
t. 

LO
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znacz nie przy czy ni ła się pod wy żka po dat -
ku VAT o 1 punkt pro cen to wy (do 23%)
i wzrost opła ty pa li wo wej. 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. 

Śred nie rocz ne ob cią że nia po dat ko we
dla ole ju na pę do we go wzro sły w ro ku
2011 o 9%. 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 18
do dat ko wych gro szy. Nie zmie nio no
staw ki po dat ku ak cy zo we go, a opła tę pa -
li wo wą pod nie sio no o wy so kość wzro stu
in fla cji. Skut kiem wzro stu ce ny net to 
i opła ty pa li wo wej by ła pod wy żka od pro -
wa dzo ne go (pod wy ższo ne go) VAT. 

Wy ższe śred nie rocz ne ce ny de ta licz -
ne niż w ro ku 2010, spo wo do wa ły, iż 
w struk tu rze cen obu ga tun ków pa liw sil -
ni ko wych udział po dat ków uległ ob ni że -
niu. Dla ben zy ny 95 spa dek ten wy niósł
6% osią ga jąc po ziom 51% ce ny ka żde go
li tra te go pa li wa, a dla ole ju na pę do we -
go 8%, co prze kła da się na 44% udział 
w ce nie de ta licz nej. Spa dek udzia łu po -
dat ków w śred niej ce nie de ta licz nej spo -
wo do wa ny był znacz ny mi wzro sta mi 
ce ny net to, gdyż ak cy za i opła ta pa li wo -
wa są opła ta mi o sta łej wy so ko ści nie za -
le żnej od ce ny net to pa li wa. 

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 2011 do śred nich z ro ku 2010 

Struktura ceny detalicznej benzyny 
EU95 średnio w 2010 roku
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Struktura ceny detalicznej benzyny 
EU95 średnio w 2011 roku

Struktura ceny detalicznej oleju 
napędowego średnio w 2010 roku

Struktura ceny detalicznej oleju 
napędowego średnio w 2011 roku

Źródło: Obliczenia własne POPiHN
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� Rys. 37 STRUKTURA CENY DETALICZNEJ PALIW SILNIKOWYCH

� Rys. 38 STRUKTURA CENY DETALICZNYCH PALIW SILNIKOWYCH (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 2010 4,56 1,57 0,82 0,09 0,20 1,88 4,28 1,05 0,77 0,23 0,21 2,02
Średnia rok 2011 5,13 1,57 0,97 0,10 0,07 2,42 5,06 1,05 0,96 0,24 0,13 2,68
% zmiany 12,5 0,0 18,8 2,5 -64,3 28,7 18,2 0,0 24,8 2,5 -37,4 32,7

� Rys. 39 ŚREDNIE CENY EX POMPA I PODATKI W PAŃSTWACH UE I W POLSCE NA KONIEC GRUDNIA 2011
ROKU W EURO / 1000 LITRÓW

– kształ to wa ła się w spo sób przed sta wio -
ny na wy kre sach 37.

W uję ciu war to ścio wym struk tu ry cen
przed sta wia ją się jak w tabeli 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 kra jo wy -
mi ce na mi na ko niec grud nia 2011.

W ro ku 2011 Pol ska na le ża ła do kra -
jów z naj ni ższy mi ce na mi pa liw w gro -
nie 27 kra jów Unii Eu ro pej skiej. Tym sa -
mym pod trzy ma na zo sta ła sy tu acja z lat
po przed nich. Pod ko niec grud nia 2011
de ta licz ne ce ny kra jo we ben zy ny 95
by ły o 13%, a ole ju na pę do we go o 9%
ni ższe od śred nich cen eu ro pej skich. 

Benzyna Eurosuper 95 Olej napędowy
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 1 229,4 623,6 375,9 229,9 POLSKA 1 261,0 733,6 291,6 235,8 23

Średnia Średnia 
europejska 1 415,2 644,2 530,5 240,6 europejska 1 382,4 740,5 407,0 234,9
Cena w Polsce Cena w Polsce
do średniej do średniej
ceny europejskiej 87% 97% 71% 96% ceny europejskiej 91% 99% 72% 100%
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� Rys. 40 CENY EX POMPA EU 95 W PAŃSTWACH UE I W POLSCE NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU
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� Rys. 41 CENY EX POMPA OLEJU NAPĘDOWEGO W PAŃSTWACH UE I W POLSCE NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

Kra jo wa ce na net to (bez po dat ków, ale
w prze li cze niu na EU RO) ben zy ny 95 by -
ła ni ższa od śred niej eu ro pej skiej o 3%, 
a ole ju na pę do we go o 1 %. War to za uwa -
żyć, że ce ny net to w ca łej 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. Dla przy kła -

du na ko niec grud nia 2011 ro ku ró żni ca
mię dzy naj wy ższą i naj ni ższą ce ną net to wy -
nio sła 122 EU RO, a mię dzy naj wy ższą i naj -
ni ższą ce ną brut to 535 EU RO/1000 li trów
– o 49 EU RO wię cej niż w grud niu 2010.

Ob ser wo wa ny w koń ców ce grud nia
nie ko rzyst ny kurs zło te go w sto sun ku do EU -
RO oraz wzrost staw ki opo dat ko wa nia

VAT do 23% spo wo do wał, że po da tek ten 
w wy mia rze kwo to wym dla ben zy ny był je -
dy nie o 4% ni ższy od śred niej pła co nej 
w pań stwach Unii. Dla ole ju na pę do we go
war tość ta by ła iden tycz na, jak śred nia eu -
ro pej ska. Wy so kość pła co ne go po dat ku 
ak cy zo we go (po prze li cze niu na EU RO)
by ła o 29% i 28% ni ższa od śred niej eu ro -
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pej skiej od po wied nio dla ben zy ny i ole -
ju na pę do we go.

Je dy nie w Ru mu nii, na Cy prze i w Buł -
ga rii kie row cy pła ci li mniej za ben zy nę niż
w Pol sce. U na szych bez po śred nich unij -
nych są sia dów no to wa no wy ższe ce ny, co
skła nia ło kie row ców do tzw. tu ry sty ki pa -
li wo wej do pol skich ob sza rów przy gra nicz -
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nych. Po dob ną sy tu ację no to wa no dla
ole ju na pę do we go, w przy pad ku któ re go
tyl ko 2 kra je – Luk sem burg i Buł ga ria – ofe -
ro wa ły to pa li wo po ni ższych ce nach. Dro -
żej by ło u są sia dów za za chod nią i po łu -
dnio wą gra ni cą. Tra dy cyj nie pa li wa za na -
szą wschod nią gra ni cą, w pań stwach nie
bę dą cych człon ka mi Unii, by ły znacz nie

tań sze niż w Pol sce, co z ko lei za chę ca -
ło pol skich kie row ców do za ku pów za -
gra nicz nych.

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 po ni ższych wy kre sów sy tu acja
w Pol sce jest pod tym wzglę dem lep sza,

Źródło: Opracowanie własne POPiHN
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niż w więk szo ści in nych państw UE. Aż 
w przy pad ku 21 kra jów eu ro pej skich kie -
row cy pła cą wy ższe po dat ki zwią za ne z ben -
zy ną, a w przy pad ku ole ju na pę do we go ta -
kich państw by ło 23. Po rów na nie łącz nych
ob cią żeń po dat ko wych dla pa liw sil ni ko -
wych w pań stwach eu ro pej skich na ko niec
ro ku 2010 pre zen tu ją wy kre sy 42 i 43.

W ro ku 2011 wpro wa dzo no w Pol sce
2 zmia ny po dat ków do ty czą cych pa liw

cie kłych. By ło to pod nie sie nie VAT -u 
o 1 punkt pro cen to wy (do 23%) i opła -
ty pa li wo wej o 2,5%. Nie po zo sta ło to
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. Od po cząt ku ro ku
2012 staw ka ak cy zy w Pol sce dla ole ju
na pę do we go zo sta nie ujed no li co na z po -
zo sta ły mi kra ja mi UE i wy no sić bę dzie

330 EU RO/1000 li trów. Ozna czać to 
bę dzie pod wy żkę po dat ków kra jo wych
dla te go ga tun ku pa li wa, a tym sa mym
kra jo we ce ny ole ju na pę do we go sta ną się
mniej atrak cyj ne w po rów na niu z po zo -
sta ły mi pań stwa mi Wspól no ty. Po ziom
cen bę dzie usta la ny przez czyn ni ki 
re gu lu ją ce ry nek eu ro pej ski - no to wa -
nia mi pa liw go to wych i kur s do la ra 
do zło te go. 

Fo
t. 
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W ro ku 2011 pro du cen ci i im por te rzy
ole jów sma ro wych sprze da li w Pol sce
pra wie 245 000 ton pro duk tów. Ozna cza
to nie wiel ki – o bli sko 3% – wzrost w uję -
ciu rok do ro ku, a za tem sta bi li za cję na
po zio mie mi ni mal nie ni ższym od przed -
kry zy so we go, re kor do we go ro ku 2007.  

Ry nek, ja ko ca łość od ro bił za tem stra -
ty spo wo do wa ne spo wol nie niem go spo dar -
czym i osią gnął po now nie po ziom rów no -
wa gi i sta bi li za cji.

RYNEK OLEJÓW SMAROWYCH 
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Ry nek ole jów sma ro wych dzie li się na
dwa osob ne seg men ty: seg ment ole jów dla
mo to ry za cji oraz seg ment ole jów dla prze -
my słu. Sto su nek ich udzia łów po zo sta je na
prze strze ni lat sta bil ny: ole je dla mo to ry za -
cji to nie co po nad 50% ca ło ści ryn ku.

SEG MENT MO TO RY ZA CYJ NY: 
UMIAR KO WA NY OPTY MIZM
Oce nia jąc sy tu ację w seg men cie ole jów
mo to ry za cyj nych mo żna mieć mie sza ne

uczu cia: ry nek co praw da urósł, lecz – po -
mi mo ro sną cej ilo ści po jaz dów w Pol sce 
– nie był to zna czą cy wzrost (1,5%). Przede
wszyst kim jed nak nie spo dzie wa nie prze stał
ro snąć i po zo stał bez zmian udział w ryn -
ku naj no wo cze śniej szych i naj dro ższych ole -
jów syn te tycz nych i se mi -syn te tycz nych.
Mo że to być od czy ty wa ne ja ko je den 
z pierw szych symp to mów zbli ża ją ce go się,
ko lej ne go spo wol nie nia, su ge ru ją cy w ja ki
spo sób bę dzie ono prze bie gać.
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� Rys. 46 SEGMENT MOTORYZACYJNY: EWOLUCJA STRUKTURY SEGMENTU OLEJÓW SILNIKOWYCH
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Seg ment ole jów dla mo to ry za cji to
przede wszyst kim ole je sil ni ko we. W ro ku
2011 sprze da no w Pol sce 52 000 ton ole -
jów do po jaz dów oso bo wych i 36 000 ton

Pomimo pewnego zahamowania
trendu w ostatnim roku, na przestrzeni
ostatnich 5 lat na rynku olejów silni-
kowych wzrastał systematycznie udział
olejów o najniższych (np. 0W, 5W) 
i średnich (10W) lepkościach – kosztem
olejów mineralnych i jednosezonowych.

Użyt kow ni cy po jaz dów ogra ni cza ją za -
ku py naj prost szych ole jów tzw. jed no se zo -
no wych (mo no gra de). O ile w ro ku 2007
ich udział sta no wił 18% ca łe go ryn ku ole -
jów sil ni ko wych dla mo to ry za cji, to obec -
nie zma lał i wy no si 14%. 

Po mi mo utrzy my wa nia się ten den cji
do uno wo cze śnia nia struk tu ry ryn ku w seg -
men cie mo to ry za cyj nym na le ży za uwa żyć,

do po jaz dów cię ża ro wych oraz sprzę tu po -
moc ni cze go. Z uwzględ nie niem ole jów jed -
no se zo no wych (oko ło 15 000 ton) ry nek
nie znacz nie prze kro czył wiel kość 103 000

ton. Jest to wy nik lep szy niż rok wcze śniej 
(99 000 ton), ale na dal nie co ni ższy niż w re -
kor do wym ro ku 2007, kie dy sprze da no w Pol -
sce bli sko 108 000 ton ole jów sil ni ko wych.

Generalnie w segmencie olejów dla
pojazdów osobowych kierowcy coraz
częściej kupują oleje syntetyczne, nato-
miast wśród użytkowników pojazdów
ciężarowych popyt przesuwa się w stronę
olejów semi-syntetycznych (głównie oleje
o średniej lepkości 10W). W 2011 roku

udział dominujących na rynku olejów
mineralnych wynosił odpowiednio dla
segmentu pojazdów osobowych 36%, 
zaś dla ciężarowych 79%. Oznacza 
to spadek na przestrzeni ostatnich 
5 lat o odpowiednio 12 i 7 punktów
procentowych. 

iż trend ten uległ w ostat nim ro ku za ha mo -
wa niu, zaś struk tu ra ja ko ścio wa ryn ku
prak tycz nie nie zmie ni ła się w po rów na niu
z ro kiem ubie głym. Sy tu acja ta do ty czy ła za -
rów no użyt kow ni ków po jaz dów oso bo -
wych, jak rów nież cię ża ro wych. Po raz
pierw szy od kil ku lat nie no to wa no spad -
ku udzia łu ole jów jed no se zo no wych w ryn -
ku ole jów sa mo cho do wych.
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� Rys. 49 SEGMENT OLEJÓW DLA PRZEMYSŁU – EWOLUCJA STRUKTURY
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SEG MENT PRZE MY SŁO WY: 
RE KORD I ANI ŚLA DU PO KRY ZY SIE
Rok 2011 był bar dzo do bry dla seg men -
tu ole jów prze zna czo nych dla prze my słu,
bo wiem sprze daż wzro sła o po nad 
5 pro cent, osią ga jąc re kor do wy od 2006
ro ku po ziom bli sko 113 000 ton.

Po za seg men tem ole jów sil ni ko wych
dla po jaz dów oso bo wych był to je dy ny
seg ment, któ ry osią gnął po ziom wy ższy niż 
w re kor do wym ro ku 2007, a za tem w peł -
ni od bu do wał się po po nad 15. pro cen -
to wym za ła ma niu w 2009 ro ku. Co wa -
żne, po zy tyw ny trend ob jął rów no mier nie
wszyst kie ro dza je ole jów prze my sło wych 
i zró żni co wa ne ich za sto so wa nia. 

PROGNOZA NA LATA 2012 – 2013
W oparciu o dane historyczne i progno-
zowany spadek dynamiki wzrostu produktu
krajowego brutto POPiHN szacuje, iż 
w latach 2012 – 2013 rynek olejów
początkowo będzie się zachowywał dość
stabilnie, zaś z upływem czasu zacznie
stopniowo wykazywać niewielką ten-
dencję wzrostową. 

Założony na rok 2012 wzrost PKB
Polski na poziomie około 3% może okazać

Źródło: opracowanie własne POPiHN
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się dla rynku olejów poziomem równowagi,
przy którym wolumen sprzedaży ani nie
rośnie, ani nie kurczy się w sposób znaczący.
Skoro prognozy wskazują, iż gospodarka
nie osłabi się równie mocno jak w latach
2008 – 2009 nie należy spodziewać się
analogicznego załamania na rynku olejów.

Oznacza to, że w przypadku segmentu
motoryzacyjnego można spodziewać się
stabilizacji sprzedaży na poziomie powyżej
125 000 ton. Podobnie powinien zachować
się także segment przemysłowy, który 
w roku 2012 powinien pozostać na
poziomie powyżej 112 000 ton. 
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Z kolei w roku 2013 założone przy-
śpieszenie dynamiki PKB ( do około 3,5%)
powinno przełożyć się na niewielką
poprawę w obydwu segmentach. Przy po-
wyższych założeniach segment moto-
ryzacyjny mógłby osiągnąć poziom
128 000 ton, zaś segment przemysłowy
może wzrosnąć do poziomu około
114 000 ton.

Wśród czynników mogących wpłynąć
korzystnie na rynek należy wymienić rosnący
w dalszym ciągu wskaźnik ilości samo-
chodów na 1000 mieszkańców co przekłada
się na rosnący popyt na oleje dla motoryzacji,
wzrost inwestycji przedsiębiorstw, który ma
szansę w pewnym stopniu zrekompensować
stopniowe wygaszanie publicznych inwestycji
infrastrukturalnych związanych z Euro 2012,

a także w dalszym ciągu dość silną dynamikę
konsumpcji indywidualnej.

Wśród zagrożeń należy wskazać na
coraz słabsze dane z rynku pracy,
spadające poziomy wskaźników ko-
niunktury w przemyśle (PMI), a także
rekordowo wysokie ceny paliw, z czym
gospodarka nie miała do czynienia przy
poprzednim spowolnieniu. 

Wzrost PKB w % r/r
Poziom produkcji przemysłowej w % r/r

Sprzedaż detaliczna towarów ogółem w % 
Oleje dla motoryzacji (zm.% rdr)

Oleje dla przemysłu (zm.% rdr)
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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 dó wo so 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 chło dzą co
– sma ru ją cy mi, pre pa ra ta mi do roz luź nia nia śrub i na krę tek, pre -
pa ra ta mi prze ciw r dzew ny mi i an ty ko ro zyj ny mi, pre pa ra ta mi za -
po bie ga ją cy mi przy le ga niu do for my opar ty mi na sma rach) z wy -
łą cze niem pre pa ra tów za wie ra ją cych, ja ko skład nik za sad ni czy,
70 % ma sy lub wię cej ole jów ro py naf to wej lub ole jów otrzy ma -
nych z mi ne ra łów bi tu micz nych. W prak ty ce do ty czy to głów -
nie ole jów okre śla nych po tocz nie ja ko se mi syn te tycz ne (np. ole -
je sil ni ko we kla sy 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 zwa -
la ją scha rak te ry zo wać struk tu rę ryn ku pod wzglę dem lep ko ści
sto so wa nych ole jów sma ro wych.

OLE JE JED NO SE ZO NO WE (MO NO GRA DE)
– są to ole je star sze go ty pu prze zna czo ne do sto so wa nia w okre ślo -
nych – re la tyw nie wą skich – za kre sach tem pe ra tu ro wych. Od 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 ośmiu człon ków PO PiHN:
BP/Ca strol, Exxon Mo bil, Fuchs, Lo to sO il, Or le nO il, Shell, Slo vnaft,
Sta to il oraz To tal zbie ra ne przez Or ga ni za cję w ra mach pro wa -
dzo ne go mo ni to rin gu ryn ku ole jów sma ro wych. Do po wy -
ższych wiel ko ści do da wa ne jest na stęp nie (ja ko ko ry gu ją cy za -
bieg sta ty stycz ny) oko ło 10% ce lem uwzględ nie nia ryn ku znaj -
du ją ce go się po za pod mio ta mi, któ re obej mu je mo ni to ring. 
Or ga ni za cja sza cu je, że udział w ryn ku pod mio tów nie zrze szo -
nych w PO PiHN sta no wi wiel kość w prze dzia le od 5 do 10% 
ca łe go ryn ku.

PO DWÓJ NE RA POR TO WA NIE
Za sto so wa na me to do lo gia gro ma dze nia i prze twa rza nia da nych eli -
mi nu je pro blem tzw. po dwój ne go ra por to wa nia. Spół ki człon kow -
skie PO PiHN ra por tu ją je dy nie sprze daż „na ze wnątrz” PO PiHN
(a więc bez po śred nio na kra jo wy ry nek i do ma łych nie za 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 jesz cze da nych za 4 kwar tał
2011. Z te go wzglę du da ne za 4 kwar tał pre zen to wa ne w ni niej -
szym opra co wa niu sta no wią sza cun ki przy go to wa ne przez biu -
ro PO PiHN przy udzia le spół ek człon kow skich i opie ra ją ce się
na ana li zach da nych hi sto rycz nych i do tych cza so wych tren dach
ryn ko wych.

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

OBJAŚNIENIE POJĘĆ
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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 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 ko ło Płoc ka do PKN
Or len oraz 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 ba zą ro py
naf to wej zlo ka li zo wa ną w Niem czech 
w miej sco wo ści He iners dorf /Schwedt. 
Za chod nią czę ścią ma gi stra li pły nie ro pa
naf to wa dla nie miec kich ra fi ne rii TRM 
i PCK. Od ci nek Po mor ski łą czy 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 Sp. z o.o.
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

INFORMACJA O RYNKU LOGISTYKI
ROPY NAFTOWEJ I PALIW CIEKŁYCH 
Charakterystyka systemu rurociągów surowcowych

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 (po za sto so wa -
niu sub stan cji re du ku ją cej opo ry prze pły -
wu ok. 50 mln t rocz nie); fak tycz ne 
wy ko rzy sta nie ru ro cią gu w 2011 ro ku
wy nio sło oko ło 91 %.

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

Od 2002 r. na Od cin ku Wschod nim
re ali zo wa na jest in we sty cja bu do wy
trze ciej nit ki. Od ci nek Ada mo wo – Za -
wa dy o dłu go ści 82 km od da ny zo stał do
eks plo ata cji w kwiet niu 2009 r., od ci nek
od sta cji pomp Za wa dy do gra ni cy gmin
Ko ryt ni ca i Stra chów ka o dł. 16 km, od -
da no do eks plo ata cji w mar cu 2010 r.,
od ci nek od Orze cho wa do BS Ple ban ka
o dłu go ści 71,5 km od da ny zo stał do eks -
plo ata cji w lip cu 2009 r. Ak tu al nie, trwa
re ali za cja bu do wy ostat nie go, środ ko we -
go od cin ka ru ro cią gu tj. od Orze cho wa

do gra ni cy gmin Ko ryt ni ca i Stra chów ka.
In we sty cja ta w swo im za mia rze ma po -
zwo lić na zwięk sze nie prze pu sto wo ści
Od cin ka Wschod nie go, co po win no
wpły nąć na zin ten sy fi ko wa 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 ba zą ro py naf to wej zlo ka li zo wa ną
w Niem czech w miej sco wo ści He iners -
dorf / Schwedt, za po mo cą dwóch ni tek
ru ro cią gów: dłu gość tra sy: ok. 416 km;
prze pu sto wość no mi nal na: 27 mln t ro -
py naf to wej rocz nie; fak tycz ne wy ko rzy -
sta nie w 2011 ro ku, to oko ło 80 %.

Na od cin ku ba za w 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 zą ma -
ga zy no wą PGNiG zlo ka li zo wa ną w miej -
sco wo ści Dęb no oraz w naj bli ższej przy -
szło ści ba zą Wierzb no. Spół ka trans -
por tu je pol ski su ro wiec wy do by wa ny 
w oko li cy Dęb na do Nie miec.

CHA RAK TE RY STY KA
OD CIN KA PO MOR SKIE GO
Od cin kiem Po mor skim pły nie ro pa naf -
to wa do Gru py LO TOS oraz na eks port
po przez PPPP „Naf to port”. Od ci nek
pra cu je w try bie re wer syj nym co umo -
żli wia tło cze nie ro py naf to wej w oby dwu
kie run kach. W po łą cze niu z in fra struk -
tu rą NAF TO PORT Sp. z o.o., 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 jed nej nit ki 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
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rocz nie (od po wied nio w kie run ku pół -
noc nym i po łu dnio wym); fak tycz ne wy -
ko rzy sta nie w 2011 ro ku: 42 % i 6 % 
(od po wied nio w kie run ku pół noc ny m 
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:

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). Wy ko rzy sta nie ru ro cią gu
wy nio sło w ro ku 2011 oko ło 57 %, 
a na tra sie do Re jow ca 42 %. 
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 wy ko rzy sty wa na prak tycz nie w 100%.
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). Wy ko -
rzy sta nie ru ro cią gu w re la cji do Ko lu szek
wy nio sło w ro ku 2011 oko ło 52 %, a na
tra sie do Bo ro no wa 90 %.

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 w Ada mo wie (15 zbior ni ków 
ma ga zy no wych o łącz nej po jem no ści
oko ło 770.000 m3);
Ba za w Mi szew ku Strzał kow skim 
(27 zbior ni ków ma ga zy no wych o łącz nej
po jem no ści oko ło 1.264.000 m3);
Ba za w Gdań sku (18 zbior ni ków ma ga -
zy no wych o łącz nej po jem no ści ma ga zy -
no wej oko ło 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.

� Rys. 54 BAZY PALIW OLPP

LO GI STY KA MA GA ZY NO WA
PA LIW CIE KŁYCH
Ope ra tor Lo gi stycz ny Pa liw Płyn nych
jest naj więk szym na pol skim ryn ku przed -
się bior stwem spe cja li zu ją cym się w ma -
ga zy no wa niu oraz prze ła dun ku pa liw
płyn nych.

ZA KRES USŁUG OLPP:
� skła do wa nie pa liw,
� ma ga zy no wa nie za pa sów 
obo wiąz ko wych,
� two rze nie i utrzy my wa nie za pa sów
obo wiąz ko wych pa liw cie kłych, 
tzw. „usłu ga bi le to wa”,

� do zo wa nie do dat ków uszla chet nia -
ją cych i bio kom po nen tów do pa liw,
� prze ła du nek pa liw cie kłych i ga zu, 
� ba da nia la bo ra to ryj ne pa liw, bio pa -
liw i bio kom po nen tów i in nych pro -
duk tów naf to wych oraz z za kre su
ochro ny śro do wi ska i ba dań na sta no -
wi skach pra cy.

W ba zach OLPP prze cho wy wa na
jest ben zy na, olej na pę do wy, lek ki olej
opa ło wy oraz pa li wo lot ni cze. Łącz na 
po jem ność wszyst kich Baz Pa liw w 2011
ro ku wy no si ła oko ło 1,85 mln3.  
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WY DA NIA PA LIW PŁYN NYCH
Z BAZ PA LIW OLPP 
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 zwięk sza ją cej się kon -
sump cji pro duk tów naf to wych w ostat -
nich la tach OLPP od no to wu je co rocz ny
wzrost wy da nia pa liw ze swo ich baz. 9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

� Rys. 55 WYDANIA PALIW Z OLPP 2007 – 2011 [tys. m3]

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2011 ROKU
� Przebudowa i rozbudowa frontu autocysternowego wraz z pompownią paliw w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie. 
� Inwestycja miała  na celu podniesienie wydajności frontu autocysternowego, przy jednoczesnej poprawie 

bezpieczeństwa podczas czynności przeładunkowych.  Przebudowa stanowiska wynikała również z oczekiwań 
Klientów dysponujących głównie autocysternami przystosowanymi do nalewu oddolnego.

� Budowa zbiornika 15.000 m³ na olej napędowy w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach. 
� Wzrost zapotrzebowania na pojemności magazynowe oleju napędowego w ww. lokalizacji przyczynił się do 

budowy nowych pojemności. W grudniu 2011 oddano do użytku pierwszy zbiornik. Kolejne inwestycje w tym 
zakresie planowane są na 2012 rok. 

� Przebudowa układu komunikacyjnego w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim.
� Celem inwestycji było zwiększenie przepustowości układu drogowego Bazy. Konieczne było stworzenie 

dodatkowych ciągów drogowych do obsługi autocystern.
� Przebudowa pompowni produktowej oraz instalacji zbiorników resztkowych przy pompowni produktowej w Bazie 

Paliw nr 5 w Emilianowie.
� Przebudowa pompowni produktowej miała na celu zapewnienie bezawaryjnej dystrybucji paliw na froncie 

autocysternowym i poprawę bezpieczeństwa pracy. W wyniku inwestycji zostało zmniejszone ryzyko awarii pomp 
oraz zanieczyszczenia środowiska.
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ZA ŁA DU NEK PA LIW NA AU TO CY -
STER NY W BA ZACH PA LIW OLPP 
Po cząw szy od 2008 ro ku w Ba zach Pa liw
Ope ra to ra Lo gi stycz ne go Pa liw Płyn nych
od no to wu je się co rocz ny wzrost ilo ści 
za ła do wa ne go pa li wa na au to cy ster ny.
Du ży wpływ na po więk sza ją ce się wy ni -
ki w tym seg men cie ma wzrost kon -
sump cji pa liw płyn nych na ryn ku. 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.

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
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� Rys. 56 ZAŁADUNEK PALIW NA AUTOCYSTERNY W LATACH 2007-2011 [tys. m3]

DO ZO WA NIE BIO KOM PO NEN TÓW
Na ro do wy Cel Wskaź ni ko wy (NCW) 
za kła da mi ni mal ny udział bio kom po -
nen tów w ogól nej ilo ści pa liw cie kłych zu -
ży wa nych w cią gu ro ku ka len da rzo we go
w trans por cie, w związ ku z tym przed się -
bior cy pro wa dzą cy dzia łal ność go spo -
dar czą w za kre sie wy twa rza nia, im por tu
oraz sprze da ży pa liw ma ją obo wią zek 
za pew nić mi ni mal ny udział bio kom po nen -
tów oraz in nych pa liw od na wial nych 
w ogól nej ilo ści sprze da ne go pro duk tu. 
W 2011 ro ku po ziom NCW wy no sił 6,2%.
Ma jąc na uwa dze po wy ższe Ope ra tor 
Lo gi stycz ny Pa liw Płyn nych od no to wu je 
co raz więk sze za po trze bo wa nie na usłu -
gę do zo wa nia bio kom po nen tów do pa liw.
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� Rys. 57 DOZOWANIE BIOKOMPONENTÓW W BAZACH PALIW OLPP [tys. m3]



BRANŻA PALIWOWA W POLSCE 
Odpowiedzialny biznes
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Idea od po wie dzial ne go biz ne su (ang.
CSR – Cor po ra te So cial Re spon si bi li ty) sta ła
się w ostat nich la tach ele men tem, de cy du -
ją cym o oce nie przed się bior stwa przez pra -
cow ni ków, klien tów i po zo sta łych in te re sa -
riu szy. Klu czo wy mi ele men ta mi CSR są tro ska
o śro do wi sko, dia log z pra cow ni ka mi i stwo -
rze nie im od po wied nich wa run ków pra cy, 
za an ga żo wa nie w pro jek ty re ali zo wa ne wspól -
nie z lo kal ną spo łecz no ścią, dia log z przed sta -
wi cie la mi wła dzy, part ne ra mi biz ne so wy mi 
i klien ta mi, wresz cie pro wa dze nie biz ne su 
w spo sób zgod ny z obo wią zu ją cym pra wem
i z po sza no wa niem za sad zrów no wa żo ne go
roz wo ju, by w dłuż szej per spek ty wie mógł on
da lej się roz wi jać i przy no sić zy ski. 

Pol ska Or ga ni za cja Prze my słu i Han dlu
Naf to we go (PO PiHN) jest or ga ni za cją 
pra co daw ców, re pre zen tu ją cą in te re sy naj -
więk szych w Pol sce przed się biorstw, dzia -
ła ją cych w ob sza rze pro duk cji i dys try bu -
cji pa liw płyn nych, in fra struk tu ry pa li wo wej,
pro duk cji i dys try bu cji ole jów smar nych.
PO PiHN dzia ła na rzecz wy pra co wa nia 
ta kie go oto cze nia praw ne go dla bran ży 
pa li wo wej w Pol sce i Unii Eu ro pej skiej, któ -
re za pew ni ło by stwo rze nie w peł ni kon ku -
ren cyj ne go i trans pa rent ne go ryn ku, z po -
żyt kiem dla ca łej pol skiej go spo dar ki 
i wszyst kich klien tów. PO PiHN przy go to -
wu je opra co wa nia i ra por ty na te mat ryn -
ku pa liw płyn nych i ole jów w Pol sce.
Przed się bior stwa zrze szo ne w or ga ni za cji
do star cza ją na Pol ski ry nek po nad 80% 
pa liw płyn nych, są czo ło wym pra co daw cą
i głów nym płat ni kiem po dat ków do bu dże -
tu pań stwa. Wpły wy z ty tu łu po dat ków
(VAT i po da tek ak cy zo wy) z bran ży pa li wo -
wej sta no wią oko ło 15% ca ło ści do cho dów
po dat ko wych Pol ski. 

Dzia łal ność Or ga ni za cji opie ra się na Sta -
tu cie oraz Ko dek sie etycz nym. W ro ku
2011 pod ję li śmy pra ce nad wdro że niem
„Ko dek su do brych prak tyk w za kre sie pra wa
ochro ny kon ku ren cji”. Za rów no w prze szło -
ści, jak też obec nie w pra cach PO PIHN 
ry go ry stycz nie prze strze ga się prze pi sów, do -
ty czą cych ochro ny kon ku ren cji, w szcze gól -
no ści za ka zu wy mia ny nie do zwo lo nych 
in for ma cji mię dzy fir ma mi człon kow ski mi.
Przy ję cie Ko dek su znacz nie uła twi prze strze -
ga nie pra wa przez pra cow ni ków biu ra 
PO PiHN i przed sta wi cie li firm człon kow -
skich, uczest ni czą cych w pra cach Or ga ni za -
cji. Od 2010 ro ku PO PiHN po sia da cer ty -
fi kat Sys te mu Za rzą dza nia Bez pie czeń -
stwem In for ma cji ISO/EIC 27001:2005. 
W związ ku z tym obo wią zuje Po li ty ka Sys -
te mu Bez pie czeń stwa In for ma cji, za twier -
dzo na przez dy rek to ra ge ne ral ne go, któ ra
co rocz nie pod da wa na jest we wnętrz nym 
i ze wnętrz nym au dy tom kon tro l nym, po -
twier dza ją cym zgod ność jej funk cjo no wa nia
z tym sys te mem, wła sny mi pro ce du ra mi i wy -
ma ga nia mi praw ny mi. 

Ce lem PO PiHN jest stwo rze nie w peł -
ni kon ku ren cyj ne go, przy ja zne go klien tom
ryn ku i za pew nie nie bez piecz ne go i zrów -
no wa żo ne go roz wo ju przed się biorstw,
dzia ła ją cych w ob sza rze pro duk cji i dys try -
bu cji pa liw płyn nych oraz ole jów. Dla te go
też pro wa dzo ny jest dia log ze wszyst kim in -
te re sa riu sza mi, w ce lu dzie le nia się z ni mi
wie dzą i do świad cze niem na te mat prze -
my słu ra fi ne ryj ne go. PO PiHN opi niu je
pro jek ty ak tów praw nych, w pro ce sie kon -
sul ta cji spo łecz nych, opo wia da się za przy -
ję ciem roz wią zań, naj ko rzyst niej szych 
dla bran ży i koń co we go od bior cy pa liw 
– klien tów sta cji ben zy no wych oraz za
przej rzy stym ryn kiem bez sza rej stre fy.
PO PiHN przy łą czy ła się do zor ga ni zo wa -
nej przez Pra co daw ców RP kam pa nii
„Stop prze my to wi”. W ra mach współ pra -
cy z or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej
uczest ni czy w dzia ła niach, któ rych ce lem
jest eli mi na cja sza rej stre fy z pol skie go 
ryn ku pa liw. 

Ma jąc na uwa dze fakt, że fir my człon -
kow skie do star cza ją na ry nek pa li wa trans -
por to we oraz ole je sma ro we, PO PiHN
pro mu je za cho wa nia, sprzy ja ją ce od po wie -
dzial ne mu wy ko rzy sta niu pa liw przez ich
użyt kow ni ków – kie row ców po jaz dów.
Kon ty nu uje my za ini cjo wa ną przez Eu ro pej -
skie Sto wa rzy sze nie Prze my słu Ra fi ne ryj ne -
go (EU RO PIA) kam pa nię „Oszczę dzaj nie
tyl ko pa li wo” (www.sa ve mo re than fu -
el.eu/po land/in dex.html), któ ra zgod nie 
z za ło że nia mi Ko mi sji Eu ro pej skiej, do ty -
czą cy mi re duk cji emi sji CO2 i po pra wy
efek tyw no ści ener ge tycz nej, pro pa gu je za -
sa dy eko no micz nej jaz dy, przy czy nia ją ce się
do bar dziej bez piecz ne go i efek tyw ne go
pro wa dze nia sa mo cho du. Da je to oszczęd -
ność pa li wa, zmniej sza zu ży cie opon i in -
nych ele men tów po jaz du, ogra ni cza jąc
tym sa mym za nie czysz cze nie śro do wi ska.
PO PiHN jest też part ne rem re ali zo wa ne -
go przez Pol ski Zwią zek Prze my słu Mo -
to ry za cyj ne go pro gra mu Przy ja zna Mo to -
ry za cja, któ re go ce lem jest po pu la ry za cja
wzor ców mo to ry za cji bez piecz nej, ra cjo -
nal nej, no wo cze snej i od po wie dzial nej za
śro do wi sko. 

W ra mach dzia łań na rzecz po pra wy bez -
pie czeń stwa ru chu dro go we go wspie ra my
kam pa nię spo łecz ną pod ha słem „Mo da na
od bla ski. Włącz my śle nie”, or ga ni zo wa ną
przez Kra jo wą Ra dę Bez pie czeń stwa Ru chu
Dro go we go i Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej. PO PiHN
jest też człon kiem wspie ra ją cym Sto wa rzy -
sze nia Part ner stwo dla Bez pie czeń stwa 
Ru chu Dro go we go i ak tyw nie uczest ni czy 
w pra cach tej wy jąt ko wej or ga ni za cji, sku -
pia ją cej przed sta wi cie li ad mi ni stra cji, przed -
się biorstw, śro do wisk eks perc kich i zwy kłych
oby wa te li, któ rym bli skie są kwe stie bez pie -
czeń stwa dro go we go. Fo
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KUL TU RA KOR PO RA CYJ NA
Więk szość spół ek pa li wo wych w Pol sce
po sia da ko deks etycz ny, w któ rym za war -
te są kwe stie od po wie dzial ne go trak to -
wa nia pra cow ni ków, od po wie dzial no ści
za bez pie czeń stwo i śro do wi sko na tu ral -
ne, re la cji ze spo łe czeń stwem i spo łecz -
no ścią lo kal ną oraz prze strze ga nia pra wa
i przej rzy sto ści kon tak tów. W BP Eu ro pa
S.E. funk cjo nu je Ko deks Po stę po wa nia fir -
my ”Rze tel ność po nad wszyst ko”, w Gru -
pie LO TOS za sa dy ety ki okre ślo ne są w za -
pi sach „De ka lo gu kor po ra cyj ne go”, „Ko -
dek sie me na dże ra Gru py Ka pi ta ło wej
LO TOS” i w „Ko dek sie po stę po wa nia
pra cow ni ka Gru py LO TOS”, z ko lei w fir -
mie Shell wszyst kich pra cow ni ków obo -
wią zu je „Ko deks Po stę po wa nia”, któ ry za -
wie ra ta kie kwe stie jak od po wie dzial ność
spo łecz na w kon tek ście BHP, ochro ny śro -
do wi ska i praw czło wie ka oraz zrów no wa -
żo ne go roz wo ju. W PKN OR LEN na stra -
ży prze strze ga nia Ko dek su Etycz ne go stoi
Rzecz nik ds. Ety ki, któ re go ro lą jest tak że
za gwa ran to wa nie wszyst kim in te re sa riu -
szom moż li wo ści swo bod ne go zgła sza nia
przy pad ków na ru sza nia za sad Ko dek su.
In sty tu cja Rzecz ni ka umoż li wia pra cow -
ni kom sy gna li zo wa nie nie pra wi dło wo -
ści, a tym sa mym bu do wa nie świa do mo -
ści oso bi ste go wpły wu na prze strze ga nie
war to ści w Spół ce. W FUCHS OIL COR -
PO RA TION (PL) Sp. z o.o. po za Ko dek -
sem Etycz nym od 2008 ro ku obo wią zu -
je wspól ny dla ca łe go kon cer nu Mię dzy -
na ro do wy Pro gram Zgod no ści, w któ rym
uję te zo sta ły za gad nie nia Za sad Ła du
Kor po ra cyj ne go, Ko dek su Po stę po wa nia
Gru py Fuchs Pe tro lub, wy tycz ne an ty tru -
sto we, wy tycz ne an ty ko rup cyj ne i in ne ob -
sza ry zgod no ści (np. Wy tycz ne ds. Glo bal -
ne go Zróż ni co wa nia, Wy tycz ne ds. Cho -
rób Za wo do wych etc.). Z ko lei TO TAL Pol -
ska pro wa dzi swo ją biz ne so wą dzia łal ność
zgod nie z war to ścia mi i za sa da mi opi sa -
ny mi w przy ję tym w 2000 ro ku Ko dek sem
Po stę po wa nia (Co de of Con duct), opi su -
ją cym za sa dy pro wa dze nia biz ne su i re gu -
ły za cho wa nia dla pra cow ni ków, w któ rym
klu czo wą ro lę od gry wa sza cu nek, od po wie -
dzial ność i wzo ro we za cho wa nie. Do dat -
ko wo w ce lu uła twie nia pra cow ni kom lep -
sze go zro zu mie nia i bar dziej sku tecz ne go
sto so wa nia Ko dek su Po stę po wa nia, Ko mi -
tet Ety ki TO TAL wpro wa dził de dy ko wa ny
pro gram ety ki.

Fir my po świę ca ją wie le uwa gi swo im
pra cow ni kom, dba jąc o ich roz wój, pod -
no sze nie kwa li fi ka cji i in te gra cję. W tym
ce lu w PKN OR LEN pro wa dzo ne są kur -
sy i szko le nia oraz pro gra my roz wo jo we

ODPOWIEDZIALNY BIZNES W FIRMACH
CZŁONKOWSKICH POPIHN

(np. szko le nie „Za rzą dza nie cza sem – gra
szko le nio wa”). Usu wa ne są ba rie ry w
miej scu pra cy, utrud nia ją ce oso bom nie -
peł no spraw nym ak tyw ność za wo do wą.
Spół ka or ga ni zu je wy da rze nia in te gru ją -
ce pra cow ni ków, do któ rych na le żą m.in.
Dzień Che mi ka (w ro ku 2011 mo ty wem
prze wod nim ob cho dów był Mię dzy na ro -
do wy Rok Che mii), Mi strzo stwa Pol ski w
Pił ce Noż nej Gru py OR LEN, Ogól no pol -
ski Tur niej Te ni sa Sto ło we go Gru py OR -
LEN. Od wie lu lat ak tyw nie dzia ła Wo lon -
ta riat Pra cow ni czy OR LEN. W je go ra mach

w 2011 ro ku zo sta ła prze pro wa dzo na
m.in. III edy cja ak cji „Za cza ro wa ny Tor -
ni ster” (pra cow ni cy ufun do wa li kom plet -
ne wy praw ki szkol ne dla 210 pierw szo kla -
si stów, bę dą cych pod opie ką Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Płoc ku).
Po raz pią ty, w ra mach ak cji „Speł nia my
ma rze nia” pra cow ni cy Gru py OR LEN
speł ni li ma rze nia pod opiecz nych ro dzin -
nych do mów dziec ka, ku pu jąc im ich wy -
ma rzo ne pre zen ty. Szan są na roz wój za -
wo do wy ab sol wen tów uczel ni wyż szych
oraz szkół śred nich tech nicz nych są prak -
ty ki in dy wi du al ne, gru po we oraz dy plo -
mo we. Re ali zo wa ny jest tak że pro gram
sta żo wy. OR LEN jest rów nież uczest ni kiem
ogól no pol skie go kon kur su „Grasz o staż“.
W 2011 ro ku za in au gu ro wa ny zo stał
pro jekt „Dzień Wie dzy z OR LE NEM”, któ -
re go ce lem jest uzu peł nie nie wie dzy
prze ka zy wa nej pod czas na uki w tech ni -
kum i pod czas stu diów o wie dzę prak tycz -
ną, przed sta wio ną przez prak ty ków. Po -

pu la ry za cji wie dzy che micz nej oraz pre -
zen ta cji moż li wo ści ja kie da je ro pa naf to -
wa słu ży pro jekt „Lek cja Che mii” - cykl za -
jęć ad re so wa nych do uczniów II klas
gim na zjal nych.

Z ko lei w fir mie BP każ de mu pra cow -
ni ko wi przy słu gu je pa kiet szko le nio wy, któ -
ry obej mu je szko le nia ze wnętrz ne i we -
wnętrz ne, a tak że ist nie je moż li wość
szko leń po przez BP web le ar ning. Do dat -
ko wo funk cjo nu je do rocz ny pro gram wa -
ka cyj nych prak tyk stu denc kich or ga ni zo -
wa nych przez dział HR wraz z uczel nia -

mi, dzię ki któ re mu re gu lar nie przyj mo wa -
ni są sta ży ści. Or ga ni zo wa ne są rów nież
dzia ła nia ma ją ce za cel in te gra cję pra cow -
ni ków: wspól ne świę to wa nie waż nych
wy da rzeń w tym świat, pro jek tów biz ne -
so wych i spo łecz nych (w 2011 – 20-le cie
dzia łal no ści BP w Pol sce) czy ro dzin ne wy -
jaz dy (ski day).

Fir ma Sta to il Po land sta ra się in te gro wać
ce le fir my z ce la mi in dy wi du al ny mi pra -
cow ni ków, po cząw szy od pro ce su re kru -
ta cji, po przez oce ny, szko le nia, roz wój pra -
cow ni czy oraz mo ty wo wa nie fi nan so we 
i po za fi nan so we, da jąc swo im pra cow ni -
kom szan sę na roz wój i pod no sze nie
kwa li fi ka cji, za rów no dzię ki szko le niom,
jak i zmia nom sta no wisk. Fir ma po sia da 
in ter ne to wą plat for mą szko le nio wą Tra -
ining Ad mi ni stra tion Sys tem (TAS), na
któ rej zgro ma dzo na jest kor po ra cyj na
ofer ta szko leń dla pra cow ni ków sta cji.
Fir ma or ga ni zu je tak że Pro gram Prak tyk
Stu denc kich.
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Gru paLO TOS od kil ku lat pro wa dzi
Aka de mię LO TOS, czy li sys tem szko le nio -
wo -roz wo jo wy, w ra mach któ re go or ga ni -
zo wa ne są szko le nia dla pra cow ni ków róż -
nych szcze bli. Ce lem sys te mu jest bu do -
wa part ner skich re la cji wśród pra cow ni -
ków i wdra ża nie w spół ce kul tu ry pra cy 
i fi lo zo fii za rzą dza nia, opar tej o wzo rzec
pra cow ni ka świa do mie uczest ni czą ce go 
w two rze niu war to ści do da nej. Po za szko -
le nia mi or ga ni zo wa ny mi w ra mach Aka -
de mii, pra cow ni cy ma ją moż li wość uczest -
ni cze nia w ze wnętrz nych kur sach z za kre -
su roz wo ju umie jęt no ści za wo do wych. Po -
nad to Gru pa LO TOS wspie ra roz wój na -
uko wy i za wo do wy stu den tów i uczniów,
któ rzy dzię ki swej wie dzy i umie jęt no -
ściom za si lą w przy szło ści gro no pra cow -
ni ków spół ki lub in nych firm naf to wych.
W 2011 r. ufun do wa no sty pen dia dla
uczniów kształ cą cych się w za wo dzie
tech nik tech no lo gii che micz nej oraz zor -
ga ni zo wa no prak ty ki za wo do we. Po za
prak ty ka mi, w ra mach re ali zo wa ne go
przez Gru pę LO TOS od 2004 r. Pro gra mu
Sty pen dy sta LO TOS, w 2011 r. prze ka za -
no sty pen dia stu den tom Po li tech ni ki
Gdań skiej i Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej
oraz dok to ran tom Po li tech ni ki Gdań skiej.
Kon ty nu owa ny był co rocz ny pro gram
„Wa ka cyj ny Staż”, or ga ni zo wa ny przez
Urząd Miej ski w Gdań sku pod pa tro na tem
Pre zy den ta Mia sta, w ra mach któ re go
spół ka ufun do wa ła 23 sta że stu denc kie 
i ab sol wenc kie.

BEZ PIE CZEŃ STWO
Bez pie czeń stwo jest jed nym z klu czo wych
aspek tów kon cep cji CSR firm człon kow -
skich PO PiHN, któ re za prio ry tet sta wia -
ją so bie za pew nie nie bez pie czeń stwa
pra cow ni kom i klien tom po przez prze ciw -
dzia ła nie wy pad kom, awa riom i po ża rom.
W tym ce lu sys te ma tycz nie wy ko ny wa ne
są ba da nia śro do wi sko we, sto so wa ne są
naj lep sze moż li we za bez pie cze nia pro ce -
so wo -tech nicz ne i zdro wot ne, or ga ni zo -
wa ne są prak tycz ne szko le nia i warsz ta ty
te ma tycz ne pod no szą ce kwa li fi ka cje za -
wo do we i świa do mość pra cow ni ków.
Nie któ re fir my po sia da ją funk cjo nu ją cy 
i cer ty fi ko wa ny Zin te gro wa ny Sys tem 
Za rzą dza nia, któ ry jest czę ścią stra te gii za -
rzą dza nia czyn ni ka mi ry zy ka, ukie run ko -
wa nej na zmniej sze nie licz by wy da rzeń
kry zy so wych (wy pad ków przy pra cy, awa -
rii, po ża rów).

24 li sto pa da 2011 r. w Głów nym In -
spek to ra cie Pra cy w War sza wie przed sta -
wi cie le li de rów pol skie go ryn ku pa liw:
PKN OR LEN, Gru pa LO TOS, PGNiG,
PERN „Przy jaźń” i OLPP pod pi sa li „De kla -
ra cję w spra wie po ro zu mie nia na rzecz po -
pra wy bez pie czeń stwa pra cy, ochro ny
prze ciw po ża ro wej i ochro ny śro do wi ska
w prze my śle naf to wym i ga zo wym”, któ -
rej pod sta wo wym ce lem jest eli mi no wa -

nie bądź zmniej sza nie za gro -
żeń mo gą cych pro wa dzić do
po waż nych awa rii prze my sło -
wych. Sy gna ta riu sze po ro zu -
mie nia, zo bo wią za li się m.in.
do pro wa dze nia dzia łań pre -
wen cyj nych w swo ich za kła -
dach w ce lu wy eli mi no wa nia
za gro żeń pod ha słem „Ze ro
awa rii prze my sło wych i wy -
pad ków przy pra cy”. Fo rum
wy mia ny do świad czeń, do -
brych prak tyk oraz wzor co -
wych roz wią zań sta no wić bę dzie Gru pa
Ro bo cza ds. Prze my słu Naf to we go i Ga -
zo we go przy Głów nym In spek to rze Pra -
cy. Sy gna ta riu sze za de kla ro wa li otwar ty
cha rak ter po ro zu mie nia – bę dzie mo gła
do nie go przy stą pić każ da zna czą ca fir ma
bran ży naf to wej i ga zo wej pod wa run kiem
ak tyw ne go włą cze nia się do dzia łań na
rzecz po pra wy bez pie czeń stwa pra cy,
ochro ny prze ciw po ża ro wej i ochro ny
śro do wi ska pod czas pro wa dzo nej dzia łal -
no ści go spo dar czej.

Dla fir my Sta to il Po land wy so kie stan -
dar dy ochro ny zdro wia, bez pie czeń stwa
i śro do wi ska są nad rzęd ną war to ścią – ce -
lem jest ze ro wy pad ków i szkód. W tym
ce lu wpro wa dza się oce nę ry zy ka dla
wszyst kich przed się wzięć, a wy ni ki sta le
pod da wa ne są oce nie i nie ustan nie po pra -
wia ne.

Cie ka wym przy kła dem an ga żo wa nia
pra cow ni ków w pod nie sie nie świa do -
mo ści zwią za nej z ochro ną zdro wia i bez -
pie czeń stwem w miej scu pra cy by ło zor -
ga ni zo wa nie w 2011 ro ku w Gru pie 
LO TOS ko lej nej edy cji Dnia Bez pie czeń -
stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra cy, pod czas
któ re go moż na by ło spraw dzić swój stan
zdro wia, przejść szko le nie z za kre su
pierw szej po mo cy dla dzie ci oraz za po -

znać się z naj now szy mi środ ka mi ochro -
ny in dy wi du al nej.

Bez pie czeń stwo w Shell to naj waż niej -
szy prio ry tet i wła śnie je mu po świę ca ne
jest naj wię cej uwa gi i wy sił ków. W tro sce
o bez pie czeń stwo i zdro wie swo ich pra -
cow ni ków Shell sta ra się za po bie gać 
wy pad kom wpro wa dza jąc pro ste i ja sne
za sa dy bez pie czeń stwa. W swo ich dzia -
ła niach fir ma sku pia się na po pra wie
bez pie czeń stwa na dro gach, po nie waż 
du ży od se tek wy pad ków przy pra cy 
sta no wą wła śnie wy pad ki dro go we. Obo -
wią zu ją bar dzo ry go ry stycz ne za sa dy 
(12 Za sad Ra tu ją cych Ży cie), z któ rych
część od no si się do bez pie czeń stwa w ru -
chu dro go wym. Pro wa dzo na jest tak że ak -
tyw na pro mo cja wła ści wych za cho wań na
dro dze, włą cza jąc w to od po wied nie
szko le nia dla kie row ców Shell. Od 2007
ro ku co ro ku na ca łym świe cie or ga ni zo -
wa ny jest dla pra cow ni ków Dzień Bez pie -
czeń stwa, któ ry jest do sko na łą oka zją do
spo tka nia i po dzie le nia się re flek sja mi na
te mat sta nu bez pie czeń stwa. Pra cow ni cy
Shell Pol ska co ro ku prze cho dzą szko le -
nie z za kre su udzie la nia pierw szej po mo -
cy, za sad bez piecz nej jaz dy sa mo cho dem
(de fen si ve dri ving) oraz za po bie ga nia za -
gro że niom, na ja kie na ra że ni są pod czas
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pra cy i w cza sie wol nym. W fir mie obo -
wią zu je za kaz roz ma wia nia przez te le -
fon w cza sie jaz dy (zgod nie z za sa dą: 
EN GI NE ON MO BI LE OFF), a pra cow -
ni cy w trak cie po dró ży sa mo cho dem co
kil ka go dzin mu szą ro bić przy stan ki 
na od po czy nek.

W fir mie PKN OR LEN, aby sku tecz nie
prze ciw dzia łać wy pad kom, awa riom i po -
ża rom, re ali zo wa ny jest sze reg nie stan -
dar do wych dzia łań z za kre su bez pie -
czeń stwa pra cy. Służ by BHP du żą ro lę
przy wią zu ją do obo wiąz ko wych dzia łań
szko le nio wych, edu ka cyj nych oraz pro -
pa gu ją cych bez pie czeń stwo. Jed nym 
z przy kła dów pod no sze nia świa do mo ści
dot. bez piecz nej pra cy jest uru cho mio -
ny w in tra ne cie spe cjal ny por tal BHP. 
Pra cow ni cy są tak że za pra sza ni do udzia -
łu w kon kur sie o BHP „10 py tań na te mat
bez pie czeń stwa pra cy”. W Spół ce re ali -
zo wa ny jest rów nież pro gram „Zgłoś 
za gro że nie BHP”. Po nad to zo sta ły opra -
co wa ne i wdro żo ne do prak tycz ne go
sto so wa nia pre zen ta cje i pro gra my wspo -
ma ga ją ce prze strze ga nie pro ce dur. Na

uwa gę za słu gu je fakt wpro wa dze nia 
w umo wach z kon trak to ra mi ze wnętrz ny -
mi klau zul „Bez pie czeń stwo pra cy”.

Pra cow ni cy BP po za uczest nic twem w
szko le niach ob li ga to ryj nych z za kre su
BHP zgod nie z wy mo ga mi pra wa, do dat -
ko wo bio rą udział w szko le niach uzu peł -
nia ją cych, jak np. udzie la nie pierw szej 
po mo cy, ewa ku acja sta cji (z re al ny mi
sce na riu sza mi, or ga ni zo wa ne we współ -
pra cy z lo kal ny mi jed nost ka mi ra tun ko wy -
mi) czy za cho wa nie w sy tu acji kry zy so wej.
Do dat ko wo mo gą brać też udział w ak cji
„Zdro we Dni”, pod czas któ rych uczest ni -
czą w se sjach, wy kła dach, warsz ta tach 
do ty czą cych wie dzy z za kre su zdro wia,
bez pie czeń stwa, śro do wi ska. W cza sie
trwa nia ak cji mo gą też wy ko nać ba da nia
ana li tycz ne. Od 5 lat or ga ni zo wa ny jest też
spe cjal ny pro gram tre nin go wy „BP Li der
Bez pie czeń stwa” w for mie kon kur su z wie -
dzy o bez pie czeń stwie, w któ rym uczest -
ni czy co ro ku ok. 600 pra cow ni ków BP
z ca łej Pol ski.

FUCHS OIL COR PO RA TION (PL) rów -
nież przy kła da du żą wa gę do bez pie czeń -

stwa w miej scu pra cy, ry go ry stycz nie prze -
strze ga jąc za sad ru chu dro go we go na 
te re nie swo je go za kła du i wła snych 
pro ce dur bez pie czeń stwa.

W tro sce o po trze by osób nie peł no -
spraw nych za rów no biu ra, jak i sta cje 
pa liw na le żą ce do kon cer nów kra jo wych
i za gra nicz nych są do nich do sto so wa ne.
Li kwi du je się ba rie ry ar chi tek to nicz ne
(od po wied nia sze ro kość do jaz du, au to ma -
tycz nie roz su wa ne drzwi wej ścio we, spe -
cjal nie przy go to wa ne to a le ty, brak kra węż -
ni ków przed wej ściem głów nym do obiek -
tów i brak pro gów we wnę trzach sta cji pa -
liw), a pra cow ni cy sta cji są szko le ni w za -
kre sie ob słu gi osób nie peł no spraw nych.

SPO ŁECZ NOŚĆ LO KAL NA
Fir ma BP, ja ko pierw szy kon cern pa li wo -
wy, po łą czy ła pro gram mar ke tin go wy z ele -
men tem cha ry ta tyw nym, two rząc w 2000
r. pro gram lo jal no ścio wy BP Part nerc lub.
Od wrze śnia 2009 r. klien ci BP mo gą ko -
rzy stać z mul ti part ner skie go pro gra mu
PAY BACK, w któ rym też mo gą prze ka zy -
wać ze bra ne punk ty na do ży wia nie dzie -
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BP roz po czę ła re ali za cję pro gra mu „Ga ry
Gra”, któ re go jest po my sło daw cą. Pro jekt
po świę co ny jest no wo cze snej edu ka cji
eko lo gicz nej i skie ro wa ny do dzie ci w wie -
ku 6-12 lat, ich ro dzi ców oraz szkół i na -
uczy cie li, ob ję ty zo stał ho no ro wym pa tro -
na tem Mi ni stra.

PKN OR LEN ak tyw nie wspie ra spo łecz -
ność lo kal ną, kształ tu jąc tym sa mym dłu -
go let nie re la cje od po wie dzial ne go part ne -
ra. Dzia ła nia do bro czyn ne pro wa dzi sa -
mo dziel nie oraz przy po mo cy kor po ra cyj -
nej Fun da cji OR LEN – Dar Ser ca. Kon cern
jest spon so rem płoc kich in sty tu cji i wy da -
rzeń o cha rak te rze kul tu ral nym, wspie ra
ini cja ty wy zwią za ne z sze ro ko ro zu mia ną
kul tu rą po pu lar ną, jak np. fe sti wal mu zy -
ki elek tro nicz nej Au dio ri ver. Istot ną czę -
ścią tych dzia łań jest tak że spon so ring spor -
tu, w tym m.in. wspie ra nie dru ży ny pił ki
ręcz nej OR LEN Wi sła Płock – Mi strza 
Pol ski 2011. Co rocz nie wspie ra or ga ni zo -
wa ną OR LEN Hand ball Mi ni Li gię, czy li
roz gryw ki pił ki ręcz nej dziew cząt i chłop -
ców z Płoc ka i oko lic.. Spół ka jest tak że
ty tu lar nym spon so rem no wo cze snej ha li
wi do wi sko wo -spor to wej OR LEN Are na.
Pro wa dzi rów nież dzia ła nia spo łecz ne 
w in nych ob sza rach. Od lat wspie ra Wo -
je wódz ki Szpi tal Ze spo lo ny w Płoc ku, jest
fun da to rem i dar czyń cą Fun da cji „Fun dusz
Gran to wy dla Płoc ka” oraz do fi nan so wu -
je re gu lar nie Sto wa rzy sze nie „Fun dusz
Gran to wy Do bre go Są siedz twa dla Ostro -
wa Wiel ko pol skie go”. Sze reg dzia łań do -
bro czyn nych re ali zo wa nych jest za po śred -
nic twem Fun da cji OR LEN – Dar Ser ca. Jej
sztan da ro wym pro gra mem, pro wa dzo -
nym od chwi li po wsta nia w 2001 r., jest
opie ka nad ro dzin ny mi do ma mi dziec ka.
Pro wa dzo ne są rów nież pro gra my sty pen -
dial ne dla pod opiecz nych ro dzin nych
do mów dziec ka, uczniów z Płoc ka i po -
wia tu płoc kie go oraz pro gram wspar cia 

za wo do wych i ochot ni czych jed no stek
stra ży po żar nej. Od 2006 ro ku PKN 
OR LEN re ali zu je au tor ski, ogól no pol ski
pro gram „OR LEN - Bez piecz ne Dro gi”,
ma ją cy na ce lu edu ka cję w za kre sie bez -
pie czeń stwa ru chu dro go we go, a w 2011
ro ku, w ra mach pią tej edy cji pro gra mu,
prze pro wa dzo na zo sta ła ak cja „Niech
ży ją mo to cy kli ści!” Niech ży ją kie row cy!”,
kie ru ją ca uwa gę na po trze bę przy ja zne -
go współ użyt ko wa nia dróg przez kie row -
ców za rów no sa mo cho dów, jak i jed no -
śla dów.

GRU PA LO TOS od kil ku lat uczest ni -
czy w pro gra mie spo łecz nym „Do bry 
Są siad”, któ re go ce lem jest bu do wa do -
brych re la cji po mię dzy ra fi ne rią i miesz -
kań ca mi naj bliż szych dziel nic, a tak że pod -
wyż sza nie świa do mo ści isto ty ochro ny 
śro do wi ska i dzia łań pro eko lo gicz nych 
po przez wspo ma ga nie edu ka cji dzie ci
czy czyn ną ochro nę przy ro dy w naj bliż -
szym oto cze niu fir my. Od lat kon cern do -
fi nan so wu je let ni i zi mo wy wy po czy nek
dla dzie ci z ubo gich ro dzin oraz re ali zu -
je pro gram „LO TOS -Bez piecz na dro ga 
do szko ły” ukie run ko wa ny na dzia ła nia
edu ka cyj ne wśród naj młod szych (od bla -
ski i ze sta wy edu ka cyj ne, prze ka zy wa ne
pod czas or ga ni zo wa nych spo tkań nt. bez -
pie czeń stwa na dro gach).

Shell Pol ska ak tyw nie uczest ni czy 
za rów no w ini cja ty wach glo bal nych, jak
i kra jo wych. Jed ną z ini cja tyw jest Ogól -
no pol ski pro gram edu ka cji ra tow ni czej 
kie row ców „W dro dze na ra tu nek”
(www.wdro dze na ra tu nek.pl), ofe ru ją cy
ja ko jed no z na rzę dzi Kar tę SOS. Opra co -
wa na przez Cen trum Ra tow nic twa EDU -
-MED i ofi cjal nie za apro bo wa na przez 
Pol ską Ra dę Re su scy ta cji, sta no wi kom plet -
ną in struk cję udzie la nia pierw szej po mo -
cy. We wrze śniu 2011 Shell przy stą pił 
do pro gra mu „W dro dze na ra tu nek” 

ci w ra mach pro gra mu „Pa ja cyk” or ga ni -
zo wa ne go wspól nie z Pol ską Ak cją Hu ma -
ni tar ną. Od bli sko 15 lat BP wspie ra 
ak cję Po la Na dziei, któ rej ce lem jest 
po zy ska nie środ ków fi nan so wych na
utrzy ma nie ho spi cjów i uwraż li wie nie
spo łe czeń stwa na po trze by osób cho -
rych. Do dat ko wo fir ma wspie ra tak że
„Aka de mię Przy szło ści” (ca ło rocz ny pro -
gram in dy wi du al nych spo tkań edu ka cyj -
nych dla dzie ci pod ha słem „KAŻ DE
DZIEC KO MA PRA WO DO SUK CE SU!”).
Fir ma BP jest tak że za an ga żo wa na w ak -
cję „Szla chet na Pacz ka” (ogól no pol ska
ak cja świą tecz nej po mo cy prze ka zy wa nia
pa czek na świę ta oso bom naj uboż szym 
z da ne go mia sta lub oko li cy). Są to pro -
jek ty re ali zo wa ne z ogrom nym roz ma -
chem przez Sto wa rzy sze nie WIO SNA, 
w któ re an ga żu ją się tak że pra cow ni cy fir -
my BP, po świę ca jąc swój czas, pie nią dze
czy też dzie ląc się wie dzą (pro gram Mat -
ching Fund - za an ga żo wa nie pra cow ni -
ków). To dzię ki WIO ŚNIE BP otrzy ma ła po
raz trze ci ty tuł Do bro czyń ca Ro ku, gło sa -
mi in ter nau tów. W 2011 ro ku fir ma 
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w cha rak te rze part ne ra dys try bu cyj ne go,
zo bo wią zu jąc się do roz da nia Kart SOS
klien tom tan ku ją cym na sta cjach Shell na
te re nie War sza wy.

Po sia da jąc sta cje pa liw w ca łej Pol sce
fir ma Sta to il sta ra się wspie rać lo kal ne ini -
cja ty wy i ak tyw nie włą czać w wy da rze nia
re gio nal ne. W 2011 ro ku by ła za an ga żo -
wa na w ok. 40 róż nych pro jek tów z dzie -
dzin m.in. bez pie czeń stwa dro gowe go,
edu ka cji, spor tu i kul tu ry, jak choć by: 
Fun da cja Wspól na Dro ga (www.uni te -
dway.org.pl), re ali zu ją ca pro gra my: „Po -
ko ny wa nie nie peł no spraw no ści”, To wa rzy -
sze nie w cho ro bie”, „Po moc w kry zy sie”,
„God na sta rość”, „Krom ka chle ba”, któ rą
pra cow ni cy mo gą wspie rać w ra mach Pro -
gra mu Skład ki Pra cow ni czej prze ka zu jąc
do wol ną część swo ich do cho dów na ce -
le do bro czyn ne lub Fun da cja Kor po ra cyj -
nej Od po wie dzial no ści Spo łecz nej (FCSR,
hwww.fcsr.pl), któ ra za pew nia cie płe po -
sił ki w szko łach dla dzie ci z naj uboż szych
re jo nów kra ju oraz udział dzie ci z wy bra -
nych szkół w za ję ciach ta necz nych i pla -
stycz nych i na uce ję zy ka an giel skie go. 
Sta to il w Pol sce pro wa dzi kam pa nię edu -
ka cyj ną, ma ją cą na ce lu po pra wę bez pie -
czeń stwa w ru chu dro go wym „Bez pie -
czeń stwo Dziec ka na Dro dze”, w ra mach
któ rej uczy się naj młod szych uczniów 
za sad bez piecz ne go ko rzy sta nia z dróg 
pu blicz nych, pro wa dzo ne są kon kur sy 
i qu izy (prze ka za no im po nad 200 ty się -
cy ele men tów od bla sko wych) oraz kam -
pa nię „Ci śnie nie pod Kon tro lą" or ga ni zo -
wa ną wspól nie z fir mą Mi che lin i z PCK,
pod czas któ rej na kil ku dzie się ciu sta -
cjach Sta to il pra cow ni cy Mi che lin i Sta to -
il spraw dza ją ci śnie nie w opo nach i udzie -
la ją po rad w ja ki spo sób utrzy mać pra wi -
dło we ci śnie nia w ko łach, a wo lon ta riu -
sze PCK mie rzą ci śnie nie krwi kie row ców.

Fir my człon kow skie PO PiHN: Exxon -
Mo bil, Shell Pol ska oraz To tal Pol ska są
człon ka mi Sto wa rzy sze nia Part ner stwo
dla Bez pie czeń stwa, pro mu ją ce go bez pie -
czeń stwo w ru chu dro go wym.

PO LI TY KA ŚRO DO WI SKO WA
Dzia łal ność biz ne so wa spół ek człon kow -
skich PO PiHN opie ra się na za cho wa niu
moż li wie naj wyż szej neu tral no ści eko lo -
gicz nej pro ce sów pro duk cyj nych, lo gi -
stycz nych i dys try bu cji pro duk tów. Fir ma
BP ja ko jed na z pierw szych sie ci sta cji pa -
liw w tro sce o ochro nę śro do wi ska za sto -
so wa ła od sys opa rów na wszyst kich swo -
ich sta cjach i stan dard dwu płasz czo wych
zbior ni ków oraz po sia da we wnętrz ne
sys te my za rzą dza nia.

W PKN OR LEN dzię ki sto so wa nym
pro ce du rom gwa ran tu ją cym bez piecz ną
eks plo ata cję i za cho wa nie do pusz czal nych
pa ra me trów emi sji, in sta la cje pro duk cyj -
ne nie wy wie ra ją istot ne go wpły wu na bio -
róż no rod ność. Od 2010 ro ku w Spół ce

funk cjo nu je Zin te gro wa ny Sys tem Za -
rzą dza nia, a od kwiet nia 2010 r. obo wią -
zu je Po li ty ka Zin te gro wa ne go Sys te mu 
Za rzą dza nia, któ ra okre śla m.in. ce le śro -
do wi sko we. W 2011 ro ku PKN OR LEN
otrzy mał Cer ty fi kat wdro że nia Ra mo we go
Sys te mu Za rzą dza nia „Re spon si ble Ca re”®,
roz po czął tak że wdra ża nie in for ma tycz ne -
go na rzę dzia do bi lan so wa nia emi sji CO2
z in sta la cji. Wpro wa dzo no na rzę dzie wy -
mia ny in for ma cji mię dzy spół ka mi Gru py
Ka pi ta ło wej, do ty czą cych za gad nień zwią -
za nych z ochro ną śro do wi ska, po przez
wy ko rzy sta nie apli ka cji MS Sha re Po int
Se rvi ces. Plat for ma uspraw nia pod sta -
wo we pro ce sy w or ga ni za cji, do któ rych
na le żą obieg do ku men tów, ko mu ni ka cja
i wy mia na in for ma cji, za rzą dza nie za da -
nia mi oraz wspól na pra ca nad ich wy ko -

na niem. Za pew nia tak że do stęp do 
jed no li tych i naj now szych wer sji do ku -
men tów, umoż li wia pro wa dze nie dys ku -
sji z wy ko rzy sta niem pa ne li.

Spół ka od po nad de ka dy ak tyw nie
dzia ła na rzecz od bu do wy po pu la cji 
ob ję te go ści słą ochro ną, so ko ła wę drow -
ne go, m.in. współ pra cu jąc ści śle ze Sto wa -
rzy sze niem na Rzecz Dzi kich Zwie rząt
„So kół”. 

Eko lo gia jest tak że bar dzo waż nym 
ele men tem mi sji spół ki OLPP. Wszyst kie
dzia ła nia są pro wa dzo ne ze szcze gól nym
uwzględ nie niem od dzia ły wa nia na śro do -
wi sko. Fir ma pro wa dzi sze reg in we sty cji,
mię dzy in ny mi po le ga ją cych na wsta wia -
niu do dat ko wych den w zbior ni kach ma -
ga zy no wych oraz za bez pie cza niu tac ma -
ga zy no wych, czy też in we sty cji zwięk sza -
ją cych wy daj ność i spraw ność in sta la cji
Od zy sku Par Ben zyn. Ry zy ko wy stą pie nia
wy cie ków i za nie czysz czeń pod le ga cią -
głej ana li zie. W spo sób cią gły pro wa dzo -
ne są pra ce ma ją ce na ce lu iden ty fi ka cję
te re nów, któ re by ły za nie czysz czo ne 
w okre sie, gdy świa do mość eko lo gicz na
by ła na niż szym po zio mie, a le gi sla cja
mniej ry go ry stycz na. Zi den ty fi ko wa ne miej -
sca za nie czysz czeń są zgła sza ne i pod da -
wa ne pro ce so wi re kul ty wa cji w spo sób
zgod ny z uzy ska ny mi de cy zja mi.

W ce lu speł nie nia sta le ro sną cych wy -
ma gań śro do wi sko wych Gru pa LO TOS
przyj mu je pro eko lo gicz ne kry te ria roz wo -
ju, wy ko rzy stu jąc jed no cze śnie naj lep sze
do stęp ne tech ni ki w po łą cze niu z roz wią -
za nia mi cha rak te ry zu ją cy mi się ni ską 
emi syj no ścią oraz wy so ką efek tyw no ścią
pro ce sów pro duk cyj nych. Do ty czy to 
za rów no sa me go pro ce su tech no lo gicz ne -
go, jak i je go efek tów w po sta ci pro duk -
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tów przy ja znych dla śro do wi ska. Gru pa
LO TOS na le ży do wie lu or ga ni za cji bran -
żo wych, na fo rum któ rych po dej mu je
wspól ne pro jek ty zmie rza ją ce do po pra -
wy ja ko ści ży cia, za rów no pod wzglę dem
prze ciw dzia ła nia istot nym pro ble mom
spo łecz nym, jak i śro do wi sko wym. Gru pa
LO TOS jest jed nym z człon ków – za ło ży -
cie li Cen tral Eu ro pe Ener gy Part ners – sto -
wa rzy sze nia, do któ re go po za przed się -
bior stwa mi z sek to ra ener gii w Eu ro pie, 
na le żą tak że pod mio ty na uko wo -ba daw -
cze oraz wy spe cja li zo wa ne or ga ni za cje. 
W ra mach swo ich prac CE EP zaj mu je się
za gad nie nia mi zwią za ny mi z ta ki mi no śni -
ka mi ener gii jak ro pa naf to wa, wę giel i pa -
li wa od na wial ne, emi sją ga zów cie plar nia -
nych i in fra struk tu rą ener ge tycz ną 
w UE. Gru pa LO TOS na le ży do Fo rum
Od po wie dzial ne go Biz ne su, jest sy gna ta -
riu szem Glo bal Com pact, czy li ini cja tyw
na rzecz roz wo ju naj lep szych prak tyk
spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su.

FUCHS OIL COR PO RA TION (PL),
świa do ma wpły wu pro wa dzo nej dzia łal -
no ści na śro do wi sko na tu ral ne, re ali zu je
pro ce sy ukie run ko wa ne na do sko na le nie
me tod za po bie ga nia ne ga tyw nym skut kom
od dzia ły wa nia na śro do wi sko m.in. po -
przez utrzy ma nie i do sko na le nie Sys te mu
Za rzą dza nia Śro do wi sko we go zgod ne go
z nor mą ISO 14001:2004. Swo je za ło że -
nia śro do wi sko we re ali zu je po przez mi ni -

ma li za cję ilo ści od pa dów, ra cjo nal ne zu -
ży cie ma te ria łów do pro duk cji, sto so wa -
nie w pro ce sach pro duk cyj nych su row ców
i tech no lo gii spraw dzo nych pod wzglę dem
bez pie czeń stwa dla lu dzi i śro do wi ska, do -
sko na le nie pro ce sów tech no lo gicz nych 
i mo der ni za cję urzą dzeń, jak rów nież po -
przez pro wa dze nie dzia łań zmie rza ją -
cych do ochro ny za so bów na tu ral nych 
po przez ogra ni cze nie zu ży cia pa pie ru,
ener gii elek trycz nej i pa liw, za po bie ga nie
moż li wo ści wy stą pie nia awa rii śro do wi sko -
wych po przez sta ły mo ni to ring apa ra tu ry
i in sta la cji oraz za sto so wa nie od po wied -
nich roz wią zań tech no lo gicz nych i za bez -
pie cza ją cych, dba nie o czy stość wód
grun to wych oraz ja kość od pro wa dza -
nych ście ków po przez ich mo ni to ring
oraz za sto so wa nie od po wied nich urzą -
dzeń oczysz cza ją cych. Fir ma wy ka zu je ak -
tyw ność w or ga ni za cjach, któ re zaj mu ją
się dzia łal no ścią na rzecz ochro ny śro do -
wi ska. O po dej mo wa nych dzia ła niach
pro eko lo gicz nych, jak i zmia nach w pra -
wie śro do wi sko wym, in for mo wa ni są pra -
cow ni cy po przez we wnętrz ny sys tem 
in for ma cyj ny oraz cy klicz ne szko le nia. 
W pro ce sy in for ma cyj no -szko le nio we włą -
cza ni są rów nież part ne rzy biz ne so wi.

Fir ma To tal, od po wia da jąc na po trze -
by me na dże rów za rzą dza ją cych flo ta mi
po jaz dów miej skich, opra co wa ła spe cjal -
ne roz wią za nia dla ko mu ni ka cji miej -

skiej, zmniej sza ją ce emi syj ność po jaz -
dów. Speł nia ją one wy ma ga nia eko lo gicz -
ne, tech nicz ne oraz eko no micz ne 

Za sad ni czym ce lem, ja ki sta wia so bie
fir ma Sta to il Po land przy pro jek to wa niu,
bu do wie i eks plo ata cji sta cji pa liw jest
ochro na śro do wi ska. Do stan dar do wych
roz wią zań na le żą: wy pro fi lo wa ny te ren,
se pa ra to ry ole jów i ben zyn od po wia da ją -
ce nor mie DIN 1999 (brak moż li wo ści 
do sta wa nia się nie oczysz czo nych wód
opa do wych od pły wa ją cych z te re nu sta -
cji oraz wód z myj ni sa mo cho do wej do ka -
na li za cji lub bez po śred nio do grun tu),
dwu ścian ko we zbior ni ki i elek tro nicz ny
mo ni to ring wy cie ków, za mknię ty sys tem
od sy sa nia opa rów i "wa ha dło ga zo we",
szczel ne sta no wi sko zle wo we (za bez pie -
cze nie przed ewen tu al nym roz la niem
pa li wa do grun tu, za wór prze ciw prze peł -
nie nio wy czy pie zo me try, umoż li wia ją ce
sta łą kon tro lę czy sto ści wód pod ziem nych.

W tro sce o ochro nę śro do wi ska fir my
człon kow skie PO PiHN roz wi ja ją sprze daż
pa liw ka te go rii pre mium, opty ma li zu ją -
cych spa la nie w sil ni kach oraz re du ku ją -
cych wy dzie la nie szko dli wych związ ków
do at mos fe ry.

Wię cej in for ma cji do ty czą cych dzia łań
zwią za nych ze spo łecz ną od po wie dzial -
no ścią biz ne su znaj dą Pań stwo w ra por -
tach rocz nych oraz na stro nach in ter ne -
to wych firm człon kow skich PO PiHN.
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