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SzanowniPaństwo,

tojuż24.wydanieRaportuRocznegoPolskiejOrganizacjiGazuPłynnego.Wzoremlatubiegłych,ra-
portprezentujerynekgazupłynnegoLPGPolscew2018r.orazakcentujenajistotniejszeproblemy,
zktórymiborykałasiębranżawminionymroku.Obecnewydaniezawieracharakterystykęukraiń-
skiegorynkuLPGzuwaginajegopotencjałimożliwościwspółpracydlawielufirm.Wopracowaniu
przedstawionotakżepolskisystemmonitorowaniajakościpaliwpłynnych,wtymLPG,atakżewyniki
kontroli gazu płynnego LPG głównie na stacjach paliw. Druga część raportu poświęcona została
rynkowiświatowemu.

Polska wciąż jest liderem w Unii Europejskiej pod względem konsumpcji autogazu i 4. krajem
o największym zużyciu LPG do celów transportowych na świecie (za Koreą Południową, Turcją
iRosją).Ponaszychdrogach jeździponad3mlnpojazdównaLPG, apolscyproducenci i dystry-
butorzy instalacji autogazowych,w tym zbiorników samochodowych, należą do ścisłej światowej
czołówki.

LPGjestprodukteminnegorodzajuniżpaliwatradycyjne.Napoziomieeuropejskimuznanogoza
paliwoalternatywne,atakżeniskoemisyjny,dostępnyiwydajnynośnikenergii.Właściwościfizyko-
chemiczneLPGoraz specyfikaobrotuwymagająodrębnego traktowania tegoproduktuniżma to
miejscewprzypadkupaliwtradycyjnych.Dlategooczywistymjest,żewykorzystanieLPGpowinno
byćszczególniepromowanewkontekściestarańolepsząjakośćpowietrzawPolsce,afaktosiągnię-
ciawysokiegopoziomurozwojupolskiejbranżyLPGnależywskazywaćjakoargumentprzemawiają-
cyzajeszczewiększymwykorzystaniemtegosurowcam.in.docelówgrzewczych.

Gaz LPG toważny element polskiego sektora  energetycznego  zewzględu na ilość konsumen-
tówdoktórychdocieramybezpośrednio.Powinienbyćtraktowanyrównorzędniezinnymipaliwami
gazowymi takimi jakLNG iCNGchociażbywpracachbadawczo- rozwojowych.Pozytywnymsy-
gnałemdlabranżyjestnp.możliwośćdofinansowaniamontażugazowychkotłówkondensacyjnych
wramachprogramu„Czystepowietrze”prowadzonegoprzezNFOŚiGW.Niestety,gazpłynnyLPG
wbrewjegoekologicznymzaletom,którezbliżonesądogazuziemnego,wciąż jestpomijanywin-
nychogólnopolskichprogramachopaliwachalternatywnych,gospodarceniskoemisyjnejiczystych
strefachwmiastach.

Pomimodużego ciężaruobowiązkówadministracyjnych i sprawozdawczychbranżaponowniepo-
trafiła sprostaćwymogomwładzpaństwowychw tym zakresie i prowadziła normalnądziałalność
gospodarczą.Perspektywy rozwojubranżyLPGpozostająwmiarę stabilnepodwarunkiemutrzy-
maniadotychczasowegopoziomuobciążeń fiskalno-podatkowychoraz korektyniektórychpozycji
kosztowychjaknp.kosztyusługdozorowych,opłatyzapasowejorazminimalnegowsparciazestrony
władzpaństwowych.

Mam nadzieję, że Raport Roczny zostanie pozytywnie odebrany przez
Czytelnikówibędzieinteresującydlawielugrupodbiorców-firmdzia-
łającychwbranżyLPGwPolsce,przedstawicieliadministracji rządowej,
analitykówrynkuorazcodziennychużytkownikówgazupłynnegoLPG.

ROMAN
ŚLAGOWSKI
PRZEWODNICZĄCY POLSKIEJ ORGANIZACJI GAZU PŁYNNEGO
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PolskaOrganizacjaGazuPłynnego–ZwiązekPracodawcówzostałazałożonaw1996r. iod
tegomomentuaktywnieuczestniczywpromocjiLPGjakodostępnego,bezpiecznego,ekono-
micznegoorazekologicznegoźródłaenergii.
Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno - handlowe zajmujące się zakupem,
rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami
służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji oraz inne podmioty związane
zbranżą.
POGP należy do Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA), wraz z którą realizuje
globalnyprojektproedukacyjnyLPG-WyjątkowaEnergia.

MISJA

Misją POGP jest podejmowanie działań wspólnie z decydentami krajowymi oraz kręgami
politycznymi i naukowymi w celu zwiększenia roli LPG - ekologicznego i natychmiast do-
stępnego źródła energii – w realizacji wyzwań energetycznych i środowiskowych
w Polsce. Reprezentując liderów branży jesteśmy gwarantem najwyższych standardów
etykiibezpieczeństwa.

WIZJA

Dzięki swym zaletom gaz LPG powinien stać się idealnym - popieranym przez władze
- wsparciem zrównoważonego rozwoju energetycznego, szczególnie na obszarach bez
dostępu do sieci gazowej, wybieranym świadomie jako źródło energii łatwo dostępne dla
wszystkichikorzystnedlaśrodowiska.
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RYNEK GAZU PŁYNNEGO LPG W POLSCE W 2018 ROKU

CałkowitakonsumpcjagazupłynnegoLPGwPolscew2018r.wyniosła2415tys.t,coozna-
czałospadeko3,2%wstosunkudo2017r.

Wartozauważyć,żepoziomsprzedażyLPGwyprodukowanegowkrajutymrazemznacząco
wzrósł.ProdukcjakrajowaLPGzacały2018r.wyniosła485tys.t,cooznaczawzrosto12,8%
wstosunkudo2017r.ProducentamigazupłynnegoLPGwPolscesą:PKNOrlenS.A,Lotos
S.A. orazPGNiGS.A.Wzrostprodukcji krajowejprzeznaczonej na rynek świadczyo reakcji
krajowych producentówna istniejącemożliwości sprzedaży tego produktuw zależności od
decyzjioprzeznaczeniudoinnychprocesów,czyteżpotrzebiezwiększeniadostawoilewy-
stępująprzejściowezakłóceniaw imporcie.ProdukcjakrajowagazupłynnegoLPGw2018r.
zabezpieczała 20,1%ogólnego krajowego zapotrzebowania na ten produkt, podczas gdy rok
wcześniejbyłotoodpowiednio17,2%,anapoczątkuXXIw.tylko10-13%konsumpcjiLPG.

Duża zależnośćkrajowego rynkuLPGod importu jest cechą trwałą i charakterystycznądla
tegosektoragospodarkipaliwowejwnaszymkrajuodponad20lat.Szacujesię,żew2018r. 
całkowitawielkośćimportuwyniosła2310tys.t,cowporównaniudo2017r.zpoziomem 
2360tys.toznaczałospadeko2,1%.Należyprzypomnieć,żew2017r.odnotowanowzrost
importuo8%wstosunkudo2016r.

Regulacjepakietuenergetycznego,atakżepaliwowegoniemiaływtymprzypadkupraktycznie
żadnegoznaczeniazuwaginafakt,żeponad85%produktuprzechodziłoprzezunijnągranicę
celnąipodlegałowszelkimkontrolomaparatuskarbowego.

NapolskimrynkugazupłynnegoLPGodkilkulatsystematyczniewzrastailośćproduktuprze-
znaczonegonaeksport.W2017r.byłotoodpowiednio295tys.t,aw2018r.już380tys.t, 
cooznaczałowzrosto28,8%.W2017r.osiągniętowzrosteksportuo5,4%wstosunkudo
2016r.PołożeniegeograficznePolski,rozwinięta infrastruktura logistyczna, jakrównieżdo-
świadczeniehandlowefirmzbranżyLPGpowodują,żecorazwiększystrumieńtegoproduktu,
pochodzącegowzdecydowanejwiększościzimportuorazwbardzoograniczonejilościzpro-
dukcjikrajowej,skierowanyjestzagranicę.

Dlapotrzebniniejszegoopracowaniaeksportrozumianyjestjakosumaeksportuwłaściwego
(produkt pochodzenia krajowego) orazwywózproduktu z importu i nabyćwewnątrzwspól-
notowych (reeksport).Osiągniętawielkośćwywozu tego produktu oznacza, że prawie 80%
gazuwyprodukowanegownaszymkrajumogłobyzostaćsprzedanezagranicęprzyzałożeniu, 
żetakiebyłybydecyzjeproducentów.

Niepotwierdziły się spekulacjemedialneowykorzystywaniu kanału reeksportuprzez szarą
strefę.Nieodnotowanoteżpatologicznychzjawiskna terminalachprzeładunkowych,awy-
korzystanie przede wszystkim transportu kolejowego do reeksportu umożliwiało dokładną
kontrolędostawdoklientówzagranicznych.

PopytkrajowynagazpłynnyLPGzostałwcałościzaspokojonyinieodnotowanoprzypadków
brakustabilizacjirynkuw2018r.OdwielulatfirmyzbranżyLPGsąwstaniebłyskawicznie
zreorganizowaćswojąstrukturęgeograficznądostawwprzypadkunieplanowanychwcześniej
sytuacjiawaryjnychuproducentów-dostawcówzagranicznych.
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Brak podmiotówmonopolistycznych czy quasimonopolistycznychw tej branży orazwspo-
mnianawcześniejrozwiniętainfrastrukturalogistycznapowodują,żerynekbłyskawiczniere-
agujenawszelkiezagrożeniawdostawach.

PodobniejakwlatachubiegłycheksportdoPolskiodgrywałważnąrolęwobrotachhandlo-
wychniektórychkrajów.Odnotowanojednakdośćistotnezmianyilościoweorazprocentowe
pomiędzyposzczególnymikrajami.

UdziałeksportugazupłynnegoLPGdoPolskiweksporcieogółemwwybranychkrajach,będą-
cychjednocześnienajwiększymidostawcamitegoproduktudoPolski,przedstawionowtabeli I.

Danewyszczególnionew tabeli Idotyczą2017r.,jednakwartozaznaczyć,żeglobalnetenden-
cjeorazkierunkidostawzostałyutrzymanew2018r.Możnarównieżjednoznaczniestwier-
dzić,żeeksportgazupłynnegoLPGdoPolskistanowiłznaczącyudziałwglobalnymeksporcie
polskichpartnerówhandlowych.

DostawyzRosjistanowiągłówneźródłozaopatrzeniawtenprodukt.JednocześniePolskato
ważnyrynekzbytu,naktóryfirmyrosyjskiemogądostarczaćproduktróżnymikanałamizaopa-
trzenia.WielkośćpolskiegorynkuLPG,budowaterminaluwUst-Łudzeorazwiększeudrożnie-
niemożliwościtransportuLPGprzezgranicępolsko-rosyjskąpowodują,żetowłaśniezRosji
istniejąmożliwościkierowaniadużychilościproduktudoPolski.

W przypadku Rosji w 2017 r. udział eksportu LPG do Polskiw eksporcie ogółemwyniósł
26,1%ibyłwyższyoponad5%niżrokwcześniej(20,8%).

Istotnie spadło znaczenie eksportu do Polskiw przypadkuBiałorusi z 33,2%w2016 r. do
13,6%w2017r.Wartoprzypomnieć,żeudziałtenwynosił45,9%w2015r.,awięcmamydo
czynieniaztendencjąwyraźniespadkową.Dostawyztegokrajukierowanodoinnychpaństw
niżPolska.AktualnienajwiększeznaczeniedlabiałoruskiegoLPGmarynekukraiński,cojest
spowodowanem.in.sytuacjąpolitycznąpomiędzyRosjąaUkrainą.Dużąrolęmająteżmoty-
wyekonomiczneilogistyczne.Niebezznaczeniapozostajerównieżmałoprzejrzystysystem
kontroliprzepływuproduktumiędzytymikrajami.

EksportdoPolskistanowiłjużtylko15,8%całegoeksportugazupłynnegoLPGzKazachsta-
nu,podczasgdyrokwcześniejbyłoto25%.Kazachstankontynuowałwspółpracęzrynkiem
chińskim,aprzedewszystkimzrynkamiAzjiCentralnej.

ROSJA

KAZACHSTAN

BIAŁORUŚ

LITWA

CZECHY

PRODUKCJA
w tys. ton

KONSUMPCJA
w tys. ton

IMPORT
w tys. ton

EKSPORT
w tys. ton

EKSPORT DO PL
w tys. ton

EKSPORT PL/E
w %

16660 1660 26,1%

2892 293 15,8%

446 82 13,6%

310 161 66,8%

299

10290

1043

400

151

298

0

5

548

82

180

6370

1854

600

241

165 34 20,5%

Tabela I. Udział eksportu LPG do Polski w wybranych krajach w 2017 r.     

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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DostawyzLitwypozostałynaniezmienionympoziomie,cooznaczało,żew2017r.66,8%pro-
dukcjitegokrajuwysłanodoPolski,podczasgdyrokwcześniejbyłoto64,5%.Odnotowano
wzrostznaczeniarynkupolskiegowprzypadkueksportuzRepublikiCzeskiejz11,3%w2016r.
do20,5%w2017r.Dostawygazuwilościach20-30tys.troczniemiałyjednakstosunkowo
małe znaczenie dla całego polskiego rynku LPG.W przypadku tego kraju zaobserwowano
wymianęhandlowąwdwóchkierunkach.PrzywózLPGzPolskito30,5%całegoimportucze-
skiego.TakiezjawiskowystępowałotylkowśladowychilościachwprzypadkuLitwyczyRosji,
dokądskierowanodostawyzPolskirzęduzaledwiekilkudziesięciutonproduktu.

WedługUrzęduRegulacji Energetyki (URE) na dzień31 grudnia2018 r. koncesje naobrót
paliwamiciekłymizzagranicą(OPZ)posiadały43firmypaliwowe,wtym34naobrótgazem
płynnymLPG(produktyokodach271112,271113,271114oraz271119).

Nakoniec2017r.41firmlegitymowałosiękoncesjąOPZ,awśródnich31naobrótgazem
płynnymLPG.NapoczątkufunkcjonowaniatejewidencjiwURE,stanna31grudnia2016r.,
koncesjenaobrótpaliwamiciekłymizzagranicą(OPZ)posiadały54firmy.

WedługdanychMinisterstwaFinansównakoniec2018r. liczbapodmiotów importujących,
wrozumieniuprzywozudoPolskizzagranicy,kształtowałasięróżniewzależnościodproduk-
tu.ZestawieniekodówCNorazliczbępodmiotóweksportującychiimportującychprzedstawia
tabela II.

Szczególniezastanawiającajestdużailośćfirmwodniesieniudokodu27111397,gdzieodno-
towano71takichpodmiotów.Wśródprzyczyntakdużejróżnicyilościwstosunkudofirmpo-
siadającychkoncesjęOPZmożnawskazaćmożliwośćprzywozupouzyskaniuwpisudorejestru
podmiotówprzywożących(RPP)dlanp.potrzebwłasnych, jakrównieżwpisydotegorejestru
przezfirmytransportowe.

Należy jednoznaczniepodkreślić, żemożliwość sprowadzaniagazupłynnegoLPGokodach
CN271112,271113,27111900,27111400orazokodzie29011000bezwymaga-
nej koncesjiOPZ, awyłączniepowpisaniu siędo rejestrupodmiotówprzywożących (RPP),

KODY CN LICZBA PODMIOTÓW EKSPORTUJĄCYCH LICZBA PODMIOTÓW IMPORTUJĄCYCH

Tabela II. Liczba podmiotów eksportujących i importujących gaz płynny LPG wg. kodów CN (stan na 31.12.2018 r.) 
     

Źródło: Opracowanie własne, Ministerstwo Finansów.

2711 12 11

2711 12 19

2711 12 91

2711 12 94

2711 12 97

2711 13 10

2711 13 91

2711 13 97

2711 14 00

2711 19 00

2901 10 00

0

4

0

14

14

1

5

32

5

26

34

2

9

1

25

14

0

12

71

6

41

83
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jestw pełni zgodna z prawem. Odpowiedz na pytanie, czy taka konstrukcja prawnamoże
doprowadzić do rozszczelnienia rynku przy braku odpowiednichmechanizmów lub działań
weryfikacyjnychkontroliprzywozu,tozadaniadlainstytucjicentralnychwPolsce.

W tabelach IIIiIVprzedstawionodaneUrzęduRegulacjiEnergetykioilościachwytworzone-
go(koncesjaWPC)orazprzywiezionegogazupłynnegoLPGza2018r.

WedługustawyPrawoEnergetycznezawytwarzanieuważasię:
a)    produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym,
b)    produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w procesach:
 –  przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji ropy naf-

towej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy,
 –  przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez mieszanie 

komponentów z paliwami ciekłymi,
 –  przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o podatku ak-

cyzowym.

Definicja wytwarzania zupełnie nie pasuje w odniesieniu do branży LPG. Jak wielokrotnie
podkreślano,podmiotyzbranżybazująnaimporcieinabyciuwewnątrzwspólnotowymgoto-
wegoproduktu/gotowychmieszanin gazowych.Zwykle są tomieszaninyo różnych kodach
CN,azgodniezdefinicjąmieszanieproduktówodwóchkodachCNuważasięzaprodukcję.

Dane URE obejmują proces wytwarzania w myśl zapisów ustawowych, czyli rzeczywisty
proces produkcji LPGwPolsce orazmieszanie dwóch produktów lubmieszanin gazu LPG.

gaz płynny (LPG): 2711 12 

gaz płynny (LPG): 2711 13 

gaz płynny (LPG): 2711 14 00 

gaz płynny (LPG): 2711 19 00 

Razem

I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ RAZEM

2 695 1 088 3 929

85 369 100 741 425 652

6 444 0 16 181

54 072 64 061 253 305

148 580

123

116 559

5 574

54 558

176 813

22

122 983

4 163

80 614

207 782 165 891 699 066

Tabela III. Ilość wytworzonego gazu płynnego LPG w Polsce w 2018 r. (w tonach).   
    

Źródło: Opracowanie własne, URE.

gaz płynny (LPG): 2711 12 

gaz płynny (LPG): 2711 13 

gaz płynny (LPG): 2711 14 00 

gaz płynny (LPG): 2711 19 00 

Razem

I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ RAZEM

207 343 211 522 781 672

40 395 20 977 184 558

24 760 19 842 87 800

348 353 326 029 1 253 917

620 842

168 634

59 172

17 508

311 170

556 484

194 173

64 014

25 960

268 376

552 252 578 369 2 307 946

Tabela IV. Ilość przywiezionego gazu płynnego LPG w Polsce w 2018 r. (w tonach).   
   
    

Źródło: Opracowanie własne, URE.



11

Wniniejszymopracowaniu, jak iwopracowaniachzaubiegłe lata,produkcjarozumiana jest
jakoprodukcjapolskichproducentów(PKNOrlenS.A.,GrupaLotosS.A.orazPGNiGS.A.).

Wcałejbranżypaliwowejnadzień31grudnia2018r.funkcjonowało33firmywytwarzające
paliwaciekłe(koncesjaWPC),wtym13firmmiałoprawodowytwarzaniaLPG.

Zpowyższychdanych,przesłanychprzezposzczególnefirmydoURE,wynika,żełącznailość
produktuprzywiezionegow2018r.wyniosłaprawie2310tys.t.Należypodkreślić,żedane
UREporazpierwszyobejmująokrespełnegorokukalendarzowego.Obowiązeksprawozdaw-
czościnałożonoustawowonafirmyzajmującesięobrotempaliwamiod1lipca2017r.

Ponadpołowaprzywiezionegoproduktu(54,3%)togazpłynnyLPGokodzieCN27111900
(węglowodorygazowe,skroplone,gdzieindziejniesklasyfikowanezwyłączeniemgazuziem-
nego,propanu,butanu,etylenu,propylenu,butylenu ibutadienu).W2017r.przywózgazu
otymkodzieCNwynosił50,3%całościdostawimportowych.

Tendencja rynkowazwiększania ilościgazuo tymkodzie terenowymbyła reakcjąbranżyna
wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie klasyfikacji mieszanin gazo-
wych,jakrównieżstanowiskapolskichorganówklasyfikacyjnych.

Regulacjeustawoweodnośniedefinicjiwytwarzania,wedługktórychmieszaniedwóchmie-
szaninwymagakoncesji,wtym10mlnPLNodpowiedniegozabezpieczenia,równieżprzyczy-
niłysiędofaktusprowadzaniacorazwiększychilościgazuotymkodzietowarowym.

KodCN271112(frakcjepropanowe)stanowił33,9%przywozu,a271113(frakcjebutanowe)
odpowiednio8%.Wśródfrakcjipropanowychwiększośćdostawzimportudotyczyłaproduktu
określonegokodemtowarowymCN27111294-propanoczystości>90%,ale<99%,skro-
plony(zwył.doprzeprowadzaniaprzemianchemicznych)-31,4%całościdostaw.

Według deklaracji firmowychw 2018 r. przywieziono prawie 88 tys. t produktu o kodzie 
CN27111400,costanowiło3,8%całegoprzywozu.

UrządRegulacjiEnergetykiprezentujerównieżdaneoprzywozieproduktuokodzieCN29011000 
(węglowodoryalifatycznenasycone),któregoprzywózniewymagakoncesjinaobrótzzagrani-
cą(OPZ)orazuiszczaniaopłatyzapasowej.W2018r.przywiezionodoPolskiprawie254tys.
ttegoproduktu,awywieziono160tys.t.Całościowekrajowezużycieproduktuotymkodzie
towarowymwynosiokoło100tys.trocznie.Należyodnotować,żew2017r.nastąpiłzdecydo-
wanywzrostdostawimportowychorazeksportu.Zuwaginabardzoszerokizakres(definicję)tej
grupyproduktowej,obrótniminiejestwliczanydodanychopolskimrynkugazupłynnegoLPG.

Na wykresach 1 i 2 przedstawiono główne kierunki dostaw importowychw latach 2015-
2018.Podobniejakwrokuubiegłymnależyzaznaczyć,żedaneodnośniedostawimportowych
orazeksportowychza lata2015-2017sądanymiostatecznymipokorektachcelnych.Dane
za2018r.todanewstępneiszacunkowe,któremogąjeszczeuleczmianompoostatecznym
opracowaniuprzezurzędycelneorazGłównyUrządStatystyczny.

Globalnedostawyproduktuzimportu,obejmującerównieżprzywózwewnątrzwspólnotowy,wynio-
sły2310tys.t,cooznaczaspadekdostawo50tys.t,tj.o2,1%wstosunkudorokupoprzedniego.
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Wielkośćcałegoimportuw2017r.
określona była na podstawie da-
nych z Ministerstwa Finansów,
któreniezawszesąwpełnizgodne
zdeklaracjamifirm.

W2018r.nieuległyzasadniczej
zmianie główne źródła importu,
jakkolwiekponowniezwiększyło
sięznaczenieRosjiwglobalnych
dostawach gazu płynnego LPG
doPolski. Rosjaodpoczątku lat
dziewięćdziesiątych XX w. po-
zostaje największym dostawcą
produktu na rynek polski, a jej
udziałwcałymimporciewyniósł
w 2018 r. już 74,5%, podczas
gdyrokwcześniejbyłoto70,3%,
adwalatawcześniej59%.

Po razpierwszyodponaddwu-
dziestulatKazachstan,zeswoim
udziałemw globalnym imporcie
wwysokościtylko5,4%,przestał
być drugim pod względem ilo-
ścidostawcąproduktuna rynek
polski. Jeszczew latach2008 –
2009byłotoodpowiednio20%
i 22% całości importowanego
produktu,aw2017r.12,4%.

Nastąpiło zwiększenie znaczenia
Litwydo7,1%wielkościprzywozu,
podczasgdynieuległazasadniczej
zmianiepozycjaBiałorusi-tj.nadal
prawie6%całościdostaw.

Wedługdostępnychinformacjiiszacunkówpolscyimporterzyniemogąspodziewaćsięistot-
nychzmianwpolitycefirmzKazachstanuzuwaginalogistykędostaw,istniejącywtymrejonie
światapopyt,jakrównieżniebezznaczeniajestaspektekonomicznyewentualnychtransakcji.
DostawyLPGzRosjiwyniosły1720tys.tw2018r.,podczasgdywciągu2017r.byłoto
1660tys.t.ZKazachstanuprzywieziono124tys.t,azBiałorusi136tys.t.RosjaiKazachstan
dostarczyłyłącznieprawie80%produktunarynekpolski.UwzględniającBiałoruś,tetrzykraje
łączniezabezpieczyłyprawie86%importuLPGdoPolski.Nadalstosunkowomałąrolęodgry-
wałozaopatrzeniewproduktzkrajówUniiEuropejskiej–zawyjątkiemLitwy,skądw2018r.
przywieziono 164 tys. t gazu płynnego LPG. Dostawy z krajów Unii Europejskiej (w tym
uwzględnionoWielkąBrytanię)stanowiłołącznietylkoniecałe14%przywiezionegoproduktu.
NietakdawnodostawyzpaństwUEwynosiły25-30%całościimportu.

ROSJA
74,5%

KAZACHSTAN
5,4%

BIAŁORUŚ
5,9%

LITWA
7,1%

INNI
7,1%

Wykres 2. Główni dostawcy LPG do Polski w  2018 r. ( w %).

Źródło: POGP, Ministerstwo Finansów.

Źródło: POGP, Ministerstwo Finansów.

Wykres 1. Główne kierunki importu LPG do Polski w latach 2015 - 2018
(w tys. ton).
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DostawyzeSzwecjiwwysokości37tys.t,Łotwy(34tys.t),Czech(32tys.t)orazWielkiej
Brytanii(28tys.t),Niemiec(17tys.t)stanowiłyłącznieniecałe7%globalnegoimportu.War-
toodnotowaćdostawyzHolandii(2,3tys.t),Norwegii(2tys.t),jakrównieżzBelgii(2tys.t)
w2018r.Dotychczasnieodnotowanodostawgazupłynnegozinnychrejonówświata, jak-
kolwiekmożnaspodziewaćsię,żetonastąpitow2019r.RejonBliskiegoWschodulubUSA
todwagłównekierunki,skądmożebyćdostarczanygaz.

Wdostawachimportowychdominowałtransportkolejowy,którymdostarczono70%całości
zaopatrzenia,cojednakoznaczałospadekodwapunktyprocentowe.Wzrosłoznaczeniedo-
stawtransportemmorskimz15%w2017r.do18%w2018r.,azmalałydostawytransportem
drogowym.

Według informacji firmyArgusMedia, którew dużym stopniu opierają się na deklaracjach
poszczególnych firm,domorskich terminaliLPGdostarczonow2018r.417tys. tgazu,co
oznaczałospadekdostawookołosiedempunktówprocentowychwstosunkudo2017r.

Zdecydowana większość dostaw do portów w Gdańsku i Gdyni pochodziła z terminalu
wUst-Łudze(Rosja),jakkolwiekbyłyrównieżdostawyzKarlshamn(Szwecja)izportówwNor-
wegiiczyWielkiejBrytanii.

DostawyzRosjistanowiły81,8%wszystkichdostawdrogąmorską,azeSzwecjiniecałe10%
orazzWielkiejBrytanii7,3%.Wkwietniu2018r.odnotowanodostawymorskiezNorwegii
orazBelgii(po1981tzkażdegokraju).

Dostawydopolskichportówzregułyprzeznaczonebyłynarynekpolski,alezaobserwowano
równieżtzw.dostawyreeksportowem.in.dotakichkrajówjakWęgry,AustriaorazNiemcy.

Łącznawartość importuwyniosłablisko980mlneuro.Średniarocznacenaprzywiezionego
produktuwyniosła0,43euroza1kg,costanowiłorównowartość1,82PLNza1kg.

Średnierocznecenyprzywozowebyływiększe
o 6 eurocentów za 1 kg oraz o 24 grosze za
1kgwobeccenw2017r.

W2018r.porazkolejnywzrósłeksportgazu
płynnego z Polski o 28,8% iwyniósł 380 tys.
t.Jeszczedekadętemuwielkośćeksportu(lub
tzw.reeksportu)niemiaławiększegoznaczenia
dlacałościrynkugazupłynnegowPolsce.Po-
ziomwywozublisko400tys.twskalirokupo-
kazujeznaczeniePolskiwobrotachgazemLPG
wtymrejonieEuropy.

Na wykresie 3 przedstawiono wielkość eks-
portudopięciugłównychodbiorcóww latach
2015-2018.
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Wykres 3. Główne kierunki eksportu LPG z Polski 
w latach 2015 - 2018 (w tys. ton).

Źródło: POGP, Ministerstwo Finansów.
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Podobnie jakw2016r. i2017r.głównymodbiorcąproduktuw2018r.pozostałyNiemcy,
gdzieskierowanotymrazem95tys.tproduktu,tj.25%całościeksportu.

KolejnyminajwiększymiodbiorcamibyłyRepublikaCzeskaorazWęgry,gdzieskierowanood-
powiednio83tys. t (21,8%całegoeksportu)oraz80tys. t (21,1%).Łączniedotychtrzech
krajówskierowanoponad67%produktu.

DostawydoSłowacjiwyniosły29tys.t,Serbii32tys.t,adoSłowenii13tys.t.Wartood-
notowaćdostawynaUkrainęwwysokościprawie10tys.t,Bułgarii8tys.t,Włoch7,1tys.t,
13tys.tskierowanedoBośniiHercegowinyoraz3tys.tdoHolandii.

Dostawyw kierunku południowym, awięc do Republiki Czeskiej, Słowacji,Węgier, Serbii,
SłoweniiorazBośniiHercegowinytoprawie63%wszystkichdostaweksportowychw2018r.
TakastrukturageograficznadostawmożestanowićmotywacjędlaoperatorówLPGdorozbu-
dowy swoichmożliwości przeładunkowych lubbudowynowych terminali przeładunkowych
napołudniuPolski.

Średniarocznacenaproduktuprzeznaczonegonaeksportwynosiła0,49euroza1kg,costa-
nowiłorównowartość2,10PLNza1kg.Byłytocenyo6eurocentóworazo25groszyza1kg
wyższewporównaniudocenw2017r.

Średniorocznaróżnicapomiędzycenąimportowąacenąeksportowąwynosiła28grza1kg
oraz6eurocentówza1kg.Praktycznietakiesameróżniceodnotowanowdwóchpoprzednich
latach,comożeświadczyćopewnejstałejtendencjiniezależnieodwahańcenzaopatrzenio-
wych,jakrównieżeksportowych.

NiezmieniłasięstrukturasegmentowarynkuLPGwPolscew2018r.Wciążdominowałasprze-
dażwsegmencieautogazu,któregoudziałwcałościrynkunieznaczniespadło0,8%osiągając
poziom 76,0%.Udział segmentu butlowegowyniósł 11,6%, a gazuw zbiornikach 12,4%, co
oznaczałowzrosty o 0,2% i 0,6% odpowiedniow tych segmentachw stosunku do 2017 r.
Zuwaginaskalęsprzedażywposzczególnychsegmentachwwyrażeniuilościowymwsegmen-
cieautogazuoznaczałotospadeko80tys.t,azmianywpozostałychsegmentachookoło5
tys.twskaliroku.Udziałsegmentubutlowegonieznaczniewzrósł,jakkolwieknastąpiłspadek
globalnejsprzedażywtymsegmencie.

Wykres 4obrazuje strukturę rynkuwpodziale
naposzczególnesegmentyw2018r.

Analizującwieloletnietendencjezmianwudzia-
leposzczególnychsegmentówwogólnejsprze-
daży LPG można przyjąć, że w średnim okre-
sie czasu udział autogazu spadnie do około
72-74% całości konsumpcji, a sprzedaż gazu
wzbiornikachosiągniepoziomokoło14%.

Sprzedaż gazu płynnego LPG na rynku krajo-
wym, czyli działalność w dowolnym jego seg-
mencie, wymaga posiadania koncesji na ob-
rót paliwami ciekłymi (OPC) o ile obrót roczny

AUTOGAZ
76%

BUTLE
11,6%

ZBIORNIKI
12,4%

Wykres 4. Struktura rynku LPG w Polsce w 2018 r.

Źródło: POGP.
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przekracza10tys.euro.Takąwielkośćobrotumoż-
nałatwoosiągnąćnp. sprzedając3butle z gazem
dziennie lub około 50 l autogazu w sprzedaży
detalicznej.

WedługewidencjiUREnakoniec2018r.koncesje
naobrótpaliwamiciekłymi(OPC)posiadało6248
firm,zczego3381mogłoprowadzićobrótgazem
opopularnymkodzieCN271119.

Powyższainformacjamacharakterwyłączniestaty-
styczny i niestety nie pozwala naopracowanie ja-
kichkolwiekwniosków ogólnych bez szczegółowej
analizyzapisówwewszystkichdecyzjachkoncesyj-
nych.

W2018 r. łączna sprzedaż gazuw segmencie au-
togazuwyniosła1835tys.t,cooznaczałospadek
o4,2%r/r.

Na wykresach 5, 6 i 7 przedstawiono wielkość
sprzedażywsegmencieautogazu,szacowaną ilość
stacjiautogazuwedługewidencjiUrzęduRegulacji
Energetyki,jakrównieżilośćsamochodówzinstala-
cjąLPGw2016r.i2018r.

Korzystne relacje cenoweautogazuwobec cenpa-
liw tradycyjnych tym razem nie miały większego
wpływunazmianywwielkościsprzedażywtymseg-
mencie.Należysądzić,żesegmentautogazuwPol-
sceznajdujesięwfazienasycenia,adecyzjewładz
państwowych o promowaniu wyłącznie pojazdów
zinstalacjamiCNG,LNGorazwykorzystaniuenergii
elektrycznejpowodująograniczaniezainteresowania
instalacjamiLPG.Niezależnieodtegokontynuowana
byłaofertakoncernówmotoryzacyjnychwzakresie
sprzedaży samochodów fabrycznie wyposażonych
w instalacje LPG. Producenci pojazdów, doceniając
znaczenierynkupolskiegowsektorzeautogazuLPG,
utrzymaliswojestrategiebiznesowezuwaginaroz-
wijającesięinnerynki,gdzieLPGbyłbardzoczęsto
traktowanyrównorzędniezCNGczyLNG.

Według danych URE na dzień 31 grudnia 2018 r.
wPolsce funkcjonowało7432punkty/stacjeauto-
gazu.Wporównaniuzdanymiza2017r.oznaczało
towzrosto1145 szt., z czego szacuje się, że tyl-
kokilkadziesiątsztuk to rzeczywiścienowemoduły
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Źródło: POGP.

Wykres 5. Sprzedaż autogazu w Polsce 
w latach 2015 - 2018 (w tys. ton).
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Wykres 6. Ilość stacji autogazu w Polsce 
w latach 2015 - 2018 (w szt.).
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Wykres 7. Liczba samochodów zasilanych 
autogazem w Polsce w latach 2015 - 2018 
(w tys. szt.).
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LPG,apozostałailośćtoefektwprowadzeniaobowiązkowościraportowaniaisprawozdawczo-
ściw zakresie infrastruktury paliwowej. Podobna korekta danych nastąpiław odniesieniu do
stacjipaliw,gdzieodnotowanoewidencyjnywzroststacjipaliwoponad600szt.wskaliroku.

Zgodnie z ewidencjąURE łączna ilość stacji oferujących różne paliwawynosiła 8 276 szt.,
wtymna6256stacjachmożnabyłozatankowaćLPG.Tenwskaźnikoznacza,że76%stacji
paliwposiadałomodułLPG.

Indywidualnemoduły,awięcpunkty,gdziemożnabyłozatankowaćwyłącznieLPG,totylko 
1176szt.wskalikraju.Takailośćświadczyotym,że15,8%punktównapełnianiaautogazem
totzw.modułyindywidualne,gdziesprzedawanyjestwyłącznieLPG,a84,2%modułówauto-
gazowychznajdujesięnastacjachoferującychrównieżpaliwatradycyjne.

Porazkolejnydanezbiorczesąpewnegorodzajuzaskoczeniemdlabranżypaliwowej.Koniecz-
ność nowelizacjiwszelkich koncesjiw związku z nowądefinicją paliw ciekłych, jak również
obowiązeksprawozdawczościwpołączeniuzgroźbąwysokichkarfinansowychwprzypadku
nieprzestrzeganiaprzepisów,umożliwiłyinstytucjompaństwowymuzyskanieszczegółowych
informacjim.in.ofunkcjonującychstacjachpaliw.Należyprzypuszczać,żeprocesinwentary-
zacjiinfrastrukturypaliwowejpraktyczniezostałzakończonyidaneza2019r.pokażąrzeczy-
wisteprocesyinwestycyjneistrukturalnewPolsce.

Przewidujesięnowelizacjęprzepisówwykonawczychodnośniesprawozdawczości, comoże
skutkowaćjeszczewiększąprzejrzystościądostępnychpubliczniedanych.

Według danychGłównegoUrzędu Statystycznego (GUS) na początku 2017 r. ogólna ilość
pojazdówzasilanychgazempłynnymLPGwyniosła3082tys.szt.,anakoniec3038tys.szt.,
cooznaczałospadeko44tys.szt.wskali roku.W2018r.zarejestrowano9,1tys.szt.no-
wychsamochodóworazprzywiezionozzagranicyizarejestrowanoporazpierwszywPolsce 
25,1tys.szt.zinstalacjąLPG1.

Szacujesię,żew2018r.zainstalowanotakże63tys.szt.nowychinstalacjiLPG,cowrezulta-
cieoznacza,żepodkoniecrokuewidencyjniebyło3135tys.szt.pojazdówzLPG.

WielkośćparkupojazdówsamochodowychwPolscejakdotychczasbudzisporokontrowersji
wśródspecjalistówzajmującychsięanaliząprzemysłumotoryzacyjnego.

DaneGłównegoUrzęduStatystycznego,będącepodstawąwieluopracowań,obejmująrów-
nieżtzw.”martwedusze”czylipojazdy,codoktórychniebyłożadnychdziałańnaprzestrzeni
wielu lat. Polski ZwiązekPrzemysłuMotoryzacyjnegoopracowuje iwydajewpołowie roku
kompleksowy raport „Branża Motoryzacyjna”.W ostatnich wydaniach raportu zauważa się
wyodrębnieniecałegoparkupojazdów,któreniebyłyaktualizowanewbazachCentralnejEwi-
dencjiPojazdówwostatnichlatach.Wedługanalizzakładasię,żeznacznailośćtychpojazdów
nie jest faktycznieużytkowanych i jednocześniemożenie istnieć.Bazypaństwowe (CEPIK)
pokazują,żewkrajuwinnonadaljeździćprawie1,9mlnszt.samochodówFiat126porazoko-
ło700tys.szt.samochodówFiat125p.

WedługdanychGUS(pojazdynieaktualizowane)podkoniec2017r.,awięcnapoczątku2018r., 
w Polsce zarejestrowanych było 22 503 tys. samochodów osobowych. Według danych 
1 Wojciech Drzewiecki, Samar, Statystyki rynku samochodów osobowych i dostawczych, prezentacja 29.01.2019 r.
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nieaktualizowanych55,1%autnapędzanychbyłobenzyną,31,1%tomodelenaolejnapędo-
wy,anaLPGprzypadało13,8%.UdziałautnaLPGspadło0,7%wporównaniudorokupo-
przedniego,podczasgdywzrósłudziałsamochodównabenzynęo0,3%,anaolejnapędowy
o0,4%r/r.

Biorącpoduwagępojemnośćsilnika,strukturasamochodówosobowychwzależnościodzu-
żywanegopaliwaprzedstawiałasięnastępująco:

•do1399cmᶾ:benzyna–86,1%,LPG–10,2%,ON–3,7%,
•1400–1999cmᶾ:ON–46,5%,benzyna–37,6%,LPG–15,9%.

WstosunkudorokupoprzedniegoudziałsamochodówzinstalacjąLPGwśródsamochodów
opojemnościsilnikado1399cmᶾspadło0,5%,awkategorii1400-1999cmᶾo1%r/r.
Wkategoriipojazdyopojemnościsilnikado1399cmᶾnajbardziejwzrósłudziałsamochodów
nabenzynę(+0,4%r/r),awkategoriipojazdyopojemnościsilnikaod1400cmᶾdo1999cmᶾ
udziałsamochodównaolejnapędowywzrósło0,3%r/r.

Liczbę samochodów osobowych w Polsce
w podziale na stosowane paliwa przedstawia
wykres 8.

Uwzględniając fakt, że samochody z instalacją
LPG to samochody dwupaliwowe (hybrydowe),
udziałsamochodówtypubenzynaplusLPGwy-
niósł około 68,9% całego parku samochodów
osobowych.

Najwięcej samochodów osobowych, bo aż
15,8%, zarejestrowanych byłowwojewództwie
mazowieckiem,gdziepodrogachjeździło18,8%
wszystkichsamochodówzinstalacjąLPG.

Bardzo różnie przedstawiał się rozkład samo-
chodów według zużywanego paliwa w po-
szczególnych województwach. Na wykresach 
9, 10 i 11 przedstawiono udział samochodów
osobowych wg stosowanego paliwa w wybra-
nych województwach. Stosunkowo najwięcej
samochodów z instalacją LPG w porównaniu
do całkowitej ilości samochodów w danym
województwie było w województwie łódz-
kim19,7%, podczas gdy rokwcześniej było to
20,6%. W województwie lubelskim wskaźnik
ten wynosił 18,7% (-1% r/r), natomiast w ku-
jawsko-pomorskim 16,3% (-0,5% r/r).Najmniej
takichsamochodówzinstalacjąLPGbyłowwo-
jewództwach: opolskim (9,6%), zachodniopo-
morskim (10,0%) oraz wielkopolskim (10,1%).

Wykres 8. Samochody osobowe w Polsce 
wg stosowanego paliwa w 2018 r. (w %)

BENZYNA
55,1%

ON
31,1%

LPG
13,8%

Źródło: POGP, GUS.

Wykres 9. Samochody osobowe w woj. mazowieckim
wg stosowanego paliwa w 2018 r. (w %)

Źródło: POGP, GUS.
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30,1%
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16,5%
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Podobnie jak rokwcześniej,województwo pomor-
skie było liderem krajowym jeśli chodzi o zasto-
sowanie oleju napędowego - 37,6% wszystkich
samochodów dostosowanych było do tego paliwa.
Województwo śląskie (61,5%) oraz opolskie (60,8%)
torejony,gdziepreferowanebyłynapędybenzynowe.

Według informacji prasowej2w całym 2018 r. za-
rejestrowano531,9tys.nowychsamochodówoso-
bowych, 68,8 tys. aut dostawczych, 29,9 tys. sa-
mochodów ciężarowych oraz 2,7 tys. autobusów.
Wedługtejinformacji, liczbarejestracjinowychsa-
mochodówosobowychwzrosłao9,4%r/r,awpo-
równaniu do 2017 r. coraz większym zaintereso-
waniemcieszyły sięauta znapędembenzynowym
iznapędamialternatywnymi.

Łączniew2018r.zarejestrowano600791szt.no-
wychsamochodówosobowychidostawczychoła-
downoścido3,5tony,alejednocześniezaimporto-
wano1003290szt.takichpojazdów3.

Wśródrejestracjinowychsamochodówosobowych
idostawczychbyło9077szt.samochodówzinsta-
lacją LPG, podczas gdywśród aut przywiezionych
izarejestrowanychporazpierwszybyło25081po-
jazdówzLPG.

Z powyższych danych wynika jednoznacznie, że
liczbasamochodówimportowanychużywanychjest
zdecydowaniewyższa niż liczba samochodów no-
wych.Problemten,jakrównieżzatrważającyśredni
wieksamochodówosobowychwPolsce,dostrzega-

ją instytucje państwowe. ZdaniemMinisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii „konieczna 
jest zmiana tych niekorzystnych – zarówno dla przemysłu, jak i rynku samochodowego w Polsce 
– relacji w kierunku zdecydowanego unowocześnienia parku samochodowego, zwiększenia udziału 
samochodów produkowanych w kraju w rynku samochodów nowych oraz upowszechnienia alterna-
tywnych napędów i paliw (….)4.

StosunekstawkiakcyzynaLPGdocelównapędowychdoakcyzynabenzynęwPolscepozo-
stawałnaniezmienionympoziomieibyłzdecydowaniewyższyniżweWłoszech,Holandiioraz
wNiemczech.WeWłoszech,gdzie jeździ2,3mln samochodówwyposażonychw instalacje
LPG,stosunekstawkiakcyzynaLPGautogazdostawkiakcyzynabenzynębyłniższyo7,3%
niżwPolsce.

KorzystniejniżwnaszymkrajudlaLPGprzedstawiałosięrównieżporównaniestawekakcyzo-
wychnaobateproduktywNiemczechiwHolandii.

Wykres 10. Samochody osobowe w woj. łódzkim
wg stosowanego paliwa w 2018 r. (w %)

Źródło: POGP, GUS.

BENZYNA
54,4%

ON
25,9%

LPG
19,7%

Wykres 11. Samochody osobowe 
w woj. pomorskim wg stosowanego 
paliwa w 2018 r. (w %)

Źródło: POGP, GUS.

BENZYNA
51,7%

ON
37,6%

LPG
10,6%

2 PZPM, KPMG, informacja prasowa Warszawa, 4.02.2019 r., raport kwartalny Q1, 2019.
3 Wojciech Drzewiecki, Samar, Statystyki rynku samochodów osobowych i dostawczych, prezentacja 29.01.2019 r..
4  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Informacja dot. kierunki rozwoju przemysłu i rynku Motoryzacyjnego w Polsce, 

Warszawa, czerwca 2018 r.
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Wykres 12przedstawiaporównaniestawekpodat-
kuakcyzowegonaobateproduktywwyżejwymie-
nionychkrajach.

Odkilku latnarynkukrajowymobserwujesię ten-
dencjęspadkuglobalnejsprzedażygazuwbutlach.
Tymrazem,tj.w2018r.,spadektenwyniósł1,8%
wstosunkudorokupoprzedniego.

W2018r.sprzedano280tys.tgazuwbutlach(wy-
kres 13),podczasgdyglobalnasprzedażwsegmen-
ciegazuwbutlachwyniosław2016r.i2017r.po
285tys.t.Takiezjawiskajakrozwójsiecigazuziem-
negowwielu rejonachkraju lubprocesydemogra-
ficzne, polegające na zwiększeniu liczbymieszkań-
cówwmiastach kosztem zmniejszania się ludności
wobszarachwiejskich, skutkują spadkiemzastoso-
waniagazuwbutlach.

Nowe zastosowania gazuw butlach typu grille czy
parasole grzewcze znalazły swoje uznanie u klien-
tów,alewielkośćsprzedażywtychpodsegmentach
niemawiększegoznaczeniawcałościowejkonsump-
cjigazuwbutlach.

Wydajesię,żecałabranżaLPGpowinnabardziejin-
tensywniedziałaćwkierunkupromowaniasprzedaży
gazuwbutlachnp.donapędówwózkówwidłowych,
czy zastosowań w turystyce i sporcie (samochody
campingoweijachty)orazinnych.

W 2018 r. wielkość sprzedaży gazu w zbiornikach
ponowniebyławiększaniżwielkośćsprzedażygazu
wbutlach.SprzedażgazupłynnegoLPGwzbiorni-
kach(pozaautogazem)wyniosła300tys.tw2018r.
(wykres 14),cooznaczawzrosto1,7%r/r.Dlaprzy-
pomnienia,wpoprzednimrokuodnotowanowzrost
o5,4%r/r,awięcmamydoczynieniazkontynuacją
prognozowanej wcześniej tendencji rozwoju tego
segmenturynku.

Wedługanaliznadalnajwiększypotencjałrozwojowy
jestwzastosowaniugazupropan–butanwproce-
sach grzewczych, technologicznych oraz jako kom-
plementarnegoźródłaenergii(kogeneracja,kolekto-
rysłoneczne,energetykawiatrowaitp.).
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Źródło: POGP.

Wykres 13. Rynek gazu w butlach w Polsce 
w latach 2015 - 2018 (w tys. ton).

2016 20172015 2018

Źródło: POGP.

Wykres 14. Sprzedaż gazu luzem w Polsce 
w latach 2015 - 2018 (w tys. ton).
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Wykres 12. Porównanie akcyzy na LPG 
do akcyzy na benzynę w wybranych 
krajach UE w 2018 r. (w %).

Źródło: POGP. Excise Duty Tables, Part II, EC.
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Podobniejakrokwcześniej,w2018r.odnotowano
wzrostilościzamontowanychzbiorników(pozaau-
togazem).Wzrostwyniósł6220 szt., cooznacza,
żenarynkupolskimfunkcjonowałoponad105tys.
szt. zbiorników na gaz LPG (wykres 15). Tenden-
cjazwiększonychzakupówiinstalacjibezpośrednio
przez indywidualnychklientówzostałautrzymana.
Wzrostpoziomuzamożności,jakrównieżintensyw-
nadziałalnośćwielumniejszychpodmiotówgospo-
darczychw tym zakresie, powodowały stopniową
zmianęstrukturywłaścicielskiejnowychindywidu-
alnychinstalacjizbiornikowych.Gazpłynnybyłteż
corazczęściejwybieranyprzezdużychinwestorów
omocykilkuczykilkunastumegawatówzuwagina

stosunkowokorzystnerelacjecenowepodstawowychnośnikówenergii,jakrównieżmniejsze
kosztybudowyniżwprzypadkuLNG.Wwyrażeniu ilościowymniema to jednakznaczenia
mającnauwadze,żeliczysięzbiornikiniezależnieodichpojemności.

WedługniektórychszacunkówilośćfunkcjonującychzbiornikównaLPGjestokilkaprocent
mniejsza.Wydajesięwskazane,abywzakresiefunkcjonującegoparkuzbiornikówindywidual-
nychbyłarównieżwiększaprzejrzystośćinformacyjna.ZbiornikinaLPGsąurządzeniamitech-
nicznymi,którepodlegajądozorowitechnicznemu,azgodniezwszelkimiregulacjamimuszą
byćdokonywanebadaniaiprzeglądyokresowe.Oileniemawątpliwościcododokonywania
pierwszychodbiorówtechnicznychprzyuruchomieniu,toistniejąuzasadnioneprzesłanki,że
wodniesieniudoczęści tychurządzeńnie zawszedokonywane są regularnebadaniaokre-
sowe. Instytucje państwowe rozważają mechanizmyweryfikacji tych danych. Niebagatelne
znaczeniemająwtymzakresieaspektyszerokorozumianegobezpieczeństwa.Dostawcagazu
zawszepowinienmiećpewność,żedostarczaproduktdowpełnisprawnegourządzeniatech-
nicznego.

AnalizującdaneokonsumpcjigazupłynnegoLPGw2018r.wpodzialenasektorygospodarki,
odnotowanowzrostkonsumpcji tylkowsektorzeprzemysłowym,awsektorzekomunalnym
iautogazuzaobserwowanospadki.(Tabela V).

Wzrostzużyciagazupłynnegowsektorzeprzemysłowymwynosił3,2%r/r,alespadekwsek-
torzekomunalnymto1,9%r/r,asektorautogazu,którymadecydującywpływnacałyrynek,
odnotowałspadek4,2%r/r.Niezmieniłasięsytuacjawodniesieniudosektorarolniczegooraz
winnychzastosowaniachgazupłynnegoLPG.

Należypodkreślić,żepolskirynekautogazutoliderwUniiEuropejskiej,awcałejEuropiepod
względemkonsumpcjiczyteżilościpojazdówzinstalacjąLPGustępujemytylkoTurcji.Sytu-
acjarynkowaautogazuwTurcji,wPolsceorazweWłoszechpraktycznieokreślaglobalnewy-
nikitegosektoragospodarkiwEuropiezuwaginato,żeprawie75%europejskiejkonsumpcji
LPGdonapędupojazdówgenerowanejestwłaśniewtychtrzechkrajach.

Szacujesię,że rynekgazupłynnegoLPGbędziestabilnie rozwijałsięwnajbliższych latach,
arocznakrajowakonsumpcjategoproduktuwynosićbędzieokoło2,4–2,6mlnt.
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Źródło: POGP.

Wykres 15. Ilość zbiorników do gazu 
LPG w Polsce w latach 2015 - 2018 
(w sztukach).
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Takieprognozyopierająsięnazałożeniuniezmiennościpolitykifiskalnejpaństwa,awięcutrzy-
maniudotychczasowejstawkipodatkuakcyzowego,VATorazwaloryzowanejowskaźnikinfla-
cjiopłatypaliwowej.Jakdotychczas,pomimowielunowychregulacjiprawnych (m. in.prawo
energetyczne,pakietpaliwowy),władzepaństwoweutrzymałypoziombezpośrednichobciążeń
finansowychtakichjakpodatekakcyzowy,podatekVAT,opłatapaliwowanadotychczasowym
poziomie.Noweobciążenie,wprowadzone od1 stycznia 2019 r.w postaci opłaty emisyjnej
wwysokości80PLN/1000litrów,dotyczybenzynsilnikowychorazolejunapędowego.

Pomimoprzyjęciatychkorzystnychdlaautogazudecyzjiwładzpaństwowych,nienależyspo-
dziewaćsięwnajbliższymczasiewzrostukonsumpcjiwsektorzeautogazunarynkupolskim.
Według scenariuszy państwowych preferowanymi paliwami do napędu będą: energia elek-
tryczna, CNG oraz LNG.W pełni rozumiejąc potrzebęwspierania rozwojuwszelkich paliw
alternatywnychwnaszymkraju,POGPstoinastanowisku,żeniemożnaztegoprocesuwy-
kluczaćLPG.Branżaniepostulujeodofinansowaniebudowyinfrastruktury,aleuważamy,że
wykluczaniemożliwościubieganiasięofinansowaniepracbadawczo-rozwojowych,czyteż
chociażbyumożliwieniezakuputaborudotransportupublicznegoznapędemLPGtowłaści-
wyikompleksowykierunekdziałań.LPGjestteżczęstoproduktemumożliwiającymbardziej
efektywnewykorzystanieinnychnapędów.Przykłademtegowykorzystaniamożebyćzasto-
sowanieLPGdoogrzewaniatakpreferowanychostatnioautobusówznapędemelektrycznym.
Wokresiezimowymdużaczęśćenergiijestwłaśniezużywananaogrzewaniepojazdów,aLPG
umożliwiaoszczędnośćtejenergiiijejprzeznaczeniedocelówtrakcyjnych.

RYNEK LPG

KONSUMPCJA LPG W POLSCE

PRODUKCJA KRAJOWA

IMPORT

RAZEM

EKSPORT

POCHODZENIE GAZU

430 485 12,8%

2360 2 310 -2,1%

2 790 2 795 0,2%

295 380 28,8%

2 495 2 415 -3,2%

2 495 2 415 -3,2%

2 495 2 415 -3,2%

SPRZEDAŻ W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH RYNKU

RAZEM

AUTOGAZ ( ZUŻYCIE W POJAZDACH )

GAZ W BUTLACH

GAZ W ZBIORNIKACH POZA AUTOGAZEM

SEKTOR RYNKU

ZUŻYCIE GAZU W PODZIALE NA SEKTORY GOSPODARKI

RAZEM

KOMUNALNE

PRZEMYSŁOWE

ROLNICZE

AUTOGAZU

INNE

ZUŻYCIE NA POTRZEBY

2017 2018 DYNAMIKA

1 915 1 835 -4,2%

285 280 -1,8%

295 300 1,7%

260 255 -1,9%

155 160 3,2%

100 100 0,0%

1 915 1 835 -4,2%

65 65 0,0%

Tabela V. Rynek gazu płynnego LPG w Polsce w latach 2017 i 2018 (w tys. ton).

Źródło: POGP.
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Winnychkrajacheuropejskichczęstoodnotowujesięróżnegorodzajuinicjatywywspierające
LPG.Dlaprzykładu,władzePółnocnejNadreniiiWestfaliipokryły60%kosztównabyciaau-
tobusunaLPGdoprzewozówseniorówwmieścieHerdecke,amerLondynuumożliwił1000
właścicielitaksówekubieganiesięodofinansowaniewwysokości5000funtównadostoso-
wanieichautdoLPG.Głównymargumentempodjęciatakichdecyzjijestdążeniedopoprawy
jakości powietrza. Szacuje się, żewprzypadku czarnych londyńskich taksówek (TX4Euro5
blackcabs)używanieLPGbędzieskutkowaćzmniejszeniememisjicząstekstałych(PM)o95%,
aNOxo97%wporównaniudokorzystaniaztradycyjnychnośnikównapędu.

Szansądlategosektorajestrządowyprogram„CzystePowietrze”,któryzostałuruchomiony
przezNarodowyFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejwewrześniu2018r.

Celemprogramujestograniczenieemisjidoatmosferyszkodliwychsubstancji,którepowstają
naskutekogrzewaniadomów jednorodzinnychsłabej jakościpaliwemwprzestarzałychdo-
mowychpiecach.

Programoferujemin.dofinansowaniewymianystarychinieefektywnychźródełciepłanapali-
wostałenanowoczesneźródłaciepłaspełniającenajwyższenormy.Sątom.in.:węzełciepl-
ny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie
elektryczne.Dofinansowaniemożeobejmowaćteżprzeprowadzeniepotrzebnychpractermo-
modernizacyjnychbudynku.Adresatamiprogramusąindywidualniwłaścicielelubwspółwła-
ścicielejednorodzinnegobudynkumieszkalnego.

Wartość tegowieloletniego programu to 103mld PLN iwarto podkreślić, że pojęcie kotły
gazowekondensacyjneobejmujerównieżkotłynaLPG.

Szacujesię,żeokoło3,5mlnprzestarzałychkotłównapaliwostałewinnobyćwymienione.
Gdyby tylko kilka procent tychwymiandotyczyło kotłówna LPG, to branża odnotowałaby
bardzoznaczącyrozwójwsektorzegazuzbiornikowego.WedługszacunkówPolskajestteżli-
deremeuropejskimjeślichodzioprodukcjękotłównapaliwostałeomocymniejszejniż50kW
–170 -180tys.szt.rocznie,costanowiokoło37%rynkueuropejskiego5,prawie100tys.szt.
piecównawęgielorazokoło76tys.szt.piecównabiomasę (pelety)6.Mającnauwadze,że
zfunkcjonujących14,9mlngospodarstwdomowych,tylko6,5mlnwmiastach,a1mlngospo-
darstwdomowychwrejonachmniejzurbanizowanych(wieś)jestpodłączonychdosiecigazu
ziemnego7,wpełnirespektującuwarunkowaniaekonomiczneirynkoweistniejądużeobszary
dozagospodarowaniaprzezinneniżpaliwastałenośnikienergii.

Dokońcastycznia2019r.zokoło26tys.wnioskówodofinansowanieztegoprogramupod-
pisanotylkoniespełna200umów.

ZdaniemPOGPkorektywymagająteżobciążeniazwiązanezkoncesjami,gdziebranżaponosi
małouzasadnionekosztyzabezpieczeńbankowych,czyteżkosztyusługdozorowych.Koszty
związane z koncesjami, koszty za czynności usług dozorowych, urealnieniewysokości nie-
zmienianejodpięciulatopłatyzapasowejtotematymającedużywpływnacałkowitekoszty
funkcjonowaniacałejbranżygazuLPG.

SpadekcałkowitejkonsumpcjigazupłynnegoLPGw2018r.świadczyotym,żebezniektó-
rychdziałańzestronyrządowej tennośnikenergiimoże tracićnaznaczeniu.POGPuważa, 
5 Solid Fuels Boilers, Poland”, BRG Building Solutions , maj 2013. 
6 www.bsria.co.uk. Summary, 12 Poland Domestic Boilers R2017-2018.pdf
7 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018, GUS, Warszawa.
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że branża potrzebuje bardziej przyjaznego i mniej skomplikowanego otoczenia prawnego.
Brak jestspójnościwszerokorozumianejpolityceantysmogowejzregulacjamipromującymi
wyłącznie niektóre nośniki energii. LPGwymieniany jest jako środek do ograniczenia emi-
sjiw transporcie, ale jednocześnie pozbawia się gomożliwości rozwojowych, a firmy han-
dlowezbranżymusząraportowaćwykonanieobowiązkówzwiązanychzNarodowymCelem 
Redukcji(NCR).

NawielkośćrynkugazupłynnegoLPGwPolscemogąmiećwpływdwieaktualnierealizowane
duże inwestycje infrastrukturalne.Wprzypadkubudowy terminaluprzeładunkowegowSę-
dziszowie(firmaGaspol,grupaSVH),możnaspodziewaćsięm.in.zwiększonychdostawtego
produktu –mając na uwadze aspekty logistyczne i ewentualne przeznaczenie produktu do
wysyłkidoinnychpaństw.OwielewiększywpływnawielkośćkonsumpcjigazuLPGbędzie
miałprojektrealizowanywPolicachprzezPDHPolskaS.A.

Projekt inwestycyjny „Polimery Police” obejmuje dwa główne procesy technologiczne: od-
wodornienie propanu do propylenu (PDH – PropaneDehydrogenation) oraz polimeryzację
propylenudopolipropylenu(PP).

Łańcuchsurowcowo-produktowymożnapodzielićnatrzystrumienie:
1.Propantechniczny(LPGozawartościmin.95%wag.C3H8)służącydootrzymywaniapro-
pylenu,

2.Propylenojakościpolimerowej(99,6%wag.C3H6)–produktodwodornieniapropanusta-
nowiącyjednocześniesurowiecdootrzymywaniapolipropylenuoraz

3.Polipropylen–produktpolimeryzacjipropylenu.

Biorąc pod uwagę założenia projektowe, w przypadku inwestycji prowadzonej przez PDH
Polska S.A., LPG o minimalnej zawartości propanu wynoszącej 95% wag. magazynowany 
będzienaterenieTerminaluPrzeładunkowo-Magazynowegowstanieciekłym,wnaziemnych
zbiornikach pod ciśnieniem atmosferycznym, w temperaturze około -42 stopni Celsjusza. 
PropanwstanieciekłymzTerminaluPrzeładunkowo-MagazynowegoprzesyłanybędziedoIn-
stalacjiPDHcelemjegoodwodornieniadopropylenu.InstalacjaPDHsłużydoprzeprowadze-
niaprocesukatalitycznegoodwodornieniapropanu,wramachktóregomabyćprodukowany
propylenznominalnąwydajnościąnapoziomie400tys.t/8000h.

TerminalPrzeładunkowo-Magazynowypełnirolęobiektusłużącegodorozładunkuimagazy-
nowaniapropanuietylenuzestatkówmorskichorazdostarczającegowymienionesurowcedo
InstalacjiPDHiInstalacjiPP8.

Wedługzałożeńprojektowychdoterminalubędąmogływpływaćgazowceopojemnoścido
40tys.m3(22tys.t),aporozładunkumaonbyćskładowanywzbiornikachnapropan,których
łącznazdolnośćmagazynowamawynosić80tys.m3.Planowanesądostawypropanu
wiloścido480tys.trocznie,cobyoznaczałowzrostrynkuoprawie20%.

Wkońcu2018r.UrządMorskipodpisałstosownąumowęna.m.in.pogłębienieiposzerzenie
torupodejściowegodlastatków.Portmabyćwstanieodbieraćładunkipropanuzestatków
typuFully-Refrigerated(FR)istatkówtypuSemi-Refrigerated(SR).

8 Cyt., www.pdhpolska.eu.
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Zakończonopostępowanienawybórbiurawsparciatechnicznegoinwestycji,aplanowanywy-
bórgeneralnegowykonawcyprzewidzianyjestnapierwsząpołowę2019r.ZarządPDHPol-
skaS.A.wskazujekoniec2022r.jakoplanowanyterminkomercyjnegouruchomieniainstalacji.

Równolegledodziałańzobszarutechnicznegoprowadzonesąintensywnerozmowyhandlo-
wezdostawcamisurowcóworazodbiorcamipolipropylenu.Wichefekciezostałypodpisane
listyintencyjnezapewniającezjednejstronybezpieczeństwodostawpropanuietylenu,zdru-
giejzaśgwarantującesprzedażpolipropylenuwpełnymwymiarzemożliwościprodukcyjnych
kompleksuPDH-PPwPolicach9.

Branża LPG z zainteresowaniem będzie monitorować m.in. te dwie wyżej wymienione in-
westycje,któremogąmiećwpływnafunkcjonowanierynku,wtymłącznąkonsumpcjętego
produktu.

CENY GAZU PŁYNNEGO LPG W POLSCE W 2018 ROKU

Od stycznia do października 2018 r. średniomiesięczne europejskie ceny hurtowepropanu
ibutanubyływyższewporównaniudoanalogicznychmiesięcyw2017r.Wlistopadzieigrud-
niu2018r.cenyobutychproduktówuległyzdecydowanejobniżcewwysokościponad150
USD/tosiągającpoziomyniższeniżrokwcześniej.

Na wykresach 16i17przedstawionośredniomiesięcznecenyhurtowetychproduktówwla-
tach2016-2018.

Wcałym2018r.średniorocznacenahurtowapropanubyławyższao15,1%odcenyw2017r. 
ijednocześniewyższao66,9%odcenyw2016r.Podobniewyglądałasytuacjawprzypadku
butanu,gdziewcałym2018r.średniorocznacenahurtowabutanubyławyższao18,1%od
cenyw2017r.ijednocześniewyższao88,4%odcenyw2016r.

Średniorocznacenahurtowapropanuwyniosłaprawie525USD/t,aśredniorocznacenahur-
towabutanuprawie513USD/t,tj.o12USD/tmniej.Średniecenymiesięczne,jakrównież
średniorocznecenypropanuibutanu,opracowanonapotrzebyniniejszegoraportunapod-
stawieodrębnegoalgorytmunotowańfirmyArgusiPlatts.

PodanepowyżejnotowaniarocznehurtowecenywEuropiemająwyłączniecharakterobrazu-
jącykierunekipoziomzmiantychcen.
 
FirmyzajmującesięhandlemLPGzreguływswoichkontraktachstosująm.in.notowaniatych
firm,uwzględniajączeswoimipartneramihandlowymiodpowiednieformuły Incotermsoraz
takie elementy jakmiejsce odniesienia, terminal itp.Dla przykładu,według notowańArgus
CIFARALARGEśredniorocznacenawynosiła510,6USD/t,awedługPLATTsFOBARA548,4
USD/t,podczasgdywedługnotowańPlattsCIFARA538,6USD/t.

9 Cyt., www.pdhpolska.eu.
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Operatorzy LPGwPolsce często bazująw swoich kontraktach nam.in. notowaniach firmy
Argus–ArgusDAFBrestPropane,czyArgusDAFBrestPropaneButaneMix.Niektórefirmy
z branży LPG publikują oficjalnie swoje oferty cen hurtowych na stronach internetowych,
wskazując konkretne terminale na granicywschodniej jak np.Małaszewicze czy Piórkowo.
Portale-petrol.plzawierarównieżnotowaniacennagranicywschodniejzuwaginafakt,żeto
dominującykierunekzaopatrzenianaszegorynkuwgazpłynnyLPG.

Na wykresie 18 przedstawiono porównanie średniomiesięcznych cen hurtowych propanu
ibutanuw2018r.i2017r.W2017r.średniorocznacenahurtowapropanubyławyższaod
cenbutanuo2%,awewszystkichmiesiącachzaobserwowano,żepropanbyłdroższyodbu-
tanunawetoponad50USD/twkońcówceroku.

Wokresie styczeń -marzec2017 r. cenyobuproduktówbyłynabardzo zbliżonympozio-
mie. Inaczej przedstawiała się sytuacja w 2018 r., jakkolwiek średnioroczna cena propanu
byławyższaodcenybutanuo2,3%,tojednakwewrześniuipaździernikuśredniomiesięczne
cenybutanubyływyższeniżcenypropanu.W2018r.notowaniaśredniomiesięcznychcen
obuproduktówmiałygeneralnietendencjęwzrostowąwokresieluty-wrzesień,podczasgdy
w2017r.odnotowanotendencjęspadkowąwpierwszejpołowieroku.W2017r.cenyobu
produktówsystematycznie rosływdrugiejpołowie roku,zaśw2018r.odnotowanospadki
centakbutanujakipropanuwczwartymkwartale.
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Wykres 16. Średnie ceny hurtowe propanu w Europie w latach 2016 - 2018 (w USD/t).
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Wykres 17. Średnie ceny hurtowe butanu w Europie w latach 2016 - 2018 (w USD/t).
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ŚredniomiesięcznecenyhurtoweorazdetaliczneLPGnarynkupolskimw2018r.byływyższe
niżw2017r.Wynikałotozwyższychcenzaopatrzeniowychtj.wzdecydowanejwiększości
cengazuimportowanegozkierunkuwschodniego.

Na wykresie 19przedstawionocenyhurtowegazupropan–butanmixnagranicywschodniej
według portalu e-petrol.pl firmy InformationMarket S.A. Dane opracowano na podstawie
notowańtygodniowych,coumożliwiadokładniejsząanalizętendencjicenowych,atakżebar-
dziejprecyzyjneodwzorowaniesytuacjiznotowaniaminagranicywschodniej.

4000

3500

3000

2500

2000

1500

Wschód 2016 Wschód 2017 Wschód 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Wykres 19. Ceny hurtowe gazu propan-butan mix na granicy wschodniej w latach 2016 - 2018 (w PLN/t).

Źródło: Notowania tygodniowe e-petrol.pl, opracowanie własne POGP.
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w Europie w latach 2017 - 2018 (w USD/t).
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Średnia cena mieszanki propan-butan w 2018 r. ulokowała się na poziomie 2 899 PLN/t. 
Wynik ten jest wyraźnie wyższy od średniej z roku poprzedzającego – wtedy bowiem cena wynosiła 
2 694 PLN/t. Mniej więcej od połowy maja aż do listopada 2018 r. cena mixu była wyraźnie wyższa 
niż w 2017 r. Rekord cenowy padł w październiku 2018 r. – wówczas tona tego gazu kosztowała 
3 512PLN/t. Ostatni raz cena propanu-butanu na terminalach polski wschodniej ulokowała się tak 
wysoko w listopadzie 2014 r. Okresem najniższych cen w 2018 r. był natomiast luty, kiedy ceny 
były niewiele wyższe niż 2 400 PLN/t. Między marcem a październikiem wykres cenowy zaczął 
bardzo żywiołowo piąć się w górę i tendencja ta trwała aż do późnej jesieni (nie licząc chwilowych 
wahań i korekt).

Jednym z czynników zwyżkowych w połowie roku były problemy podażowe rynku ukraińskiego – jak 
podała firma doradcza UPECO w pierwszej połowie 2018 r. zużycie gazu płynnego w tym kraju 
wykazało wzrost o 13,3% . Taka zmiana mogła wpływać na przekierowanie części dostaw i proble-
matyczne zmniejszenie wolumenu, który mógł trafić do Polski. Dopiero pod koniec października na 
rynku polskim zobaczyliśmy obniżki związane przede wszystkich z ruchem „w dół” notowań między-
narodowych. Ich tempo było bardzo dynamiczne, bowiem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy spadek 
wyniósł blisko 800 PLN/t.10

Wykres 20przedstawiaśredniomiesięcznecenyhurtoweautogazuwlatach2016-2018.

Analizującpoziomcenhurtowychwciąguostatnichtrzech latzaobserwowano,żew latach
2016i2017cenywpierwszejpołowierokuspadały,zaśwokresieluty-październik2018r.
zaobserwowanotendencjęwzrostucenhurtowych.Najwyższypoziomśredniomiesięcznych
cenhurtowychodnotowanowpaździerniku(2,02PLN/l),anastępniespadekcenwlistopa-
dzieigrudniu.

Poziomy średniomiesięcznych cen hurtowych w grudniu każdego roku były bardzo zbli-
żone w latach 2016 - 2018. Poszczególne lata kończyły się notowaniami w przedziale
1,68-1,71PLN/l.

10 Cyt. Dr Jakub Bogucki, Information Market S.A.
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Wykres 20. Średniomiesięczne ceny hurtowe autogazu 
w Polsce w latach 2016 - 2018 (w PLN/l).

Źródło: e-petrol.pl, opracowanie własne POGP.
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Niektórezfirmpublicznieprzedstawiałyswojeofertysprzedażowemieszaninypropan–butan
doodbioruwróżnychmiejscach/terminalachwPolsce.Analizującprzykładowojednąztakich
kompleksowychofertstwierdzono,żebiorącpoduwagęwszystkienotowaniaw5terminalach
(wtymgranicznych), średniorocznacenaofertowaobliczananapodstawieśredniomiesięcz-
nychnotowańw2018r.wyniosła2114PLN/tmieszaniny-10,8%wyższaniżw2017r.

Na wykresie 21przedstawionośredniomiesięcznecenydetaliczneautogazuw latach2016
-2018.Średniorocznacenaautogazudlaostatecznychklientówwyniosła2,24PLN/l ibyła
wyższaodśredniorocznejcenyw2017r.o15gr/l(+7,1%r/r),alejednocześniewyższaopra-
wie5%wstosunkudo2016r.Dlaprzypomnienia,w2014r.średniorocznacenadetaliczna
autogazuwynosiła2,57PLNzallitrtegopaliwa.

W2018r.tylkowokresiestyczeń-kwiecieńśredniomiesięcznecenydetalicznebyłyniższeniż
cenydetalicznew2017r.Porównującpozostałeposzczególnemiesiącepoziomcenbyłwyż-
szy.Bezwzględna różnicapomiędzyśredniomiesięcznyminajwyższymianajniższymicenami
detalicznymiwprzypadkuautogazuwyniosław2018r.44gr,podczasgdyrokwcześniejbyło
to41gr.Najwyższą średniomiesięczną cenędetalicznąautogazu (2,54PLN/l) odnotowano
wlistopadzie2018r.,anajniższąwlutym(2,08PLN/l).

Na wykresie 22porównanocenydetalicznetychpaliww2018r.

W przypadku benzyny EU 95 najwyższe średniomiesięczne detaliczne ceny tego produktu
odnotowanowewrześniuipaździerniku(5,41PLN/l).Największaamplitudawahańcenowych
wystąpiła jednakwprzypadkuolejunapędowego,gdzieodnotowanoróżnicępomiędzynaj-
wyższąanajniższącenąśredniomiesięcznąwwysokości70gr.

W2018 r. różnicapomiędzy średnioroczną cenądetaliczną autogazua średnioroczną ceną
detalicznąbenzynyEU95,którawynosiła4,93PLN/l,osiągnęła2,69PLNza1litrpaliwa-to
więcej niż odnotowana średnioroczna cena detaliczna autogazu. Średnioroczna różnica po-
międzycenamidetalicznymiobunośnikównapęduw2016r.wyniosła2,54PLN/l.

W2018r.największaróżnicapomiędzyśredniomiesięcznącenądetalicznąautogazuaśred-
niomiesięcznącenądetalicznąbenzynyEU95wynosiłanawet2,94PLN/l.
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Wykres 21. Średniomiesięczne ceny detaliczne autogazu 
w Polsce w latach 2016 - 2018 (w PLN/l).

Źródło: BM Reflex, opracowanie własne POGP.



29

Średniorocznaróżnicapomiędzycenamidetalicznymiobunośnikównapęduw2016r.wynio-
sła2,64PLN/l-towięcejniżodnotowanaśredniorocznacenadetalicznaautogazu.

Podobniejakwlatachpoprzednichutrzymałasięstosunkowokorzystnaproporcjacendeta-
licznychautogazuwstosunkudocenybenzynyEU95,tj.średniorocznacenadetalicznaauto-
gazuwynosiła45,5%cenybenzynyEU95,awięcnapoziomiez2017r.(45,4%).

Taproporcjaróżniekształtowałasięwposzczególnychmiesiącach2018r.Wczerwcucena
autogazustanowiła41,9%cenybenzynyEU95,zaśpodkoniecrokunp.wlistopadziebyłoto
odpowiednio50,2%.

Przyporównywaniubezwzględnychpoziomówcenobuproduktównieuwzględnionozwięk-
szonegozużyciaautogazuwstosunkudobenzyny.Wlatach2016i2015,gdyśrednioroczna
cenadetalicznaautogazuwynosiła41,7%i43,2%cenydetalicznejautogazu,terelacjebyły
bardziejkorzystnedlaautogazu.

W2018r.kierowca,któryzatankowałdoswojegopojazdu35lbenzynyEU95zapłaciłśred-
niookoło172,6PLN,ajeślizatankował40,3lautogazu,wiedząc,żejegoautobędziespalać
trochęwięcejtegorodzajupaliwa,zapłaciłokoło90,2PLN.Inwestującwcześniejwinstalację
LPGdoswojegopojazdu,każdykierowcamógłliczyćnaoszczędnośćrzęduokoło82,3PLN
najednymtankowaniuLPG.

Jeśliprzyjmiemy,żeautospalałośrednio8l/100kmbenzyny,tokosztprzejazdu100kmnabenzy-
niewyniósłwtymprzypadku39,44PLN,azLPGtylko20,61PLN.Zakładając,żewciągumiesiąca
przejeżdżaliśmytymautem1500kmoszczędnościwynosiły230,4PLN,awskaliroku2765PLN.

WzależnościodkosztówmontażuinstalacjiLPGróżnybyłbyokrespojakimzamortyzowałaby
sięsamainstalacja.Przycenie2,5tys.PLNokrestenwynosiłbytylko9miesięcy,aprzycenie
5tys.PLNzainstalację–18miesięcy.Wpowyższychwyliczeniachnieuwzględnionokosztów
benzynyzużytejdouruchamianiaorazkosztóweksploatacjiiprzeglądów(jakkolwiekniemato
większegowpływunaopłacalnośćstosowaniaLPGwporównaniudobenzyny).
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Wykres 22. Porównanie średniomiesięcznych detalicznych cen paliw 
EU 95, LPG w 2018 r. (w PLN/l brutto).

Źródło: BM Reflex, opracowanie własne POGP.
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Na ostateczną cenę detaliczną autogazu mają duży wpływ obciążenia podatkowe, które
w2018r.wynosiły:

•podatekakcyzowy-670PLN/t,
•opłatapaliwowa-162,27PLN/t,
•opłatazapasowa-99PLN/t,
•podatekVAT–23%.

Porazkolejnyutrzymanostawkępodatkuakcyzowegowwysokości670PLN/t,azwiększo-
nostawkęopłatypaliwowejz159,71PLN/tdo162,27PLN/t.Firmyoferującegazskroplo-
nyLPGzobowiązanebyły teżdouiszczaniaopłaty zapasowej, ustalonej jeszczew2014 r.,
wwysokości99PLN/tztytułuprodukcjilubprzywozu.Opłatazapasowadotychczasniebyła
korygowanaprzezodpowiedniewładzepaństwowepomimo,żecenynotowańropynaftowej
byłyzdecydowanieniższeodzałożeńz2014r.Takjakprzewidywano,opłatatawpływałana
poziomcendetalicznychwewszystkichsektorachrynku,wtymwsektorzeautogazu.

Uwzględniającpodatek akcyzowy,opłatępaliwowąorazopłatę zapasowąkażda tonaauto-
gazu obciążona była kwotą 931,27 PLN, a następnie od tej kwoty naliczano 23%podatku
VAT.Należy jednakodnotować,żestanowiskowładzpaństwowychopozostawieniupodat-
ku akcyzowego na niezmienionym poziomie dotyczyło także benzyny i oleju napędowego.
WprzypadkuLPGnadalwysokośćpodatkuakcyzowegonaautogazbyłaijestzdecydowanie
wyższaniżzaleceniaeuropejskie(minimum125euro/t).Wedługśrednioważonegokursurocz-
negoNBP(1EUR=4,2623PLN)wysokośćpodatkuakcyzowegowyniosłaponad157euro/t,
cooznacza,żestawkatylkopodatkuakcyzowegonaautogazbyławyższaoprawie26%od
ww.zalecanegominimumeuropejskiego.Jeśliuwzględnimyopłatępaliwowąorazopłatęzapa-
sową,towysokośćtychobciążeńprzekraczaoprawie75%zalecaneminimumUE.

Opłatazapasowatoopłata,którąproducenci ihandlowcypaliwwpłacająnarachunekFun-
duszuZapasówInterwencyjnychprowadzonegoprzezAgencjęRezerwMateriałowych.Przez
opłatępaliwowąnależyrozumiećnależnośćpobieranąwwynikuwprowadzanianarynekkra-
jowypaliwsilnikowychorazgazuwykorzystywanegodonapędusilnikówspalinowych(pojaz-
dów samochodowych) przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem. Obowiązek
uiszczeniatejopłatyspoczywanaproducentachpaliwsilnikowychlubgazu,importerachpaliw
silnikowychlubgazu,podmiotachdokonującymnabyciawewnątrzwspólnotowego.Wysokość
opłaty paliwowej jest określana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz stanowi
przychódKrajowegoFunduszuDrogowego(80%)iFunduszuKolejowego(20%).

Od1stycznia2019r.wprowadzanienarynekkrajowypaliwsilnikowychpodlegaopłacieemi-
syjnej.Podpojęciemwprowadzenianarynekkrajowypaliwsilnikowychrozumiećnależyczyn-
nościpodlegająceopodatkowaniupodatkiemakcyzowym,którychprzedmiotemsątepaliwa
silnikowe.Opłacieemisyjnejpodlegaćbędąpaliwasilnikowe,tj.benzynysilnikoweokodach
CN27101245,CN27101249orazolejenapędoweokodachCN27101943iCN2710
2011.Stawkiopłatyemisyjnejwyniosą80PLNza1000litrówbenzynsilnikowychiolejów
napędowych (czyli 8 gr za litr paliwa silnikowego). 85%wpłat z tytułu opłatyma trafić do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej, aw 15% do Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu. Autogaz nie podlega wyżej wymienionej opłacie emisyjnej, 
cojestzwieluwzględówwpełnizrozumiałe.
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Na wykresie 23 przedstawiono struk-
turę ceny detalicznej autogazu w latach
2017-2018.

W 2018 r. obciążenia fiskalne stanowiły
41,2%średniorocznejcenydetalicznejau-
togazu,podczasgdyw2016r.udział ten
wynosił42,8%ceny.Wyższaśredniorocz-
nacenadetalicznagazuskutkowałaspad-
kiemudziałupodatkówwceniedlaodbior-
cy końcowego. Podatek akcyzowy, opłata
paliwowaorazopłatazapasowasąpodat-
kamikwotowyminiezależnymiodpoziomu
cenynetto itymsamymichudziałmaleje
wrazzewzrostemceny.PodatekVATna-
liczany jest od ceny netto powiększonej
o podatek akcyzowy i wyżej wymienione
opłaty. Można umownie określić, że jest
to podatek od podatków. W wyrażeniu
kwotowym podatek ten wzrósł o prawie
3 grosze na litrze. Stawka podatku VAT
dlagazuLPG,jakiinnychpaliw,należydo
najwyższychwEuropie,aledziękistosun-
kowoniskimpoziomomcen netto realnie
odprowadzany podatek VAT lokował się
wśrodkustawekeuropejskich.

Dlaostatecznegoodbiorcyliczysięjednak
porównanie poziomu cen do osiąganych
zarobków,gdziejużtakkorzystnieniewy-
padaliśmywobecinnychpaństw.

Według opracowań z początku 2018 r.
statystyczny Polak mógł za swoje wyna-
grodzeniemiesięcznenettokupićponad660litrówbenzyny(gazudwukrotniewięcej),jakkol-
wiekzdecydowanawiększośćmogłapozwolićsobienakupnookoło350litrówmiesięcznie.
NamniejlitrówbenzynymiesięczniemogliliczyćmieszkańcyWęgier,Litwy,Rumunii,alezato
mieszkańcyNiemiec,FrancjiczyteżBelgiinaokołotrzykrotniewięcej.

Wodniesieniudonotowańgazudocelówinnychniżnapędowenależyuwzględnićspecyfikę
tegoproduktuwinnychsegmentachniżautogaz.

NormaPN-EN589,awrzeczywistościimplementacjazapisówztejnormydoodpowiednie-
go rozporządzeniawykonawczegoMinisterstwaEnergii,określaściśle jakośćgazudocelów
napędowych.Wprzypadkugazuwbutlach,czyteżgazudoinstalacjizbiornikowych,sprzeda-
wanyjestproduktwedługnormyPN-C-96008,awięcmożetobyćpropantechniczny,butan
techniczny,jakrównieżpropan-butan.

2017 r.

CENA NETTO 
PRODUKTU

58,8%

2018 r.

AKCYZA
16,8%

OPŁATA 
PALIWOWA

3,3%

OPŁATA 
ZAPASOWA

2,5%

VAT
18,7%

Wykres 23. Struktura średniej rocznej ceny detalicznej 
autogazu w 2017 i 2018 r.

Źródło: POGP.
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OPŁATA 
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OPŁATA 
ZAPASOWA

2,7%

VAT
18,7%
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Właściwości fizykochemiczne gazuLPGpraktycznieuniemożliwiają klientowiostatecznemu
wtychsegmentachrynkurozeznanie,któryzproduktówwłaściwiejestmudostarczany.

Klient indywidualnyzregułyzwracauwagęnacenęgazu,adopierowprocesieeksploatacji
butli czy zbiornikamoże stwierdzić, żewystępują jakieś niespodziewane sytuacje typu: gaz
jestmniejwydajnylubdziwniesiępaliitp.

Wtychsegmentachwyjątkowoistotnajestkwestiarzetelnościdostawcówiichodpowiedzial-
nościzawszelkieaspektyzwiązanezdostawątowaru,wtymcertyfikatyjakości.

Notowaniagazupropanudo instalacji grzewczej znaczącoodbiegająodnotowańmieszani-
nygazupropan-butan.Brakdokładnego rozeznania codo różnicpomiędzyposzczególnymi
frakcjamigazowymiwśródostatecznychklientówczęstojestwykorzystywanywobrocieryn-
kowymjakośrodekwalkikonkurencyjnejpomiędzyfirmami.Wskazanajestpotrzebauregulo-
wanianormatywnegojakościgazudocelówgrzewczychitechnologicznych.

Aktualnie,pozaportaleme-petrol.plfirmyInformationMarketS.A.,brakujeinnychogólnopol-
skichźródełinformacjiooferowanychcenachgazuwbutlach11kg.Wdzienniku„Rzeczpo-
spolita”zaprzestanopublikacjipodobnychnotowańzuwagina ichmałą reprezentatywność
orazograniczonąwiarygodność-tensampoziomnotowańprzezprawiecałyrok.

NadalnajwięksidystrybutorzyLPGaktywniwtymsegmenciebutlowymniepublikująswoich
cen hurtowych.W szeregu średnich i mniejszych firm, zachęcających do zamówienia butli
zgazem,informacjęoceniemożnauzyskaćdopieropokontakciezdanąfirmą.

W2018r.kontynuowanopublikacjęcengazuwbutlach,którymożnabyłonabyćwniektó-
rychsieciachmarketówogólnobudowlanych.Sporezdumieniebudziłjednakfakt,żecenagazu
wbutli11kgbyłatakasamaniezależnieodlokalizacjisklepuorazdostawcygazuwbutlach.

Szacujesię,żewPolscefunkcjonujekilkadziesiąttysięcypunktówsprzedażygazuwbutlach,
copowoduje,żetasiećjestwyjątkoworozproszonaizróżnicowana.Praktyczniegazwbutlach
możemywymienićnaprawiewszystkichstacjachpaliw,cojużoznaczaponad8tys.punktów
sprzedaży.

Wsegmenciegazuwbutlachobserwujesięnadalznacznezróżnicowaniecenowewzależno-
ściodetapudystrybucji.Zadostawyhurtoweuważanesąpartiepokilkadziesiątsztukbutli
zgazem.Innajestteżofertacenowadlapojedynczegopunktusprzedaży,doktóregodostar-
czasiękilkaczykilkanaściebutli zgazem.PraktyczniewcałejPolsce,awszczególnościna
obszarachwiejskich,funkcjonujeteżsystemsprzedażyobwoźnej.

Sygnałempotwierdzającymzamówieniebutli zgazem jestnp.kołpaknapłocie,adostawcy
zaopatrującydanegospodarstwodomowenawetniemusząodbieraćtelefonu,czyteżinfor-
mowaćozmianieceny.

Innajestcharakterystykaklientówwsegmenciebutlowymiwsegmenciegazudozbiorników
w porównaniu do klientów autogazowych. Personalna znajomość dostawcy, lojalność oraz
zdecydowaniemniejszamobilnośćiskłonnośćdozmianydostawcytocechycharakterystycz-
nedlatychsegmentów.
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Średnie ceny gazuwbutlach oferowane przez jedną firmęw ramach sprzedaży detalicznej
wokreślonymkanaledystrybucjibywająbardzozróżnicowane,akwotowaróżnicamożewy-
nosićnawetdo16PLNnajednejbutliopojemności11kggazuwzależnościodmiejscasprze-
daży.Wedługcennikówzkońca2018r.gazwbutli11kgwOlsztyniemożnabyłokupićza
39,90PLN/butlę,podczasgdycenawWarszawiewynosiła55,98PLN/butlę.Porównującte
dwiecenystatystycznie11kggazuwbutlikosztowałoby47,94PLN.Cociekawe,takacena
byłaosiągalnawPilewtymsamymczasie.

Kontynuacjapracnadstworzeniembardziejprzejrzystegosystemunotowańogólnopolskich,
atymsamymzapewnieniewiększejprzejrzystościfunkcjonowaniarynkubutlowegowPolsce,
tojednozwyzwaństojącychprzedfirmamizajmującymisięusługamikonsultingowymiwsek-
torzepaliwowym, jakrównieżdlaorganizacjibranżowych.Wydajesię,żebędzie tozadanie
bardzotrudnedowykonaniabezwiększejchęcidowspółpracyiotwartościzestronyopera-
torówidystrybutorówgazuLPG.

Dlaporównania,wtymsamymokresieczasudetalicznecennikigazuwbutlach11kgofero-
wanewToruniunastacjachpaliwoscylowałyod49,00do59PLNza1szt.

Wprzeliczeniunakilogramgazuwielkościtewahałysięod3,63PLN/kgdo5,09PLN/kggazu
wbutli(średnio4,36PLN/kg),awtoruńskiejsiecistacjipaliwod4,45do5,36PLN/kg.

Wzrostcenzaopatrzeniowychwobrociehurtowym,coprzełożyłosięnaokoło7,1%wzro-
stucendetalicznych r/rautogazu,miał również swojeodzwierciedleniewprzypadku rynku
butlowego.Możnazauważyć,żekilkuprocentowekorektycenowenastępowałysukcesywnie
wciągu rokuwraz zewzrostemhurtowych cengazu.Długi i bardzo zróżnicowanyłańcuch
dystrybucjipowodowałspowolnioneczasowokorektycen.

Wprzypadkusektorabutlowegowartozauważyćnowesposobysprzedaży.Jednazfirmza-
instalowałaokoło30szt.samoobsługowychbutlomatów,winnejtrwałytestynowychpółsa-
moobsługowychklatekzbutlami.Wdrugimprzypadkuklientopłacanależnośćzagazwkasie
sklepu, otrzymuje odpowiedni kluczyk do klatki i samodzielnie odbiera/wymienia butle nie
angażującwtenprocesobsługisklepowej.

Efektywnośćtychdwóchnowychmetoddystrybucjijestprzedmiotemtestowaniaibadańrze-
czywistychprzezpodmiotyoferującegazwbutlach(dostawców),jakrównieżprzezpodmioty
sprzedającedetalicznietebutlezgazem.

Koszty legalizacji butlimają równieżwpływ na ostateczną cenę gazuw butlach, gdyż jakiś
podmiotgospodarczymusiostatecznieponieśćtekoszty.Wedługnajnowszychdanychokoło
600tys.szt.butlipodlegałolegalizacjiw2018r.,cooznaczałokoniecznośćwydaniawielomi-
lionowychkwotnatenproces.Powszechnapraktykarynkowa,szczególniewodniesieniudo
wielumniejszych firm,poleganadziałaniachzamianypustychbutlidogazu,którymkończy
sięokreslegalizacji,nabutlezdłuższymokresemlegalizacji inależącychdoinnychpodmio-
tów.Symboliczna,kilkuzłotowatzw.„rekompensata”dlaosóbprowadzącychpunktwymiany
butli ma sankcjonować towyjątkowo nieuczciwe i nieetyczne zachowanie rynkowe. POGP
jużwcześniejsygnalizowałategotypuzjawiska,alezgodniezobecnymstanemprawnymnie
mamożliwości powiązaniaobrotu gazemwbutlach zobowiązkiem legalizacji butli.Wydaje
się,żetenproblembezokreślonychdecyzjiwładzpaństwowychodnośnierynkubutlowego
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niezniknie i jednocześnieniebędzieuregulowanysamodzielnieprzezbranżęLPG.Obecnie
istniejejedynieprawnyzakazwprowadzaniadoobrotubutlinielegalizowanych,którywynika
zaspektówzwiązanychzbezpieczeństwemobrotu.

Wodniesieniudocendetalicznychgazusprzedawanegodoinstalacjizbiornikowychrównież
mieliśmydoczynieniazestopniowymwzrostem,awszczególnościwokresieodkwietniado
listopada2018r.

Wokresieodstyczniadokwietniaodnotowanospadekcenz1,75PLN/ldo1,61PLN/lnetto,
anastępnieśredniomiesięcznecenywynosiłyokoło1,88-1,92wlipcuiwsierpniu2018r. 
oraz 2,01-2,15w okresiewrześnia i października. Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą
średniąmiesięcznącenąwynosiłaokoło53grnalitrze.

Wprzypadkudostawydoklientówczystegopropanucenaoscylowaławprzedzialeod2,98
do3,07PLNbruttozalitrtegoproduktu.Niektórezfirmoferowałyteżpropannawarunkach
locoterminalewróżnychrejonachPolski.Koniecrokutocenypropanuod1900do2070
PLN/t(bezopłatypaliwowej,akcyzyiVAT-u,alezopłatązapasowąwwysokości99PLN/t).

MONITORING I KONTROLA JAKOŚCI PALIW W POLSCE  
– OPIS SYSTEMU I WYNIKI W ODNIESIENIU DO LPG

Jakość paliwa jest dla każdego kierowcy jednym z najistotniejszych czynników decydują-
cych owyborze stacji tankowania, a percepcja jakości różnych paliwmożemieć również
wpływnawybór rodzajunapędudosamochodu.POGPzauważa,żeznikoma jestświado-
mośćostatecznychklientówojakościgazupłynnegoLPGdonapędupojazdówsprzedawa-
nychwPolsce.Wniniejszymopracowaniuprzedstawionoszereginformacjinatematsytemu
monitorowania paliww Polsce, aw szczególności dane o autogazie. Przepisy europejskie
określająwymaganiadotyczącejakościpaliwtradycyjnychwobrociehandlowymorazobo-
wiązeksporządzaniaodpowiednichraportówdoKomisjiEuropejskiej.WPolscefunkcjonuje
dodatkowo konieczność tworzenia raportów przekazywanych Radzie Ministrów dotyczą-
cychjakościgazupłynnegoLPG.POGPuważa,żejesteśmylideremeuropejskimwzakresie
kontrolijakościtegoproduktu.

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Został utwo-
rzony w celu umożliwienia wywiązania się przez Polskę z obowiązków wynikających z członkostwa 
w Unii Europejskiej.

Podstawę prawną systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stanowi ustawa z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2016 poz. 1165). 
Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE 
odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm moni-
torowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/
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WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz 
uchylającą dyrektywę 93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009 r., str. 88).

Celem systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest monitorowanie pod względem staty-
stycznym jakości paliw wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spo-
rządzenie raportu dla Komisji Europejskiej, a także eliminowanie oraz przeciwdziałanie transportowa-
niu, magazynowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także gromadzeniu w stacjach zakładowych paliw, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa.

Zarządzającym systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, natomiast kontrole jakości paliw prowadzi Inspekcja Handlowa.

Dla wyodrębnienia działań kontrolnych, prowadzonych w celu przygotowania raportu dla Komisji 
Europejskiej, wprowadzono nazwę „europejska część systemu monitorowania i kontrolowania jako-
ści paliw”, która odnosi się wyłącznie do wylosowanych stacji paliwowych oraz zakładowych. W ra-
mach tzw. europejskiej części systemu kontroli podlegają benzyny (bezołowiowe RON 95 i RON 
98), olej napędowy oraz biopaliwa ciekłe, tj. olej napędowy z zawartością 20% estrów (B20) i ester 
metylowy kwasów tłuszczowych stanowiący samoistne paliwo (B100) dostępne na stacjach pali-
wowych i zakładowych.

Natomiast w ramach tzw. pozostałych kontroli, prowadzonych w celu wyeliminowania z rynku pa-
liw niespełniających wymagań jakościowych, kontrolą objęto cały łańcuch dystrybucji paliw tj. od 
wytwórców, magazynujących, transportujących paliwa poprzez bazy paliwowe i hurtownie, aż do 
stacji paliwowych. Podmioty do kontroli są zarówno losowane jak i wybierane na podstawie infor-
macji o paliwie niewłaściwej jakości lub okoliczności wskazujących na możliwość występowania 
paliwa niewłaściwej jakości.

W ramach tzw. pozostałych kontroli badaniom podlegają następujące gatunki paliw:

• benzyny (bezołowiowe RON 95 i RON 98),
• olej napędowy,
• biopaliwa ciekłe (B20 i B100),
• gaz skroplony (LPG),
• sprężony gaz ziemny (CNG),
• lekki olej opałowy.

Kontrolowani są następujący przedsiębiorcy:

• producenci paliw,
• przedsiębiorcy magazynujący paliwa,
• hurtownie paliw,
•  stacje paliwowe i zakładowe (w zakresie wszystkich dostępnych gatunków paliw, określonych 

w przepisach prawa),
•  właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów,
•  rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek,
•  przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw  

(wyłącznie na wniosek Policji lub w toku czynności wykonywanych przez Policję),
• przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.
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W pobieranych próbkach paliw badane są wszystkie lub niektóre parametry określone w rozporzą-
dzeniach w sprawie wymagań jakościowych dla poszczególnych gatunków paliw.

Zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw określa minimalne liczby 
przedsiębiorców podlegających kontroli. Jednak podjęcie kontroli możliwe jest także w przypadku 
uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliw lub zaistnienia okoliczności wskazujących na moż-
liwość wystąpienia niewłaściwej jakości paliw (w praktyce oznacza to skargi kierowców, informacje 
z Policji i CBŚ, wyniki poprzednich kontroli). Ponadto w przypadkach, gdy kontrola na stacji paliw 
wykaże, że paliwo nie spełniało wymagań jakościowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów niezwłocznie wyznacza do kontroli dostawcę tego przedsiębiorcy.

Badania prób paliw pobieranych podczas kontroli są wykonywane przez laboratoria akredytowane 
przez Polskie Centrum Akredytacji.

W przypadku, gdy kontrolowane paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, Prezes UOKiK, jako 
Zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zobowiązuje kontrolowane-
go przedsiębiorcę, w drodze decyzji administracyjnej, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość 
kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych (…).

UOKiK jest odpowiedzialny za sporządzenie raportów dla: 

1. Komisji Europejskiej (do 30 czerwca) dotyczących:
 • jakości paliw ciekłych oraz jakości biopaliw ciekłych,
 •  zawartości siarki w lekkim oleju opałowym, w ciężkim oleju opałowym (na podstawie danych 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska), w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej 
(na podstawie danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska), w paliwach żeglugowych 
stosowanych w statkach morskich (na podstawie raportów sporządzanych przez Dyrektorów 
Urzędów Morskich). 

2. Rady Ministrów (do 31 maja) dotyczącego:
 •  jakości paliw ciekłych, jakości biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG) oraz sprężonego gazu 

ziemnego (CNG).

Kary:
Za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych, 
biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub lekkiego oleju opa-
łowego niespełniających wymagań jakościowych ustawa przewiduje kary grzywny następującej wy-
sokości:

• od 50 tys. do 500 tys. zł (lub karę pozbawienia wolności do lat 3),
•  od 100 tys. do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jeżeli paliwo sta-

nowi mienie znacznej wartości,
• od 10 tys. do 25 tys. zł w przypadku mniejszej wagi,
• od 25 tys. do 250 tys. zł za działania nieumyślne11 (…).

11  Opis systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw został zaczerpnięty ze strony UOKiK  
- https://www.uokik.gov.pl/opis_systemu_monitorowania_i_kontrolowania_jakosci_paliw.php 
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WYNIKI – KONTROLA LPG W LATACH 2016 – 2018

W podrozdziale porównano badania jakości gazu płynnego LPG do celów transportowych
(autogaz)wlatach2016–2018przeprowadzoneprzezUOKiK.Wynikitychbadańsąogólno-
dostępnenastronieUOKiKwzakładcePRODUKTY>RAPORTY.

Normy dotyczące jakości tego paliwa określone są w ustawie „O systemie monitorowania
ikontrolowaniajakościpaliw”(Dz.U.z2006r.,nr169,poz.1200).Dokumentdotyczybada-
niajakościzarównopaliwtradycyjnych,jakigazupłynnegoużywanegodonapędupojazdów.

Wbranżygazupłynnegoistniejądwienormyokreślającejegojakość:

•PN-EN589–parametryjakościowedlaautogazu,
•PN-C96008–parametryjakościowegazupłynnegodlapotrzebgrzewczychiinnych.

Nabazie istniejącychnormnaLPGwodniesieniudozastosowań transportowychpowstają
obowiązująceaktyprawne.Sąto3rozporządzeniaministragospodarkiokreślającewymagania
dlaLPG:

•z28grudnia2006r.wsprawiewymagańjakościowychdlagazuskroplonegoLPG,
•z31stycznia2007r.wsprawiepobieraniapróbekgazuskroplonegoLPG,
•z23marca2007r.wsprawiemetodbadaniajakościgazuskroplonegoLPG.

14kwietnia2016r.wydanorozporządzenieMinistraEnergiiwsprawiewymagańjakościowych
dlagazuskroplonego(LPG).Byłatoznowelizowanawersjarozporządzeniaz28grudnia2006r.

W2016r.skontrolowano479stacji,naktórychsprzedawanoLPG,6hurtownisprzedających
LPG, a także 6 przedsiębiorcówwytwarzających i magazynujących LPG. Z 479 przebada-
nychstacji12%zostałowybranychnapodstawieinformacjiozłympaliwie.Wzakresiegazu
skroplonego(LPG)odnotowanodwanaścieprzypadkówkontroli,wktórychkontrolawykazała
paliwoniewłaściwej jakości.Wczęściprzypadkówkontrolowaniprzedsiębiorcywnioskowali
oponowneprzebadaniepróbkikontrolnej.Ostatecznie jedenaściepróbekgazuskroplonego
(LPG)uznanozapaliwoniespełniającewymagańjakościowych.

W2017r.skontrolowano418stacji,naktórychsprzedawanoLPG,atakże2przedsiębiorców
zajmującychsięwytwarzaniemimagazynowaniemgazupłynnego.Z418przebadanychstacji
11%zostałowybranychnapodstawieinformacjiozłympaliwie.Wzakresiegazuskroplonego
(LPG) odnotowano dziesięć przypadków kontroli, w których kontrolawykazała paliwo nie-
właściwejjakości.Wczęściprzypadkówkontrolowaniprzedsiębiorcywnioskowalioponowne
przebadaniepróbkikontrolnejpodobniejakrokwcześniej.Ostateczniedziesięćpróbekgazu
skroplonego(LPG)uznanozapaliwoniespełniającewymagańjakościowych.

W2018r.skontrolowano399stacji,naktórychsprzedawanoLPG.Wjedynie5przypadkach
stwierdzononieprawidłowości–2znichdotyczyłybadaniadziałaniakorodującegonapłytce
miedzianej, natomiast w 3 przypadkach zidentyfikowano zbytwysoką zawartość siarki. Ze
względunabrakpełnegoopracowaniawformie raportuza2018r.,brak jestdanychdoty-
czącychudziałukontroliprzeprowadzonychnapodstawieinformacjiozłympaliwiewcałości
kontrolinastacjachpaliw.
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Na poniższychwykresach (24, 25, 26) zaprezentowanowyniki kontroli autogazuw latach
2016–201812.

Wnioskujączwyżejzaprezentowanychdanychmożnastwierdzić,żeskalanieprawidłowości
związanychzjakościąsprzedawanegowPolsceLPGdocelówtransportowychjestmarginalna.
Zpełnymprzekonaniemmożnapowiedzieć,żejakośćautogazuwPolscejestzgodnaznormą
implementowanąnapoziomiekrajowym.PorównującLPGzinnymipaliwamiwsektorzetrans-
portowymmożnastwierdzić,żejakośćgazupłynnegojestlepszaniżpozostałychpaliw(oleju
napędowego ibenzyny).Wlatach2008–2017średniaskalanieprawidłowościnastacjach
wylosowanychprzezUOKiKdlaLPGwynosiła1,86%,natomiastdlabenzyny2,22%.

Źródło: Opracowanie własne UOKIK.

Wykres 24. Liczba skontrolowanych stacji paliw 
sprzedających LPG w latach 2016 - 2018 (w sztukach).
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Źródło: Opracowanie własne UOKIK.

Wykres 25. . Liczba nieprawidłowości dotyczących 
jakości gazu płynnego LPG (autogazu) 
w latach 2016 - 2018 (w sztukach).
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Źródło: Opracowanie własne UOKIK.

Wykres 26. Procentowy udział nieprawidłowości 
w stosunku do wszystkich skontrolowanych 
podmiotów sprzedających LPG w latach 2016 - 2018.
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12 Raporty roczne UOKiK - https://www.uokik.gov.pl/raporty_jakosc_paliw.php#faq1500 
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WYBRANE PROBLEMY POLSKIEGO RYNKU LPG

Podobniejakwlatachubiegłychw2018r.odnotowanoszeregzmianwprzepisachprawnych,
któremająwpływnafunkcjonowaniebranżyLPGwPolsce.Poniżejprzedstawiononajistot-
niejszedlawielufirmproblemyizagadnienia.

NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM, DOKUMENT E-DD W BRANŻY 
GAZU PŁYNNEGO

Wpierwszympółroczu2018r.trwałyprace,wtymspotkaniaikorespondencjazinstytucja-
mipaństwowymi,odnośnienowelizacjiustawyopodatkuakcyzowym.BranżaLPGzgłaszała
szereg uwag iwątpliwości dotyczących projektowanych zapisów. Niektóre kwestie zostały
częściowo uzwględnione, alewiększość istotnych dla branży problemów została pominięta
lubniewyjaśniona.OstatecznieSejmuchwaliłUstawęzdnia20lipca2018r.ozmianieusta-
wyopodatkuakcyzowymorazustawy-Prawocelne(Dz.U.2018poz.1697).Ustawaweszła
wżycie19września2018r.(poupływie14dnioddniaogłoszenia).

Wedługuzasadnieniadoprojektuustawynowelizującej,głównymcelemwprowadzanychzmian
miałobyćuproszczenieiułatwienieprowadzeniadziałalnościgospodarczejwzakresiewyrobów
akcyzowychpoprzezzmniejszenieobciążeńadministracyjnychdlaprzedsiębiorców,ogranicze-
niekosztówprzezfirmyorazzmniejszeniepracochłonnościdlaorganówpodatkowych.

Nowelizacjaustawy,jakkolwiekwprowadzającaszeregkorzystnychdlafirmrozwiązań,zawiera
równieżwieleobowiązkówbardzotrudnychdowykonaniaprzezfirmyzbranżyLPG.Wprowa-
dzonom.in.obowiązekprzemieszczaniawyrobówakcyzowychzwolnionychodakcyzyzewzglę-
dunaprzeznaczenieorazopodatkowanychzerowąstawkąakcyzyzapomocąsystemuEMCS.
Papierowydokumentdostawymazostaćzastąpionydokumentemelektronicznym(e-DD).

POGPzgłosiłaswojezastrzeżeniadotyczącezmianwsystemiee-DDorazobawycodofunk-
cjonowaniabranżyLPGpo1stycznia2019r.Uwagidotyczyłynastępującychkwestii:
 
•jednostki rozliczaniagazuwe-DD.Niemożliwymdowprowadzenia jestwydanieodbiorcy
isporządzenieprzezniegoraportuodbioruwkilogramachbezjakiejkolwiekmożliwościsto-
sowaniaalternatywnychjednostekmiarytakichjaklitry.ZdaniempodmiotówzbranżyLPG
tegotypurozwiązaniejestniemożliwedowprowadzenia.

•dostawygazuzwolnionegodoinstalacjirozliczanychwsystemielicznikowym,
•dostawy gazu zwolnionego z akcyzy i gazu na cele grzewcze z akcyzą (wg stawkiwGJ)
wjednejcysterniegazu,

•przekierowaniedostawy,
•możliwośćdodanianowegoodbiorcydoe-DD,
•ilościwraporcieodbioruczyteżinformacjaostatusiee-DD.

Poszczególnekwestiezostałyszczegółowoopisane-np.dokumente-DDmabyćsporządzany
nałączną ilośćwyprowadzanązeskładupodatkowegowprocedurzezwolnieniazewskaza-
niemodbiorcówwrazzszacunkowymi ilościami.Dodaniekolejnegoodbiorcymożenastąpić
dopieroposporządzeniuraportówodbioruprzezdotychczasowychodbiorców.Wnioskowa-
nooprzyjęcierozwiązaniaumożliwiającegododaniekolejnegoodbiorcywdniudostawybez
uzyskiwaniauprzednich raportówodbioru.Wsytuacji gdy jednymzodbiorcówgazuwśród 
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użytkownikówjestpodmiotgospodarczy,przyzarejestrowaniunapotrzebydostawzwolnio-
nychmusi on sporządzić raport odbioru.Do tej pory nie było rozróżnienia co do sposobu
dokumentowaniaodbiorudostawgazupomiędzyosobamifizycznymiipodmiotamigospodar-
czymi,aobowiązekrejestracjipodmiotów(AKC-R)byłwypełniany.

POGPzauważała,żewmomenciewprowadzaniaSystemuEMCSnapotrzebyprzemieszczeń
wyrobówakcyzowychzzastosowaniemproceduryzawieszeniapoboruakcyzy(e-AD),przewi-
dzianorocznyokresprzejściowywstosowaniuelektronicznegoe-AD(możliwośćstosowania
formypapierowej lub elektronicznej). Ponadto, podmiotomudostępniono z dużymwyprze-
dzeniemSystemEMCSdotestowaniaorazSłużbaCelnazorganizowałaintensywneszkolenia
dla podmiotów obowiązanych do korzystania z tego Systemu.Mając powyższe na uwadze
orazskalęprzemieszczeńgazupłynnegozwolnionegoodakcyzyzewzględunaprzeznaczenie
orazzestawkązerową,wielośćiróżnorodnośćpodmiotówdoktórychrealizowanesądosta-
wywramachjednejtrasy(zjednejcysterny),brakaktówwykonawczychorazbrakinformacji 
nt.funkcjonalnościSystemuEMCSzdaniemPOGPbyłoniezbędne:

•wprowadzenieokresuprzejściowegodlastosowaniae-DDumożliwiającegopodmiotomod-
powiednieprzygotowaniesiędostosowaniaelektronicznejformytegodokumentu,

•niezwłoczneudostępnieniepodmiotomdotestówzmodernizowanegoSystemuEMCS,
•uruchomienieprzezMinisterstwoFinansówakcji informacyjnej iszkoleniowejdlapodmio-
tów,któreniemiałydoczynieniaztymSystemem.

Należyzauważyć,żeszereguwagodnośniemożliwościfunkcjonowaniaze-DDzgłosiłyrów-
nieżfirmyzajmującesięobrotempaliwamilotniczymi.

WartojednoznaczniepodkreślićidocenićzrozumieniezgłaszanychuwagprzezMinisterstwo
Finansów, które po korespondencji i spotkaniachwyjaśniających podjęłowszelkie możliwe
procedurylegislacyjnezwiązanezezgłaszanymiproblemami.

Wedługkolejnejnowelizacjiustawyzdnia6grudnia2018r.przewidziano„wprowadzenie regu-
lacji przejściowej, która umożliwi do dnia 31 grudnia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu 
dostawy do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych obję-
tych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzo-
wych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową 
stawka podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Wprowadzana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów sygnalizujących trudności 
z dostosowaniem się do obsługi przemieszczeń w systemie EMCS, które mogą skutkować wstrzyma-
niem dostaw wyrobów akcyzowych m.in. paliwa lotniczego i gazu LPG (…). Projekt wywiera pozy-
tywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
wprowadzenie okresu przejściowego, w którym przedsiębiorcy ci będą mogli stosować oprócz no-
wych regulacji przewidujących stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy również regulacje 
dotychczasowe przewidujące stosowanie papierowego dokumentu dostawy.„* 

Wdniu14grudnia2018 r.Sejmuchwaliłnowelizację tejustawy,któraostatecznie została
podpisanaprzezPrezydentaRPwdniu31grudnia2018r.

* Cyt. Uzasadnienie do projektu z dn. 6 grudnia 2018 r. nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. 
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Kolejnym dokumentem prawnym było RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 22 lutego
2019r.wsprawiedanychumieszczanychwSystemieoraztrybupostępowaniawprzypadku
przemieszczaniawyrobówakcyzowychprzyużyciuSystemu(Dz.U.2019poz.4040).

Praktycznie od tegomomentu firmy zwielu branżmająmożliwość pracy z zastosowaniem
dokumentu e-DD.W branży LPG dotychczas nieznane są przykłady firm, które podjęły to
wyzwaniezprzyczynopisanychpowyżej.

TrwająpracewyjaśniającezMinisterstwemFinansów,gdziepodczasspotkanianapoczątku
2019r.przedstawionoszczegółoweuwagicodosystemu.

Rozumiejącceleogólnewprowadzanychregulacjibranżaliczynauwzględnieniezgłaszanych
postulatów.Szeregznichniewymaganawetzmianlegislacyjnychjaknp.możliwośćstworze-
niamechanizmukomunikacjiserwerówwtymzakresie(webservice).

WedługPOGP,nieprzewidujesię teżżadnychmechanizmówwspomagającychtenelement
realizacjiobsługidostawproduktówzwolnionychzpodatkuakcyzowego.

Organizacja wnioskuje również o uzupełnienie możliwości pełnego sprawdzenia odbiorcy
przedzatwierdzeniemprojektue-DD,adotegoczasuograniczeniewalidacjinaetapieprze-
syłania projektu e-DDdoEMSC.Takie rozwiązanie podwzględem technicznym jest proste
w realizacji i niewymaga zmianw przepisach. Ten element dotyczy etapu funkcjonalności
systemówinformatycznych,ajestniedookreślonywrozporządzeniach.

CZYSTE POWIETRZE

Wdrugiejpołowie2018r.uruchomionyzostałprogram„CzystePowietrze”,którymzarządza
NarodowyFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnej(NFOŚiGW).Projektprzewidu-
jekwotę103mldPLNdowykorzystaniado2019r.nawymianę/zakupimontażzródełciepła
oraztermomodernizację.Celemprogramujestm.in.zmniejszenieemisjiszkodliwychpyłów.

WedługMinisterstwaŚrodowiska,wodniesieniudoistniejącychjednorodzinnychbudynków
mieszkalnychwramachprogramufinansowanabędziem.in.wymianaźródełciepłastarejge-
neracjiopalanychwęglemna:węzłycieplne,kotłynapaliwostałe(węgiellubbiomasę),syste-
myogrzewaniaelektrycznego,kotłygazowekondensacyjneipompyciepła.

UwadzePOGPniemogłoumknąć,żewramachprogramu„Czystepowietrze”planujesięin-
stalację nowoczesnych gazowych kotłów kondensacyjnych (jedno i dwufunkcyjnych), które
mogąpracowaćzarównonagazziemny,jakigazpłynnyLPG.

Ze spływających z terenu informacjiwynikało, że podczas niektórych szkoleń organizowa-
nychprzezWojewódzkieInspektoratyOchronyŚrodowiska,prowadzącyinformowali,iżdofi-
nansowaniedowymianystarychpaleniskopalanychpaliwemstałymdotyczyjedyniekotłów
kondensacyjnych na gaz ziemny z pominięciem gazu płynnego LPG. POGPwystąpiław tej
sprawiedoNFOŚiGWiuzyskałajednoznacznąopinięozaliczeniugazowychkotłównaLPG 
doww.programu.
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POGPzauważyła,żegazpłynnyLPGjestdoskonałymrozwiązaniemdlaobszarówmniejzur-
banizowanych oraz terenówo zmiennymukształtowaniu terenu (np. obszary górskie).Nie-
możnośćlubnieopłacalnośćprowadzeniatamsiecigazuziemnegopowoduje,żegazpłynny
jawisięjakonajlepszaalternatywa.Wartotopodkreślaćtymbardziej,żeLPGcharakteryzuje
sięmniejszym ślademwęglowym i znaczniemniejszymi emisjami zanieczyszczeń niż paliwa
konwencjonalne.Jegospalaniepraktycznienieemitujecząstekstałych.

Problem zanieczyszczenia powietrza był przedmiotem szczegółowych opisów w poprzed-
nichwydaniachraportówrocznych.PolskazaliczanajestdoniechlubnejczołówkikrajówUnii 
Europejskiejpodwzględemzanieczyszczeniapowietrza.Wodniesieniudozanieczyszczeńwie-
lopierścieniowymiwęglowodoramiaromatycznymiorazpyłemzawieszonymPM10 iPM2,5,
normy określone prawem unijnym i polskim są przekraczanewwielu polskich miejscowo-
ściach.Wostatnichlatachwzwiązkuzustawodawstwemunijnymzdecydowanieograniczono
emisjęszkodliwychsubstancjiwprzemysleienergetyce.Jednocześniezaniedbanoproblemy
wzakresieemisjiindywidualnejtzw.niskiejemisji,czyliemisjizgospodarstwdomowych.Nie-
rozwiązanąprawniekwestiąsąteżwysoceszkodliweemisjewtransporciedrogowym,wtym
wszczególnoscispalinyemitowaneprzezstaresamochodyzsilnikamidiesla.
 
ELEKTROMOBILNOŚĆ/FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

Poprzyjęciu przezwładzepaństwowe szeregu strategicznychdokumentów takich jak: Plan
RozwojuElektromobilności,Krajowychrampolitykirozwoju infrastrukturypaliwalternatyw-
nych orazm.in. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,władze państwowe
pracowałym.in.naduregulowaniamiodnośnieFunduszuNiskoemisyjnegoTransportu.Odpo-
wiedniezapisyznalazłysięwrządowymprojekcieustawyozmianieustawyobiokomponen-
tachibiopaliwachciekłychorazniektórychinnychustaw(drukisejmowenr2411i2411-A).

POGPwnioskowałaouwzględnieniegazuLPGwww.ustawiewnastępującychobszarach:

•badania i rozwój dotyczące gazu płynnego LPG,w tym prace nad opracowywaniem no-
wychrodzajówbiokomponentówibiopaliwciekłych(corazwięcejbioLPGjestprodukowa-
newEuropie),

•wsparcieprogramówedukacyjnychpromującychwykorzystanieLPG,jakrównieżpromowa-
nieLPGmimodobrzerozwiniętejinfrastruktury,

•wsparciedziałańzwiązanychzanalizą ibadaniemrynkubiokomponentów,paliwciekłych,
biopaliwciekłych,wtymLPGibioLPG,

•podjęciewszelkichniezbędnychdziałańlegislacyjnychumożliwiającychrozwójipowszech-
newykorzystaniegazupłynnegoLPGwtraktorachrolniczych.

POGP jednoznaczniepodkreśliła, żebranżaLPGnieoczekujewsparcia legislacyjnegowza-
kresiepoprawydostępnościijakościinfrastrukturyLPGwPolsce,którąuważasięzawystar-
czającądopoprawnego, zgodnegoz zasadami konkurencji rynkowej funkcjonowaniagraczy
na rynkuLPG.POGPwnioskuje jedynieopomocw rozwoju innowacyjnościwomawianym
zakresiewceludalszegoumacnianiasięPolskijakojednegoznajważniejszychgraczynaglo-
balnejscenieLPG.
 
Brakuwzględnienia LPGwustawie stawiagazpłynnyLPGwswoistejpróżniprawnej. LPG
mimo,żejestpaliwemalternatywnym(potwierdzajątoprzepisyunijne),wpolskichprzepisach
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niewystępujeobokinnychpaliwalternatywnych(CNG,LNG,wodór,energiaelektryczna,bio-
paliwaciekłeitd.)zarównowustawieobiokomponentachibiopaliwachciekłych,jakiustawie
oelektromobilności ipaliwachalternatywnych.Zdrugiej stronyniemożebyć jednocześnie
zaliczanydopaliwtradycyjnych-tj.olejsilnikowy(ON)ibenzynysilnikowe–zewzględuna
jegoproekologiczne(potwierdzonebadaniami)właściwości.

Ponadtowartododać,żewielepaństwUEwswoichprogramachrozwojowychrównorzędnie
traktujeobapaliwagazowe–CNGiLPG,aposzczególnemiastairegionywdrażająsystemy
wsparciadlaobutychnośnikówjednocześnie.Naszniepokójbudzifakt,żetakiepaństwojak
PolskanieujmujeLPGwswoichopracowaniachdotyczącychprzyszłościrynkupaliwalterna-
tywnychpomimoosiągniętegorozwojutechnologicznegoorazdużegostopniainnowacyjności
tegosektora.Uważamy,żezuwaginaswojewłaściwościfizykochemicznegazLPGpowinien
byćtraktowanynarównizCNG/LNGrównieżwPolsce,aprzynajmniejwniektórychobsza-
rach.

POGPuważa,żebrakuwzględnianiaLPGwdokumentachstrategicznychnawiele latmoże
zablokowaćwszelkiepracebadawczo-rozwojowezeszkodądlakonkurencyjnościtejbranży
wobecinnychkrajów,jakiinnychsektorówpolskiejgospodarki.

WwieluwystąpieniachwładzpaństwowychjestmowaorozwiniętymrynkuLPG,atymsa-
mymbrakupotrzeby jegowspierania.Pojawiająsięgłosy,żegazpłynny jestopodatkowany
preferencyjnąstawkąakcyzywstosunkudobenzynysilnikowej,aponadtostawkaakcyzyna
LPGdocelównapędowychniewzrosłaod2005r.Wtegotypuwystąpieniachpomijasięfakt,
żewinnychkrajacheuropejskichrównieżstawkaakcyzynaLPGwstosunkudobenzynyjest
zdecydowaniemniejsza,alejednocześnieteproporcjesąnawetbardziejkorzystneniżwPol-
sce(np.Włochy,Holandia,Niemcy).Argumentoniepodnoszeniuakcyzymógłbyteżdotyczyć
innychpaliwtradycyjnych.

Wdniu6czerwca2018r.Sejmuchwaliłustawęozmianieustawyobiokomponentachibio-
paliwachciekłychorazniektórychinnychustaw(Dz.U.2018poz.1356).Wdokumencietym
nieprzewidzianożadnychregulacjiwodniesieniudoLPG.

SukcesemzakończyłosięwystąpieniePOGPdoparlamentueuropejskiegowsprawieuwzględ-
nieniaLPGwdefinicjiczystychpojazdów(light-duty vehicles i heavy-duty vehicles),coznalazło
swojeodzwieciedleniewstosownychregulacjach.Możnastwierdzić,żeUniaEuropejskado-
ceniaekologicznezaletyLPG,apaństwoznajwiększymparkiempojazdówzinstalacjamiLPG
wUEnieujmujetegoproduktuwswoichdokumentachstrategicznych.

PolskajestlideremwUniiEuropejskiejpodwzględemkonsumpcjiautogazu,atakże4.krajem
onajwiększymzużyciuLPGdocelówtransportowychnaświecie.Popolskichdrogachjeździ
ok.3mlnsamochodównapędzanychgazempłynnymLPG.Polscyproducenciidystrybutorzy
instalacji autogazowych, w tym zbiorników samochodowych, to ścisła światowa czołówka.
ZdaniemPOGPnadalistniejąszanserozwojutegorynku,jakchociażbywzastosowaniumie-
szankiDiesel-LPG-mixorazzastosowaniugazupłynnegoLPGdociągnikówrolniczych.

Zdającsobiesprawęzpriorytetówrozwojutransportuniskoemisyjnego,wtympotrzebystwo-
rzeniamożliwościrozwojuinnychpaliwalternatywnych,POGPuważa,żeniektóreinstrumen-
tywsparciapowinnyobejmowaćtakżegazpłynnyLPG.
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DOZÓR TECHNICZNY – URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE

POGPwnioskowałaopilnepodjęciepracnadnowelizacjąRozporządzeniaMinistraGospodar-
ki,PracyiPolitykiSpołecznejzdnia9lipca2003r.wsprawiewarunkówtechnicznychdozoru
technicznegowzakresieeksploatacjiniektórychurządzeńciśnieniowych.

Powyższerozporządzeniezostałowydanew2003r.,aodtegoczasutechnologiairozwiąza-
niatechniczne,szczególniewodniesieniudometodbadawczych,uległyrozwojowi.Odrębną
kwestią,którabyła jużsygnalizowana, jestm.in.problemkosztówusługdozorowych.Temat
nowelizacjiww.rozporządzeniabyłteżwielokrotnieomawiany,analizowanyzUrzędemDozo-
ruTechnicznego.SpotkaniazUDTzakończyłysiękonsensusemmiędzyPOGPaUDT–wstęp-
nieuzgodnionozakresewentualnejnowelizacjiprojekturozporządzenia.POGPoczekujewoli
politycznejzestronyMinisterstwaPrzedsiębiorczości iTechnologiidozakończeniaomawia-
negozagadnienia.

FirmyzajmującesięprofesjonalnieobrotemgazempłynnymLPG,widząpotrzebęnowelizacji
tegodokumentu.Równieższeregkwestiisygnalizowanychprzezbranżęwcześniej,zarówno
podczasspotkańbezpośrednichorazdrogąkorespondencjilistownej,wodniesieniudoustawy
odozorzetechnicznym,mógłbyzostaćuregulowanywprzepisachrozporządzenia.

POGPpodtrzymujeswójpostulatzmianywustawieodozorzetechnicznym,któradopuściłaby
inneniżUDTcertyfikowane/upoważnioneosobydoprowadzeniaprostychbadańiczynności
dozorowych.WynikitychdziałańmiałybybyćakceptowaneprzezUDT.

Propozycja dotycząca ww. ustawy przewidywała rozszerzenie istniejącej treści art. 13 ust 
1pkt2litbustawyodozorzetechnicznym,któryotrzymałbynastępującebrzmienie:

b) wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne, a w przypadku badań okresowych w formie 
rewizji zewnętrznej, może uwzględniać wyniki badań wykonanych przez eksploatującego posiada-
jącego niezbędne uprawnienia lub certyfikaty. Wyniki tych badań oraz stan techniczny urządzenia 
określa się w protokole badania przedkładanym właściwej jednostce dozoru technicznego.

Waktualnieobowiązującejustawieodozorzetechnicznymfunkcjonujeszereguprawnieńdo-
zorowychdlaproducentów,alebrak jest jakichkolwiekuprawnieńdlaeksploatującychurzą-
dzeniaciśnieniowe.

Po ponad roku prac legislacyjnych nastąpiła nowelizacja ustawy o dozorze technicznym 
(Dz.U.zdn31.12.2018r.,poz.2518),aleproponowanypostulatoczęściowymdopuszczeniu
innychniżUDTosób/podmiotówdoświadczeniaprostychusługdozorowychwprocesieeks-
ploatacjiniezostałuwzględniony.

Wnowelizacjiprzewidzianoszereg rozwiazań, któremogąbyćpomocnewbieżącejdziałal-
nościoperacyjnej.Postanowiono,żezaświadczeniakwalifikacyjnewydawaneprzezjednostki
dozorowe(UDT,TDT,WDT)będąprzezniewzajemnieuznawane.Będzieteżmógłpowstawać
e-protokółzprzeprowadzanychczynnościdozorutechnicznego,którybędzieprzechowywany
wtejpostaci.Pozalogowaniusięnaspecjalnejplatformieinternetowej,przedsiębiorcabędzie
mógł pobrać protokół oraz potwierdzić jego odbiór iw rezultacie sporządzić zbiór elektro-
nicznytakichprotokołów.Rozwiązanietomożeprzynieśćograniczeniekosztówwniektórych
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firmach,aprzedewszystkimmożeusprawnićobiegdokumentów.Przewidzianoteższybszy
przepływinformacjiouszkodzeniuurządzenialubwypadkuzwiązanymzjegoobsługą.

Ustawaweszławżyciezdniem1stycznia2019r.,zwyjątkiemprzepisówdotyczącychwyda-
waniaiobowiązywaniazaświadczeńkwalifikacyjnych–1czerwca2019r.

OPŁATA ZAPASOWA

Wgrudniu 2019 r. minie pięć lat odmomentu, kiedy zgodnie z rozporządzeniemMinistra
Gospodarkizdnia10.12.2014r.obciążonobranżęopłatązapasowąwwysokości99PLN/t
LPGztytułuprodukcji iprzywozu,ainnepaliwaopłatąwwysokości43PLN/tekwiwalentu
ropynaftowej.Określającwysokośćstawekopłatyzapasowejdokalkulacji,przyjętocenęropy
naftowejnapoziomie90USDzabaryłkęorazkursdolaraamerykańskiegodozłotegonapo-
ziomie3,40PLN/USD.

Kwestiawysokości opłaty zapasowej jest regulowana rozporządzeniemMinistra Energii, co
umożliwiabieżącąreakcjęnazmianynotowańropynaftowejorazkursudolarawstosunkudo
złotychpolskichimożebyćkorygowana.Wtrakcieopracowywaniaodpowiednichprzepisów
zapewnianom.in.ookresowejanalizieikorektachwysokościstawkiopłatyzapasowej.Pomi-
mo,żewciągupięciulatnotowaniaropynaftowejbyłyzdecydowanieniższeorazwystąpiła
kilkusetmilionowanadwyżkaśrodkówfinansowychztytułuopłatzapasowych,nacozwracała
uwagęm.in.NajwyższaIzbaKontroli,brakjakichkolwiekinformacjioewentualnejkorekcietej
opłatyprzezMinisterstwoEnergii.
 
Jużw2016 r. koniecznośćnowelizacji stawekopłaty zapasowej dostrzegłaNajwyższa Izba
KontroliwraporcieZarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów naftowych 
i gazu ziemnego (Nr ewid. 183/2016/P/16/016/KGP). Wraporcie zawartom.in. stwierdzenie
o następującej treści: „Na okoliczność zbyt wysokich stawek opłaty zapasowej zwracały uwagę 
różne organizacje sektora paliwowego już w czasie ich ustalania, co dodatkowo powinno przema-
wiać za ich obniżeniem w najbliższym czasie”.

POGPniewidzipodstawdlautrzymywaniastawkiopłatyzapasowejodnośnieLPGnadotych-
czasowympoziomieiliczynapodjęcieodpwiednichdziałańprzezinstytucjedotegoupraw-
nione.

PRAWO ENERGETYCZNE / PRAWO NAFTOWE

WedługPOGPzasadnebyłobypodjęciepraclegislacyjnychzwiązanychznowelizacjąprawa
energetycznego. Jako przykład POGPwskazuje takie zagadnienia jak: pojęciewytwarzania
wbranżyLPGorazbrakuregulowańdotyczącychprocesunapełnianiabutli.Naszymzdaniem
funkcjonującadefinicjawytwarzaniazupełnienieodzwierciedlaspecyfikibranżyLPG,oczym
wielokrotnieinformowanoodpowiednieinstytucje.Wświetleobowiązującychzapisówusta-
wowych nie ma możliwości żądania przez URE/Ministerstwo Energii informacji o procesie
napełnianiabutligazemLPG,jakrównieżniesąokreśloneminimalnewymaganiadlategotypu
działalności. Rachunek ekonomiczny prowadzenia działalności gospodarczej jest istotny dla
wszystkichuczestnikówrynku,akwestiebezpieczeństwawprocesienapełnianiaidystrybucji
powinnyrównieżdotyczyćwszystkichfirmprowadzącychdziałalnośćwbranżyLPG.
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POGPuważateż,żewskazanymbyłobypodjęciepracnadtzw.prawemnaftowymorazwinna
nastąpićintensyfikacjadziałańwzakresieplatformypaliwowejoróżnychpoziomachdostęp-
nościdlainstytucjipaństwowychlubpodmiotówgospodarczych.

Poprawiedwóchlatachobowiązywanianowychzapisówwprawieenergetycznymodnośniede-
finicji,koncesji(wtymwysokościzabezpieczeń),sprawozdawczościitp.powinienzostaćdokonany
przeglądiocenafunkcjonującychrozwiązań,mającnauwadzerealizacjęzałożonychzadań.

 LISTA FIRM Z WYBRANYMI KONCESJAMI - STAN NA 31.12.2018 ROKU

KONCESJE OPZ

AMERIGASPOLSKASp.zo.o. ORLEN PALIWASp.zo.o.

BAŁTYKGAZSp.zo.o. PAKARJACEKSZPAKOWSKI

BARTERS.A. PETRAXTRADES.A.

BELOILPOLSKASp.zo.o. POLSKIGAZS.A.

BIALCHEMGROUPSp.zo.o. POLSKIKONCERNNAFTOWYORLENS.A.

BP EUROPA SE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKIKOMUNALNEJSp.zo.o.

CIRCLEKPOLSKASp.zo.o. PRZEDSIĘBIORSTWOHANDLOWE
„CONKRET”Sp.zo.o.

EKO-TANKSp.zo.o. PUHGAZOLWINCENTYWYSOKIŃSKI,
MIROSŁAWWYSOKIŃSKISp.j.

GAL-GAZGALEWICESp.zo.o.Sp.k. ROTOGROUPS.R.O.Sp.zo.o.

GASOILSp.zo.o. SOLUMUSGASSp.zo.o.

GASPOLS.A. SOLUMUSS.A,S.K.A.

GLOB-TERMINALSp.zo.o. TEZETSp.zo.o.

GMPOWERSp.zo.o. TOTAL POLSKASp.zo.o.

GRUPALOTOSS.A. TYCZKAPOLSKASp.zo.o.

NOVATEKPOLSKASp.zo.o. UNIGAZMARCZAK,PRZYBYSZSp.j.

OKTANENERGY&V/LSERVICESp.zo.o. UNIMOTS.A.

ONICOS.A. WARSAWGASTRADINGSp.zo.o.
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KONCESJE WPC

AMERIGASPOLSKASp.zo.o. GRUPALOTOSS.A.

BAŁTYKGAZSp.zo.o. ONICOGASSp.zo.o.

BARTERS.A. ORLEN PALIWASp.zo.o.

BIALCHEMGROUPSp.zo.o. POLSKIKONCERNNAFTOWYORLENS.A.

ENERGOBALTICSp.zo.o. POLSKIGAZS.A.

CHEMIKALSSp.zo.o. UNIMOTS.A.

GASPOLS.A.

KONCESJE MPC

AMERIGASPOLSKASp.zo.o. ONICOGASSp.zo.o.

AXANSp.zo.o. ORLEN PALIWASp.zo.o.

BARTERS.A. PHUB„TRASA”Sp.zo.o.

BETAPRIMSp.zo.o. POLSKIGAZS.A.

CHEMIKALSSp.zo.o. P.U.H.„AGROSTOP”Sp.zo.o.

GASPOLS.A. TEZETSp.zo.o.

GLOB-TERMINALSp.zo.o. TRANSGAZS.A.

GRUPALOTOSS.A. UNIMOTS.A.

MDSGASSp.zo.o.
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ŚWIATOWYRYNEK
GAZU PŁYNNEGO LPG W 2017 ROKU
ŚWIATOWYRYNEKGAZUPŁYNNEGOLPGW2017ROKU
UKRAINA–RYNEKLPGWFAZIEDYNAMICZNEGOWZROSTU
ŁAŃCUCHDYSTRYBUCJILPG
WYKAZKODÓWCN
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Wykres 27. Światowa produkcja LPG w latach 2016-2017.

304,5
MLN TON

308,8
MLN TON

2016 r.

2017 r.

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.

Wykres 28. Tempo wzrostu produkcji LPG na świecie 
    w latach 2015-2016 (r/r) i 2016-2017 (r/r)

5,0%

2016 -
- 2017

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.

2015 -
- 2016

1,5%

ŚWIATOWY RYNEK GAZU PŁYNNEGO LPG W 2017 ROKU

Kompleksowe dane o światowym rynku LPG z reguły ukazują się na przełomie trzeciego
iczwartegokwartałunastępnegoroku(wrzesień–październik).W2018r.porazpierwszyzo-
stałyzaprezentowanepodczas31.ForumŚwiatowejOrganizacjiGazuPłynnego,któreodbyło
sięwHouston(StanyZjednoczone)wdniach2-4października2018r.Przedstawionewniniej-
szymrozdzialeinformacjeoświatowymrynkuLPGsąwięcuważanezanajbardziejaktualne.
W2017r.rozpoczęłysięposzukiwaniaalternatywnegoźródłaenergiidlatransportumorskie-
go.Dotychczasoweźródło,wysokozasiarczonyolejnapędowydozasilaniastatków,od2020r.
nie będzie spełniało nowych normustalonych przezMiędzynarodowąOrganizacjęMorską.
WśródanalizowanychprzezekspertówalternatywnychrozwiązańpojawiasięLPG,szczegól-
niewodniesieniudodużychjednostekprzewożącychgazpłynny.Częśćfirmzbranżypodjęła
jużpraceanalityczne,mającenaceluweryfikacjęewentualnejprzydatnościLPGdonapędza-
niajednostekpływających.

Niniejsze opracowanie składa się z pięciu części. Pierwsza stanowi podsumowanie produk-
cjigazupłynnegoLPGnaświeciew2017r.,drugaprezentujedanedotyczącekonsumpcji.
W trzeciej części przedstawiono informacje traktująceoglobalnymhandluLPGzuwzględ-
nieniemnajpopularniejszychkierunkówimportuieksportu,liderówsprzedażyiimportuoraz
analizęgłównychtrendówhandlowychwubiegłymroku.Wczwartejczęściopisanosytuację
na rynkuautogazunaświeciezewzględuna istotneznaczenie tegosektora rynkuLPGdla
Polski.WpiątejczęściomówionoprognozydlarozwojurynkuLPGnaświeciedo2030r.

PRODUKCJA LPG NA ŚWIECIE

W2017r.światowaprodukcjagazuLPGwyniosła308,8mlnt(wzrosto4,3mlntwporów-
naniuzrokiem2016).W2017r.byłaonao1,5%wyższaniżw2016r.Jesttonieconiższa
dynamikawzrostuprodukcjirokdorokuwporównaniuzokresem2015–2016.Przywołane
danezostałyprzedstawionenawykresach 27 i28.

NajwiększymproducentemLPGpozostałyStanyZjednoczone.Ichprodukcjanapoziomie67,3
mln tbyławyższaniżłącznaprodukcjadwóchpozostałychnajwiększychgraczynarynku–
ChiniArabiiSaudyjskiej.W2017r.AmerykaniezwiększyliprodukcjęLPGo2mlntwstosun-
kudo2016r. (wzrostook.2,6%r/r).Wporównaniudo2016r.,w2017r.produkcjachiń-
skiegoLPGwzrosłao5,5%dopoziomu36,7mlnt.Praktycznienaniezmienionympoziomie
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pozostałymożliwościwytwórczeArabiiSaudyjskiej–wkraju tymodnotowanosymboliczny
wzrostprodukcjinapoziomie0,2%(30,4mlntw2017r.).

NajwyższywzrostprodukcjiwśróddziesięciunajwiększychproducentówodnotowanowKa-
nadzie–13,5%więcejwyprodukowanegoLPGw2017r.wporównaniudo2016r.,coozna-
czało12,9mln t.Zdolnościwytwórczezmniejszyłysięwkilkupaństwach regionuBliskiego
WschoduiAfrykiPółnocnej.Katarzanotowałspadekprodukcjio2%,Irano1,8%,aAlgieria
o3,2%.WkontekścieKatarunależymiećnauwadzeizolowanietegopaństwawregioniePół-
wyspuArabskiegom.in.przezZjednoczoneEmiratyArabskieiArabięSaudyjską.Wprzypadku
Iranurozwójgospodarczywkierunkuzachodnimzostałznacznieograniczonyzewzględuna
ostatniedecyzjeprezydentaDonaldaTrumpa–powrótdosankcjigospodarczychfunkcjonują-
cychprzedporozumieniemdotyczącymirańskiegoprogramunuklearnego.

Rola kontynentu afrykańskiegow dostawach LPG na rynek globalny nieco się zmniejszyła.
ZdolnościprodukcyjnekrajówAfrykispadłyzpoziomu16,8mlntw2016r.do16,6mlntrok
później.Zdecydowanąwiększość (ponad60%)wytwarzałaAlgieria, któraw2017 r.wypro-
dukowała8,9mlntLPG–o300tys.mniejniżw2016r.Krajtenpozostałjednymznajważ-
niejszychdostawcówgazupłynnegodlaregionubasenuMorzaŚródziemnegoipozostałych
państweuropejskich.

WAmeryceŁacińskiejBrazylia,największyproducentLPGwregionie,odnotowaławyraźny
wzrostwytwarzanegoLPG(o6,7%dopoziomu5,4mlntw2017r.).Istotnyspadekzaobser-
wowanowWenezueliborykającejsięzbardzopoważnymiproblemamigospodarczymiipoli-
tycznymi(o14,4%dopoziomu5mlnt),niecomniejszywMeksyku(-4,4%,4,8mlnt).

WregionieEuropyiEurazjiw2017r.RosjaorazNorwegia,liderzypodwzględemprodukcji
LPG,zanotowałysymbolicznywzrostwytwarzania(Rosjao0,6%więcejniżw2016r.,Norwe-
giao1,4%).BardzowyraźniewzrosłaprodukcjaLPGwNiemczech–ażo24,4%dopoziomu
3,4mlnt.

WregionieEuropyiEurazjinajwiększymiproducentamiLPGw2017r.byłynastępującepań-
stwa:

•Rosja–16,7mlnt,
•Norwegia–5,2mlnt,
•Niemcy–3,4mlnt,
•WielkaBrytania–3,3mlnt,
•Kazachstan–2,9mlnt.

Na wykresie 29przedstawiononajwiększychproducentówgazuskroplonegoLPGnaświecie,
anawykresie 30największychproducentówwEuropieiEurazjiw2017r.(wtys.t).

W2017r.naświecie61%wyprodukowanegoLPGpochodziłozprzetwarzaniagazuziemnego,
natomiast39%zprocesówrafineryjnych.WEuropieiEurazjiproporcjeteprzedstawiałysię
inaczej.Zprzetwarzaniagazuziemnegopochodziło51%LPG,natomiastzprocesówrafineryj-
nych–49%.
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Wykres 29. Najwięksi producenci LPG na świecie w 2017 r. (w tys. ton).

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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Wykres 30. Najwięksi producenci LPG w Europie i Eurazji w 2017 r. (w tys. ton).
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WRosji zdecydowanawiększość produkcji pochodziła z przetwórstwa gazu ziemnego (ponad
13,9mlnt),wNorwegiiiKazachstaniesytuacjawyglądałapodobnie(odpowiednio4,8mlntoraz
2,5mlnt).WWielkiejBrytaniiwiększość(2,2mlnt)wytwarzanabyławrafineriach.Cociekawe,
wNiemczechcałośćwytwarzanegoLPGpochodziłazprocesówrafineryjnych(3,4mlnt).

WśródświatowychliderówpodwzględemprodukcjiLPGsytuacjaprezentowałasięnastępująco:

•wUSA77%LPGpochodziłozprzetwórstwagazuziemnego(51,7mlnt),
•wChinach100%LPGpochodziłozprocesówrafineryjnych,
•wArabiiSaudyjskiej96%pochodziłozprzetwórstwagazuziemnego(29mlnt).

KONSUMPCJA LPG NA ŚWIECIE

Rok2017byłkolejnymokresemwzrostukonsumpcjiLPGnaświecie.Porazpierwszywhi-
storiiprzekroczono300mlnt.Zjawiskotostanowiłopotwierdzeniedynamicznierosnącego
trenduzostatniejdekady–od2007r.globalnakonsumpcjaLPGrosłaśredniowtempie7mln
trocznie.Nawykresach 31i32zaprezentowanowzrostkonsumpcjiLPGnaświeciewlatach
2016–2017,atakżetempowzrostuzapotrzebowanianagazpłynnywtymokresie.

JednymzczynnikówdeterminującychrozwójrynkubyłowiększezużycieLPG jakosurowca
wprzemyślepetrochemicznym,m.in.dlanowowybudowanychwChinachinstalacjiodwodor-
nienia(ostatnie5lat),atakżekomunalnym,główniewregionieAzjiiPacyfiku.Wartojednak
dodać,żew2017r.zaobserwowanospadekwykorzystaniaLPGwsektorzepetrochemicznym,
główniezewzględunawysokiecenyzarównopropanu,jakibutanuwdrugiejpołowieroku.
Wprzypadkusektorakomunalnegoodnotowanodynamicznywzrostnapoziomie4mlntrocz-
nie,główniezasprawąrozwijającychsiępaństwAzjiPołudniowo–Wschodniej.

NajwiększymkonsumentemnaświeciepozostałyChiny.NajwięcejLPGzużyto tamwsektorze
petrochemicznym i komunalnym (ogrzewaniemieszkań, gotowanie).W2017 r. skonsumowano
wtymkraju53,3mlnt,o10%więcejniżw2016r.Chinysąjednymznielicznychpaństw,które
wykorzystująLPGnietylkodocelówenergetycznych.IstotnymkonsumentemLPGsąfabrykiod-
wodornieniapropanu,któreniemająmożliwościprzestawieniasięnainnysurowiec.

Amerykański rynekLPG,drugipodwzględemkonsumpcji na świecie,w2017 r.odnotował
znaczący spadek wykorzystania tego surowca (-7,8%w porównaniu z 2016 r.). Powodem

Wykres 31. Światowa konsumpcja LPG w latach 2016-2017.

298,4
MLN TON

303,4
MLN TON

2016 r.

2017 r.

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.

Wykres 32. Tempo wzrostu konsumpcji LPG na świecie 
    w latach 2015-2016 (r/r) i 2016-2017 (r/r)

2015 -
- 2016

2016 -
- 2017

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.

1,7%

6,3%
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takiejsytuacjibyłaredukcjawykorzystaniagazupłynnegojakosurowcawsektorzepetroche-
micznymzewzględuna jego rosnącecenywdrugiej połowie2017 r.Wielkość konsumpcji
wyniosła37,8mlnt.

W Indiachw2017 r. odnotowanowzrost konsumpcji LPGo7,8%dopoziomu23,8mln t.
Wkraju kontynuowanybył program subsydiówkierowanychna rynek LPG, szczególnie dla
sektorakomunalnego. Indieniesąwstaniesprostaćwewnętrznemupopytowinagazpłyn-
ny, dlatego zmuszone są importować surowiec - z rokuna rok corazwięcej.Bliskopołowa
krajowegozapotrzebowania(ok.12mlnt)sprowadzanajestzzagranicy.Listędziesięciunaj-
większychglobalnychkonsumentówgazupłynnegouzupełniająnastępującepaństwa:Arabia
Saudyjska,Japonia,Rosja,KoreaPołudniowa,Meksyk,Kanada,Brazylia.

Wartododać,żedziesięciunajwiększychkonsumentówLPGnaświecieodpowiadałow2017r. 
zaok.65%całegozużyciategogazu.Wartośćtanieuległazmianiewporównaniudo2016r.

NajszybciejrozwijającymsięrynkiemLPGnaświeciew2017r.byłBangladesz.Wstosunku
do2016r.krajtenskonsumowało51,1%więcejgazupłynnego(518tys.t).Wkrajutymto
LPGzastępuje/wypieragazziemny jakogłównysurowiecenergetycznydogotowania,anie
odwrotnie. Niewielki, aczkolwiek szybko rozwijający się rynek autogazu, równieżwart jest
obserwacjiwkolejnychlatach,tymbardziej,żeBangladeszzamieszkujeponad160mlnludzi.

NadojrzałychazjatyckichrynkachLPG,takichjakJaponia,KoreaPołudniowaiTajwan,w2017r. 
zaobserwowano zmniejszający się popyt na gaz płynny. Zjawisko to nie było spowodowa-
neodchodzeniemodLPGw sektorze grzewczym, a jedynie pogarszającą się pozycją LPG
jakosurowcawsektorzepetrochemicznymzewzględunajegorosnąceceny.Japoniabyła
trzecimnajwiększym importeremLPG,kupującymok.11mln t roczniegłówniezeStanów
Zjednoczonych.

InteresującorozwijałsiępopytnaLPGnakontynencieafrykańskim.Podczasgdynajwiększe
rynkiAfryki,takiejakMaroko,EgiptiAlgieria,nieodnotowałyznaczącegowzrostukonsumpcji
w2017r.,państwapołożonewAfryceSubsaharyjskiejzdecydowaniezwiększyływykorzysta-
niegazupłynnego.

Nigeria,państwoznajwiększąpopulacjąwAfryce,w2017r.skonsumowała550tys.tLPG,
costanowiwzrosto100tys.twporównaniuzrokiem2016(22%r/r).Kenia,którakonsumo-
wałanajwięcejgazupłynnegowewschodniejAfryce,zanotowała10%wzrostwlatach2016
–2017dopoziomu192tys.t.PopytnaLPGwewszystkichpaństwachafrykańskichzwiększył
sięo3%www.okresie.Usuwającz tegozestawieniaMaroko (0,2%r/r) iEgipt (-1,7%r/r),
dynamikarozwojurynkuLPGwAfrycezwiększyłabysiędo7%.

WujęciuregionalnymnajwiększywzrostkonsumpcjiLPGw2017r.wporównaniuz2016r.
nastąpiłwregionieAzji iPacyfiku (5,1%)oraznaBliskimWschodzie (4,5%).Tempowzrostu
było jednakniższeniżw latach2015–2016.Niewielki spadek konsumpcji gazupłynnego
LPGzanotowanowregionieAmerykiCentralnejiPołudniowej(-0,7%)orazwEuropieiEurazji
(-0,5%).ZnaczniewiększyspadekzaobserwowanowAmerycePółnocnej(-5,2%).

KonsumpcjaLPGwEuropieiEurazjiminimalniespadłazpoziomu51,2mlntw2016r.do51
mlntw2017r.NajwiększespadkiodnotowanowFinlandii(-19,5%),Szwajcarii(-16,6%)oraz
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wHolandii(-14,3%).Wkilkupaństwachzaobserwowanojednakznacząceprocentowewzro-
stykonsumpcjiw2017r.wporównaniudo2016r.Najbardziejdynamiczniepopytzwiększył
sięwtakichpaństwachjakNiemcy(45,9%),Turkmenistan(16,2%),Słowacja(15,8%)iWęgry
(13,7%).

DonajwiększychkonsumentówLPGwregionieEuropyiEurazjiw2017r.należyzaliczyć:

•Rosję–10,3mlnt,
•Niemcy–4,5mlnt,
•Turcję–4,2mlnt,
•Włochy–3,6mlnt,
•Francję–3,2mlnt,
•Holandię–3,1mlnt,
•WielkąBrytanię–3mlnt,
•Hiszpanię–2,5mlnt,
•Polskę–2,5mlnt,
•Belgię–1,9mlnt.

WśródwymienionychwyżejpaństwnajbardziejdynamiczniekonsumpcjagazupłynnegoLPG
wzrosławNiemczech(45,9%)iwPolsce(5,9%).ZużyciesurowcaspadłonajbardziejwHolan-
dii(-14,3%)iwHiszpanii(-11,4%).

Na wykresach 33 i 34 zaprezentowano największych konsumentów LPG na świecie oraz
wEuropieiEurazjiw2017r.(wtys.t).

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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SektorygospodarkiświatowejwróżnymstopniuzużywajągazpłynnyLPG.Największąkon-
sumpcjęLPGnaświeciew2017r.odnotowanowsektorzekomunalnym–ok.131,9mlnt,
co stanowiło 43% całości globalnego użycia. Zdecydowaniemniej, 85,8mln t LPG, zużyto
wsektorzechemicznym(28%).Wprzemyślezużyto32,1mlnt(11%),wtransporcie26,8mlnt
(9%),natomiastwsektorzerafineryjnym23,5mlnt(8%).Najmniejsząkonsumpcjęgazupłyn-
nego,napoziomieok.1%globalnegozużycia,zaobserwowanowrolnictwie.Danetezapre-
zentowanonawykresie 35.

Światowy sektor petrochemiczny za-
notowałwzrostkonsumpcjiLPGwpo-
równaniu z 2016 r. o 2 mln t (83,8
mlntw2016r.do85,8mln).Byłoto
spowodowanegłówniezapotrzebowa-
niemwChinach,którew latach2016
–2017zwiększyłyswójpopytnaLPG
womawianymsektorzeook.1,5mlnt.
Wpozostałychpaństwach,m.in.z re-
gionuEuropyPółnocno–Zachodniej,
słynącychzsilnegosektorapetroche-
micznego, zanotowano spadki kon-
sumpcji LPG. Powodem był przede
wszystkimwzrostcensurowcaw2017r.
(powiązany ze wzrostem cen ropy
naftowej). Dobrym przykładem jest
np. Holandia, w której wykorzystanie
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Wykres 34. Najwięksi konsumenci LPG w Europie i Eurazji w 2017 r. (w tys. ton).
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Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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LPGdocelówpetrochemicznychzmniej-
szyłosięz3,6mlntw2016r.do2,8mlnt
w2017r.

Sytuacjasektorowazwiązanazkonsump-
cją gazu płynnego w Europie i Eurazji
kształtowałasięnieco inaczejwporów-
naniu z trendami światowymi.W regio-
nie tymnajwięcej gazupłynnegowyko-
rzystywanebyłowsektorzechemicznym
(39%udział).Nadrugimmiejscuznajduje
sięautogaz(30%).Sektorkomunalny,bę-
dącylideremwujęciuglobalnym,konsu-
mowałjedynie18%LPG(wykres 36).

CiekawymzestawieniemjestprezentacjadanychdotyczącychkonsumpcjiLPGwzależnościod
sektora gospodarki i regionu. Największewykorzystanie LPGw sektorze komunalnymmiało
miejscew regionieAzji iPacyfiku,w rolnictwiezdecydowanieprowadziłaAmerykaPółnocna,
w przemyśle ponownieAzja i Pacyfik,w transporcie najwięcej gazu płynnego konsumowano
wEuropieiEurazji.SektorrafineryjnyzużywałnajwięcejLPGwAzjiiPacyfiku.Jedyniewsek-
torzechemicznymniebyłowyraźnegolideraregionalnego–AmerykaPółnocna,BliskiWschód,
Azja iPacyfikorazEuropa iEurazjakonsumująpook.22-29%światowegoLPG.W tabeli VI
zawartoinformacjeoliderachzużyciaLPGwzależnościodsektoragospodarkiorazprocentowy
udziałliderówregionalnychwcałościkonsumpcjiwdanymsektorzew2017r.

ŚWIATOWY HANDEL LPG

Wyższecenyropynaftowejw2017r.skutkowaływzrostemcenrównieżwodniesieniudogazu
płynnegoLPGwporównaniuz2016r.Indeksycenjednejzgłównychfirmanalitycznychsektora
energetycznegowskazywałycenyLPGwyższeook.150USD/t.Cenypropanunotowaneprzez
SaudiAramco(SaudiAramcoContractPrice)w2017r.osiągnęływartość590USD/t(190USD/t
więcejwporównaniudo2016r.),natomiastbutanu–600USD/t.

W2017r.światowyimportLPGosiągnąłwielkość111,6mlnt,natomiasteksport–116,4mlnt.
Największym importeremLPGw2017 r.wujęciu regionalnymbyłaAzja i Pacyfik, głównie
zewzględunaogromnezakupytegosurowcawChinachiIndiach.Regiontenzaimportował
womawianymokresieponad60mlntLPG(ok.54%światowegoimportu).Nadrugimmiejscu
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RAFINERYJNY
3%

ROLNICZY
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Wykres 36. Konsumpcja sektorowa LPG 
w Europie i Eurazji w 2017 r.     

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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SEKTOR GOSPODARKI LIDER KONSUMPCJI % ŚWIATOWEGO ZUŻYCIA

AZJA I PACYFIK 55,0%

AMERYKA PÓŁNOCNA 59,3%

AZJA I PACYFIK 54,1%

EUROPA I EURAZJA 57,0%

AZJA I PACYFIK 50,2%

SEKTOR CHEMICZNY BLISKI WSCHÓD 29,4%

Tabela VI. Liderzy regionalni zużycia LPG w zależności od sektora gospodarki w 2017 r.     

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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znalazłysięEuropaiEurazja(prawie27mlnt),anatrzecimAmerykaPołudniowaiCentralna
(ponad11mlnt).SwojezakupyLPGzdecydowaniezwiększyłaBrazylia,gdzieodnotowanoaż
30%wzrostimportuorazMeksyk(16%).

MającnauwadzeeksportLPGw2017r.,regionAmerykiPółnocnejwyprzedziłlideraz2016r.
–BliskiWschód.EksportLPGzAmerykiPółnocnejwyniósłponad39mlnt,natomiastBliski
Wschód sprzedał na globalnym rynku ponad 37mln t LPG. Stany Zjednoczone zwiększyły
swójeksportażo28%.NatrzecimmiejscuznalazłysięEuropaiEurazja,gdziesprzedanopo-
nad23mlntgazupłynnego.

Największym importerem LPG na świecie w 2017 r. pozostały Chiny, które zakupiły 18,5
mlntgazupłynnego.Nadrugimmiejscunastąpiłazmianawstosunkudo2016r. Indiewy-
przedziłyJaponiępodwzględemwolumenuimportowanegoLPG–zakupiły11,7mlntLPG,
Japonia10,7mlnt.Indieregularnieimportujądo1mlntLPGmiesięcznie,główniezBliskiego
Wschodu.Indyjskiimportgazupłynnegojestdlategoregionubardzopożądany,gdyżwostat-
nimczasieutraciłoninnycennyrynekzbytu,tj.AzjęWschodnią(JaponięiKoreęPołudniową),
intensywniepenetrowanyhandlowoprzezUSA.

PodwzględemeksportuliderempozostałyStanyZjednoczonezesprzedażąnapoziomie34,3
mln t (ponad3,5 razywięcejniżwicelider).Wyraźniezmniejszył się icheksportwkierunku
EuropyPółnocno–Zachodniej.USAzdecydowanieaktywniejrozpoczęłysprzedażnarynkach
AmerykiŁacińskiejorazAzjiiPacyfiku,oferującychwyższemarżehandlowe.Nadrugimitrze-
cimmiejscuznalazły siędwapaństwaz regionuBliskiegoWschodu–ZjednoczoneEmiraty
Arabskie(9,1mlnt)orazKatar(9mlnt).

Poniżejnamapieświata (rysunek 1)zaprezentowanokierunkiimportuieksportugazupłyn-
negoLPGwrazzzaznaczeniemnajwiększychgraczyiichwolumenemsprzedażyiimportu.

USA
Eksport: +28%
Import: +7%

EUROPA
Eksport: +2%
Import: +4%

KATAR, 
ARABIA SAUDYJSKA, 

ZEA
Eksport: +7%

ROSJA
Eksport: +3%

CHINY
Eksport: +18%
Import: +4% JAPONIA

Import: -2%

KOREA 
POŁUDNIOWA

Import: -2%

TAJLANDIA
Import: -66%

ALGIERIA
Eksport: -3%

NIGERIA
Eksport: +3%

INDIE
Import: +17%

BRAZYLIA
Import: +30%

ARGENTYNA
Eksport: -15% AUSTRALIA

Eksport: +14%

MEKSYK
Import: +16%

Rysunek 1. Globalny handel LPG w 2018 r.

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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AUTOGAZ

W2017 r. największymi rynkami autogazu, podobnie jakw2016 r., pozostałynastępujące
państwa:KoreaPołudniowa,Turcja,Rosja iPolska.Wartojednakdodać,żew2017r.odno-
towano kolejny już spadek konsumpcji LPGdo celów transportowychwKorei Południowej
(-5,7%r/r).Odkilku latwtymazjatyckimkrajuobserwujesięstopniowyspadekkonsumpcji
autogazu,połączonyrównieżzezmniejszaniemsięliczbysamochodównapędzanychautoga-
zem.Wlatach2016–2017niewielkispadekkonsumpcjizanotowanotakżewTurcji (-0,8%
r/r).Wśródpozostałychliderówzużycieautogazuwzrosło–wPolsceo7%,awRosjio3,3%
wprezentowanymokresie.Byłtodrugirokzrzędu,kiedywPolscekonsumpcjaautogazuro-
sła.Niemniej jednakwprzypadkuTurcji,KoreiPołudniowej,Polski iRosjipojawiłysięopinie
ekspertów, że na tych rynkach osiągnięty został punkt nasycenia gazem płynnym LPG do
celówtransportowych.

Dynamiczny rozwój tego rynku zaobserwowano również naUkrainie, gdzie skonsumowano
oponad110tys.tautogazuwięcejniżw2016r.(8,5%wzrostr/r).Intensywnierozwijałysię
rynki,naktórychautogazniebyłpowszechniewykorzystywanymźródłemnapędu–wAlgierii 
rynekurósłażo29,8%r/r,wBangladeszuo42,9%,wIndiacho15,3%,wHiszpaniio8,5%.
WAlgieriinadwyżkiprodukcyjneLPGznalazłyswojeujściewłaśniewsektorzetransportowym.
Cociekawe,dynamicznierozwijałsięrównieżamerykańskirynekautogazu,gdziew2017r.
skonsumowanoo64tys.autogazuwięcejniżw2016r.(wzrosto10,2%).

UdziałsektoratransportowegonaświeciewcałościkonsumpcjiLPGstanowi9%(26,8mlnt).Jest
towielkośćudziałuo21%niższaniżudziałwykorzystaniaautogazuwEuropieiEurazji(15,9mlnt).
NiewątpliwietowłaśnietenregionwnajwiększymstopniukorzystazLPGdonapędzaniapojazdów.
Prognozujesię,żewnajbliższychlatachwzrośnieudziałregionuAzjiiPacyfikuwglobalnejkonsump-
cjiLPGdocelówtransportowych,pomimoznaczącychspadkównadojrzałychrynkachautogazo-
wychwtejczęściświata.Wstosunkudo2016r.,w2017r.odnotowanonastępującespadki:wAu-
stralii–-22,7%r/r,wJaponii--27,3%r/r,wTajlandii--10%r/rorazwKoreiPołudniowej--5,7%r/r.
RegionAzjiiPacyfikustanowił28,7%światowejkonsumpcjiautogazuw2017r.

Globalna konsumpcjaw sektorze autogazuw 2017 r. była niższa o 313 tys. t niżw 2016 r. 
Donajwiększychkonsumentówautogazunaświeciezaliczononastępującepaństwa(wykres 37):

•KoreęPołudniową–3,3mlnt,
•Turcję–3,1mlnt,
•Rosję–3,1mlnt,
•Polskę–1,9mlnt,
•Włochy–1,7mlnt,
•Ukrainę–1,5mlnt,
•Tajlandię–1,3mlnt,
•Meksyk–1,1mlnt,
•Chiny–1mlnt.

PolskajestjednymznajwiększychkonsumentówgazuLPGwsektorzetransportowymwre-
gionieEuropyiEurazji.Zkonsumpcjąnapoziomie1,9mlntzajmujetrzeciemiejsce,jedynieza
TurcjąiRosją.Polskakonsumpcjastanowi12,5%zużyciaLPGwregionie,natomiastnaświecie
jesttook.7%.
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W2016 r. na świecie funkcjonowało 76 807 stacji autogazu.W2017 r. liczba tawzrosła
o1460szt.,atymsamymłącznaliczbastacjiautogazuwyniosła78267szt.Zdecydowanie
najwięcejnowychstacjiw2017r.przybyłowPolsce-wzrosto897punktówsprzedażyLPG.
Wzrost liczbystacjiwPolscewynikał jednakzezmianewidencyjnych,aniezrzeczywistych
procesówinwestycyjnych.Dynamiczniewtymzakresierozwijałsięrynekukraiński(300sta-
cjiwięcej), kazachstański (338 nowych stacji), rumuński (200 nowych stacji), algierski (150
nowychpunktów)orazamerykański(100stacjiLPGpowstałychw2017r.).Mocnokurczyły
się rynkiAustralii (-500stacji),Japonii (-434stacje)orazTajlandii (-100stacji).Cociekawe,
wciągu2017r.zmalałarównieżliczbastacjiautogazowychwTurcji(-129stacji).

Na wykresie 38zaprezentowanopaństwaznajwiększąliczbąstacjiautogazunaświecie.

Wraz z globalnymwzrostem konsumpcji LPGw sektorze transportowym iwiększą ilością stacji
autogazu,wzrosłarównież liczbaautzasilanychautogazem.Wporównaniudo2016r.,w2017r.
liczbasamochodównaLPGnaświeciezwiększyłasięo565600szt.,osiągającponad27,1mlnszt.
(wsamejEuropieiEurazjijeździłoponad19,2mlntakichaut,w2017r.przybyłoichprawie618tys.
szt.).Globalnienajwiększewzrostyzanotowanownastępującychkrajach:

•Ukraina–o250tys.szt.,
•Turcja–o177274szt.,
•Polska–o105tys.szt.,
•Włochy–o97652szt.,
•Algieria–o70tys.szt.,
•Indie–o70tys.szt.,
•Rumunia–o30tys.szt.

Wykres 37. Najwięksi konsumenci autogazu na świecie w 2017 r. (w mln ton)

RO
SJ

A

KO
RE

A
 P

O
ŁU

D
N

IO
W

A

TU
RC

JA

CH
IN

Y

U
KR

A
IN

A

PO
LS

KA

TA
JL

A
N

D
IA

M
KE

SY
K

W
ŁO

CH
Y

3,
3

3,
1

3,
1

1,
9

1,
7

1,
31,

5

1,
1

1

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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Na wykresie 39wyszczególnionokraje,wktórychjeździłoponadmilionsamochodównapę-
dzanychautogazem.Polska jest lideremwśródpaństwUniiEuropejskiejwtejkategoriioraz
drugimkrajemnaświecie.Jesttoistotnazmiana,gdyżw2017r.polskirynekwyprzedziłRosję
podwzględemliczbypojazdówzasilanychgazempłynnymLPG.W2017r.popolskichdro-
gachjeździło3,08mlnsamochodówztymnapędem.

WKoreiPołudniowej,będącejliderempodwzględemkonsumpcjiLPGwsektorzetransporto-
wym,w2017r.jednastacjasprzedała1627tgazu,obsługiwała1042samochody,ajeden
pojazdspalał1561kgLPG.

WTurcji, liderującejwstawceświatowejpodwzględem liczbypojazdównaLPGoraz liczby
stacjiautogazu,jednastatystycznastacjasprzedawała303tgazu,tankowałonaniej448sa-
mochodów,akażdyznichspalał675kgautogazu.

WPolscew2017r.statystycznastacjaautogazusprzedałaśrednio305tLPG,obsłużyła490
samochodów,zktórychkażdyzużył621kggazupłynnego.

WregionieEuropyiEurazjiw2017r.jednastacjasprzedałaśrednio271tLPGiobsługiwała
341samochodów,astatystycznysamochódzużył796kggazupłynnego.

Wykres 38. Kraje z największą liczbą stacji autogazu w 2017 r. (w szt.).
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Tabela VII przedstawiaporównanieKoreiPołudniowej,Turcji,PolskiorazEuropyiEurazjipodwzglę-
demsprzedażyautogazu,liczbysamochodównaLPGorazpoziomuspalaniasamochodównaautogaz.

NajwiększąsprzedażLPGnajednejstacjiwujęciuglobalnymzaobserwowanownastępujących
państwach:

•Hongkong–4851t,
•Chiny–1798t,
•KoreaPołudniowa–1627t.

PROGNOZY

Nadchodząca dekada będzie stała pod znakiem stabilnegowzrostu zarówno produkcji, jak
i konsumpcji gazupłynnegoLPG.Rosnącapodażzkrajówougruntowanejpozycji jakodo-
stawcówLPG,takichjakUSA(większywolumenprodukcjiLPGzłupków)ipaństwaBliskiego

PO
LS

KA

Wykres 39. Kraje z największą liczbą samochodów zasilanych autogazem 
w 2017 r. (w mln. szt).
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Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.

KOREA POŁUDNIOWA

TURCJA

POLSKA

EUROPA I EURAZJA

SPRZEDAŻ NA JEDNEJ STACJI
(w tonach)

LICZBA SAMOCHODÓW
NA JEDNĄ STACJĘ

SPALANIE AUTOGAZU PRZEZ
JEDEN SAMOCHÓD (w kg)

PAŃSTWO/REGION

1 627 1 561

303 675

305 621

271 796

1 042

448

490

341

Tabela VII. Porównanie Korei Południowej, Turcji, Polski oraz Europy i Eurazji pod względem sprzedaży autogazu, 
liczby samochodów na LPG oraz poziomu spalania samochodów na autogaz.     

Źródło: Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA, POGP.
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Wschodu,wspieranabędziesprzedażąz innychkierunków,m.in.Australii iKanady.Progno-
zujesię,żedo2030r.globalnaprodukcjaLPGwzrośniezobecnych308mlntdo360mlnt. 
Postroniepopyturównieżprognozujesięwzrostdo2020r.Większąkonsumpcjęprzewiduje
sięw sektorze komunalnym (LPGdogotowania) orazpetrochemicznym.Wiele firm rozwija
swojepojemnościmagazynoweLPG,główniepropanu,będącegosurowcemwprocesieod-
wodornieniapropanu,wceluotrzymywaniapropylenu(popytnatenproduktstalewzrasta).
RegionAzji i Pacyfiku nadal będzie głównym konsumentemLPG.W rozwijających się pań-
stwachtegoobszaruobserwujesięjednoczesnywzrostpopytunagazpłynnyprzyrosnącym
PKB per capita.Matoskutkowaćdodatkowymi40mlntLPGskonsumowanymiwtymrejonie
światado2030r.Popytbędziewspieranyprzezstrukturyrządowewielupaństwpoprzezuru-
chamianieprogramówsubsydiówwspierającychrozwójrynkuLPG.Zdrugiejstrony,dokońca
kolejnejdekadyprognozujesięspowolnienie(osiągnięciepunktunasyceniarynku)nadużych
rynkachtakichjakIndonezja,Chinyi Indie.Wniektórychregionachtychpaństwgazpłynny
będziewypieranyprzezgazziemny.

Dynamicznierozwijaćsiębędzierównieżafrykański rynekLPG,szczególniewregioniesub-
saharyjskim.PołączeniewyższegoPKB,rozwojuprojektówinwestycyjnych,tworzeniaodpo-
wiednichprzepisówprawnych,możedoprowadzićwniektórychpaństwachAfrykidopodwo-
jeniakonsumpcjiLPGw2030r.wporównaniuz2017r.(np.Angola,Ghana,WybrzeżeKości
Słoniowej,Kenia,Senegal,RPA).

Wpaństwachrozwiniętychprognozujesięspadekdynamikirozwoju,stagnację,anawetzmniej-
szaniesiępopytunagazpłynnyLPG.Możemiećtozwiązekzwprowadzaniemregulacjipraw-
nych promujących energię ze źródeł odnawialnych oraz osiąganie wyższego poziomu efek-
tywnościenergetycznej,szczególnienaterenieEuropy.Natymobszarzeanalitycyprzewidują
spadekkonsumpcjido21mlntroczniedo2030r.PodobnetrudnościnarynkuLPGmająbyć
obserwowanewAmerycePółnocnejirozwiniętychpaństwachpółnocno–wschodniejAzji.

Popyt na autogaz na poziomie światowymma zachować cechy stabilności. Z jednej strony
większakonsumpcjaLPGdocelówtransportowychmabyćobserwowanawEuropieWschod-
niej,AzjiCentralnejirozwijającychsiękrajachAzjiPołudniowo–Wschodniej,zdrugiejcoraz
mniejszy popyt na autogaz prognozuje sięw tradycyjnie autogazowych krajach, takich jak
Australia,JaponiaiTajlandia.

UKRAINA – RYNEK LPG W FAZIE DYNAMICZNEGO WZROSTU

UkraińskirynekLPGjestjednymznajszybciejrozwijającychsięwEuropieiEurazji.W2017r. 
Ukrainaskonsumowała1,6mlntgazupłynnego,costanowiłowzrosto8,5%wporównaniu
z rokiempoprzednim.Rok2018przyniósłdodatkowe225tys.zużytegoLPG,cooznaczało
konsumpcjęwwysokości1,8mlnt i jednocześniewzrosto14%wstosunkudo2017r.Co
ciekawe,przywołanypoziomkonsumpcjizostałosiągniętybeztrzechniezwykleważnychdla
tegokrajuregionów:Krymu,okręgudonieckiegoorazługańskiego.UdziałgazupłynnegoLPG
wrynkulekkichproduktównaftowychwyniósłok.15,3%.
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W2017r.produkcjaLPGwzrosłao7%wporównaniuz2016r.(z401tys.tdo429tys.t).
Rok2018przyniósłjednakspadekprodukcjidopoziomu403tys.t.Dogłównychpodmiotów
wytwarzającychtensurowiecnaUkrainiezaliczasięnastępującefirmy:

•Ukrgasdobycha,
•Ukrnafta,
•Ukrtatnafta,
•RegalPetroleum1.

Ok.72%produkcjiLPGnaUkrainiepochodzizprzetwarzaniagazuziemnego.„Ukraińskie przed-
siębiorstwa nie są w stanie produkować wystarczającej ilości LPG dla pokrycia szybko rosnącego 
popytu krajowego. Coraz więcej tego paliwa pochodzi więc z importu. O ile w 2008 r. 96,1% LPG 
produkowane było na Ukrainie, to w 2012 r. 62,7%, w 2014 roku 46,9%, zaś w 2016 roku 27,1%2”.

Poniższatabela(tabela VIII)przedstawiapodstawoweinformacjedotycząceukraińskiegorynkuLPG.

Zdecydowanie najbardziej rozwinięty w tym
państwie jest sektor autogazowy, który od-
powiada za 90% krajowej konsumpcji surow-
ca iw znacznejmierze determinuje charakter
ukraińskiego rynku3. Struktura sektorowa ryn-
kuLPGwformie,wktórejjedenzsegmentów
byłbytakdominujący,niejestspotykanawskali
europejskiej(wykres 40).Należymiećświado-
mość, że zewzględuna takdużąkonsumpcję
LPGw tym sektorzew porównaniu do pozo-
stałychsegmentówrynkuLPG(butle,zbiorniki
na cele grzewcze), wszelkiewahania cenowe,
przerwy w dostawach uderzają bezpośrednio
w ukraińskich kierowców i mogą wywoływać
zjawiskoniezadowoleniaspołecznego.Sytuacja
tastanowiogromnewyzwaniedlawładzukra-
ińskich,byzachowaćciągłośćdostawpaliwa.

1 http://www.nefterynok.info/novosti/v-2017-godu-ukrainskiy-rynok-sjijennogo-gaza-vyros-na-322-do-147-mln-t-inforgafika
2 https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_pl_niekonczonca_zapasc_net.pdf
3 Stanislav Batrachenko, Перспективы рынка Украины, 2018, prezentacja.

PRODUKCJA (w tys. ton)

KONSUMPCJA (w tys. ton)

EKSPORT (w tys. ton)

IMPORT (w tys. ton)

KONSUMPCJA W SEKTORZE AUTOGAZU (w tys. ton)

RYNEK NA UKRAINIE W 2018 R.

403

1 828

0

1 425

1 645

KONSUMPCJA W SEKTORZE AUTOGAZU (w tys. ton)* 2,5

LICZBA STACJI Z LPG (w sztukach)* 3 800

Tabela VIII. Podstawowe informacje o rynku LPG na Ukrainie w 2018 r.     

Źródło: Opracowanie własne, ULPGA.

* - dane za 2017 r.

AUTOGAZ
90%

SEKTOR 
KOMUNALNY

5%

ROLNICTWO
3%

INNE
2%

Wykres 40. Struktura sektorowa ukraińskiego rynku LPG 
w 2018 r. (w %).    

Źródło: Opracowanie własne, ULPGA.
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OpozycjiLPGświadczyfakt,iżw2017r.sprzedażdetalicznaLPGporazpierwszywhistorii
przewyższyłapoziomsprzedażybenzynyosiągającok.33%wartościukraińskiegorynkupa-
liw4.Ukrainanależydonielicznejgrupypaństweuropejskichokonsumpcjiwsektorzeauto-
gazupowyżej1mlntrocznie–pozostałepaństwatoTurcja,Rosja,PolskaiWłochy.Wzrost
zapotrzebowania na LPG do celów transportowych w latach 2017 – 2018 wyniósł 8,6%.
W2017 r. (ostatnie dostępne dane) o 250 tys. szt. zwiększyła się też liczba samochodów
zasilanychautogazemwstosunkudo2016r.NaUkrainiewtymokresiepowstało300no-
wychpunktów, gdziemożna tankować LPG.Donajwiększych sieci stacji paliw naUkrainie
zaliczasięm.in.następująceprzedsiębiorstwa:PrivatGroup(ponad500stacji),WOG(ponad
250stacji),OKKO(250stacji),DFGroup (150stacji)5.Wśródznaczącychrynkówautogazu
wEuropieiEurazjitrudnowskazaćkraj,wktórymtopaliwotakdynamiczniebysięrozwijało.
ZdaniemOśrodkaStudiówWschodnich,jednymznajważniejszychczynnikówpowodujących
niesłabnącąpopularnośćautogazunaUkrainiejestniskajakośćbenzynyiolejunapędowego
sprzedawanychnaukraińskichstacjach6.Niewątpliwierównieżczynnikekonomiczny,awięc
stosunkowoniskacenaLPGwporównaniuzbenzyną,byłistotnydlastałegowzrostupopytu
naautogaznaUkrainie.

Wykres 41przedstawiarozwójsektoraautogazowegonaUkrainiewlatach2015–2018.

Wykres 42prezentujerozwójukraińskiegorynkuLPGwlatach2011–2018.Wartozwrócić
uwagęnaspadającąprodukcjękrajową(z568tys.tw2011r.do403tys.tw2018r.),przy
dynamicznierosnącymimporcie(od275tys.tw2011r.do1425tys.tw2018r.).W2018r.
Ukrainakupiłazagranicą250tys.tLPG–więcejniżw2017r.

Wykres 41. Wzrost konsumpcji autogazu na Ukrainie w latach 2015 - 2018.

1 385
TYS. TON

1 503
TYS. TON

2016 r.

1 032
TYS. TON

2015 r.

2017 r.

1 645
TYS. TON

2018 r.

Źródło: Opracowanie własne, ULPGA, WLPGA, Argus.

4 https://www.energetyka24.com/paliwowa-lekkomyslnosc-ukrainy-dziwna-tolerancja-dla-dzialan-rosji
5 Stanislav Batrachenko, Перспективы рынка Украины, 2018, prezentacja.
6 https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_pl_niekonczonca_zapasc_net.pdf
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UkraińskastrukturazaopatrzeniawLPGjestdośćzróżnicowana(patrzwykres 43).Wokresie
styczeń–czerwiec2018r. (są toostatniedostępnedane)wyglądałaonanastępująco (pod
względemkraju–eksportera):

•Rosja–26,3%,
•Ukraina–22,7%,
•Białoruś–18,7%,
•RosjaprzezBiałoruś–17%,
•Kazachstan–13,6%,
•inni–1,6%7.

DostawyrosyjskiegoLPGnaUkrainęspa-
dły biorąc pod uwagę8miesięcy 2017 r.
do8miesięcy2018r.W2017r.wyniosły
one389,4tys.t,natomiastw2018r.opo-
nad9tys.tmniej(380,2tys.t).Ukrainajest
równieżważnympunktemnatrasiedostaw
rosyjskiegoLPGdoPolski (stacjekolejowe
IzoviYagodinnapolsko–ukraińskimprzej-
ściugranicznym).
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Źródło: Opracowanie własne, ULPGA.

Wykres 42. Rozwój rynku LPG na Ukrainie w latach 2011 - 2018
                      (produkcja, import, konsumpcja, w tys. ton).

7 Stanislav Batrachenko, Перспективы рынка Украины, 2018, prezentacja, ULPGA.

INNI
1,6%

ROSJA
26,3%

UKRAINA
22,7%BIAŁORUŚ

18,7%

ROSJA PRZEZ 
BIAŁORUŚ

17%

KAZACHSTAN
13,6%

Wykres 43. Struktura zaopatrzenia ukraińskiego rynku 
LPG w okresie styczeń – czerwiec 2018 roku.    

Źródło: Stanislav Batrachenko, Перспективы рынка Украины, 2018, prezentacja.
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Wpierwszych8miesiącach2017r.KazachstansprzedałnaUkrainę165,8tys.tLPG,nato-
miastw2018r.oponad2tys.twięcej–168,1tys.t.GłównymeksporteremnaterenUkrainy
byłafirmaTengizchevroil.Wokresiestyczeń–marzec2018r.Tengizchevroilwyeksportował
72,2tys.tLPGdrogąkolejową8.

ZdecydowanawiększośćLPGdostarczanabyłanaUkrainędrogąkolejową–ok.84%.Prawie
15%stanowitransportdrogowy,natomiastresztę–transportmorski.Wartododać,żeukra-
ińscyimporterzyLPGrozważająmożliwościzwiększeniadostawzinnychniżwschodnieregio-
nówEuropy.Wymieniajątum.in.PolskęikrajeBasenuMorzaŚródziemnego.Powiększyłoby
towolumenimportudrogąkolejowąprzezzachodniągranicęUkrainyorazdrogąmorskąprzez
MorzeCzarne.

12 lutego 2019 r. w Mińsku odbyło się spotkanie ukraińskich importerów gazu płynnego
zdostawcamizKazachstanu,BiałorusiiRosji.SpotkaniezorganizowałaagencjaArgus.Wśród
importerówpojawiły się takie firmy jak:Avtotrans,Nadezhda,Ukrenerdzhi,OKKO,SOCAR,
BRSM–Nafta iKLO.Dostawcyreprezentowanibylim.in.przezŁukoil iBelarusneft.Celem
spotkaniabyłazmianametodologiinotowańdlaLPGnawschodniejgranicy–DAFUkraine.
Nowenarzędziemazostaćwkrótcezaprezentowane.Wartoprzypomnieć,żebiałoruscypro-
ducenciLPGorazRosnefteksportująsurowiecnaUkrainęviaDAFBrest,natomiastKazacho-
wieiŁukoil–viaDAFUkraine9.

Ukraińskirynekgazupłynnegoborykasięjednakzwielomaproblemaminaturylegislacyjnej,
celnej,związanejm.in.zrelacjamipolitycznymiigospodarczymizFederacjąRosyjską.Rosnący
udziałLPGwcałościsprzedażypaliwnaUkrainiespowodowałwzrostzainteresowaniakon-
troląnadtymsegmentemimportuirynkuzestronywładz.Nieoczekiwaniewkońcu2016r.
SłużbaBezpieczeństwaUkrainy(SBU)oskarżyłakilkanaściefirm,któreimportująpaliwozRo-
sji, o „finansowanie terroryzmu” i zatrzymała część cystern z LPGnaprzejściu granicznym.
Zdaniemanalitykówrynkupaliwowego,działanietomiałonaceluwyeliminowanieniektórych
firm,którełączniekontrolująokoło40%rynku.Sprawazostałanagłośnionaprzezmediaukra-
ińskie isamefirmy,któreuznałydziałaniaSBUzabezpodstawne ibezprawne.Wrezultacie
większośćzarzutówzostaławycofana10.Podobnie jakwprzypadku innychsektorówukraiń-
skiej gospodarki, równieżw sektorze energetycznym (w tymna rynku gazu płynnego LPG)
obserwuje się szereg nieprawidłowości związanych ze zbyt bezpośrednimprzenikaniem się
światapolitykiibiznesu,bezwyznaczenianapoziomielegislacjipaństwowejegzekwowalnych
granictakiejkooperacji.

W2017r. rosyjscycelnicy ipogranicznicywstrzymywalidostawykolejowe i samochodowe
LPGnaUkrainę. Zdaniemanalityków, chodziło przedewszystkimowywarcie presji ekono-
micznej na ukraińską gospodarkę11. Sytuacja doprowadziła do tego, że pod koniec 2017 r.
rosyjskieLPGtrafiałonaUkrainęprzezBiałoruś(reeksport)12.

NaUkrainieistotnymproblememjestszarastrefawcałymsektorzepaliwowym,wtymLPG.
Zgodnie z raportemNaftowo-GazowegoStowarzyszeniaUkrainy (NAU) szara strefahandlu
LPGjakopaliwasilnikowegowynosinawet50%rynku.Zgodniezdanymistowarzyszeniaszara

8  http://www.nefterynok.info/en/news/kazakhstan-increased-the-export-of-lpg-to-ukraine-in-eleven-times
9  Nefte Rynok.
10 https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_pl_niekonczonca_zapasc_net.pdf
11  https://nafta.wnp.pl/rosja-wstrzymala-transport-lpg-na-ukraine,295633_1_0_0.html
12  https://belsat.eu/pl/news/rosyjski-lpg-trafia-na-ukraine-jako-bialoruski/ 
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13  https://www.energetyka24.com/polowa-lpg-na-ukrainie-jest-sprzedawana-nielegalnie
14  https://www.energetyka24.com/paliwowa-lekkomyslnosc-ukrainy-dziwna-tolerancja-dla-dzialan-rosjik.
15  https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/petrochemicals/072418-ukraine-lpg-prices-rise-on-russia-supply-

constraints-duties
16   https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/petrochemicals/072418-ukraine-lpg-prices-rise-on-russia-supply-

constraints-duties

strefahandludieslemwynosiokoło20%,natomiasthandluLPGwsektorzetransportowymod
30%do50%.Szacujesię,żeszarastrefawcałymukraińskimsektorzepaliwowymmożebyć
odpowiedzialnazastratybudżetowedochodzącenawetdo10mldUAH(ok.1,4mldPLN)13.

Ukraina boryka się także z problemami natury infrastrukturalnejw sektorze LPG. Brak jest
odpowiednichpojemnościmagazynowych LPG imocyprzewozowych. „Magazyny pozwalają 
na gromadzenie paliwa zaledwie na niewiele ponad miesiąc naprzód. Wzrost rynku wymaga zatem 
rozbudowy infrastruktury. Kijów usiłuje rozwiązać ten problem – w latach 2017–2018 planowano 
budowę większych pojemności magazynowych niż przez cały okres niepodległości Ukrainy. Dodat-
kowego „smaczku” tym perturbacjom dodaje fakt, że właścicielem większości stacji odziedziczonych 
po czasach ZSRR zostały tzw. obłhazy, czyli regionalne firmy dystrybucji gazu, które kontrolują spo-
rą część infrastruktury wymagającej rekonstrukcji. Nie są one jednak obecnie wykorzystywane, a ich 
ewentualna modernizacja musiałaby się odbyć za zgodą właścicieli obłhazów, głównie o orienta-
cji prorosyjskiej. Wreszcie, zwraca uwagę nierównomierne położenie magazynów, które dodatkowo 
utrudnia ciągłość dostaw bezpośrednio na stacje paliwowe”14.

WkwestiimocyprzewozowychnaUkrainieobserwujesiębrakdostatecznejliczbywagonów
dotransportu/wprowadzaniaLPGnarynek,szczególniewtzw.szczytowychokresach.Było
towyraźniewidocznelatem2017r.,kiedytokupionyzagranicągazLPGznajdowałsięwgra-
nicachUkrainy, jednakniebyłowolnychśrodkówdo jegoprzewozu.Dotyczyło tozarówno
wagonówkolejowych,jakiautocystern,którymipróbowanołagodzićniekorzystnąsytuacjęna
rynku.

Wpołowie2018r.cenyLPGnaUkrainieosiągnęłyrekordowypoziom,atozasprawąwprowa-
dzonegoprzezRosjęcłaeksportowego(sytuacjatadotknęłacałyregionEuropyWschodniej).
Wprowadzonewlipcucłoeksportowewynosiło18,1USD/tpocząwszyodsierpnia2018r. 
Cło ustalano na poziom zero, gdy średnia cena LPGw badanym okresie osiągaławartości
poniżej490USD/t,codefactomiałomiejsceodlutego2015r.15WysokiecenyLPGnaUkra-
inieprzykułyuwagęKomitetuAntymonopolowego,którywprowadziłdziałaniamającenacelu
identyfikacjęewentualnejzmowycenowejnarynkuLPG.PodobnaakcjaKomitetuw2017r.
doprowadziładowprowadzeniakarwwysokościok.1,5mlnUSDłączniedla16podmiotów,
któredziałaływspólnienarzeczpodniesieniacensurowcawsierpniu2017r.16

UkrainajawisięjakorynekLPGoogromnychmożliwościachrozwoju.Dynamikawzrostukon-
sumpcjiwsektorzeautogazujestnanajwyższympoziomiewśródwszystkichpaństwEuropy
iEurazji.Kluczemdonieskrępowanegorozwojucałegorynkugazupłynnegowtympaństwie
jestjednakuporaniesięzewszelkimipatologiaminanimfunkcjonującymi-szarastrefa,dzia-
łaniamonopolistyczne,zmowycenowe,wykorzystywaniewpływówwadministracjipaństwo-
wej.DobrymrozwiązaniemdlaUkrainymożebyćrównieżpodejmowaniepróbdywersyfikacji
źródełdostawLPGwoparciuoinneniżwschodniekierunkiimportu.
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ŁAŃCUCH DYSTRYBUCJI LPG
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Nomenklatura scalona, htt p://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/intrastat/nomenklatura-scalona/  

WYKAZ KODÓW CN

Kod CN Nazwa

2711 Gazziemny(mokry)ipozostałewęglowodorygazowe

2711 11 00 Gazziemny,skroplony

2711 12 Propan,skroplony

2711 12 11 Propanoczystości>=99%,stosowanyjakopaliwonapędowelubdoogrzewania,skroplony

27111219 Propanoczystości>=99%,skroplony
(zwył.stosowanegojakopaliwonapędowelubdoogrzewania)

27111291 Propanoczystości<99%,skroplony,doprzeprowadzaniaprocesuspecyficznego,
zdefiniowanegowuwadzedodatkowej5dodziału27

27111293 Propanoczystości<99%,skroplony,doprzeprowadzaniaprzemianchemicznych
(zwył.wprocesiewymienionymwpodpozycji27111291)

27111294 Propanoczystości>90%,ale<99%,skroplony
(zwył.doprzeprowadzaniaprzemianchemicznych)

27111297 Propanoczystości<=99%,skroplony(zwył.doprzeprowadzaniaprzemianchemicznych)

271113 Butany,skroplone(zwył.oczystościn-butanulubizobutanu>=95%)

27111310 Butanydoprzeprowadzaniaprocesuspecyficznego,zdefiniowanegowuwadzedodatkowej
5dodziału27,skroplone(zwył.oczystościn-butanulubizobutanu>=95%)

27111330
Butanydoprzeprowadzaniaprzemianchemicznych,skroplone(zwył.doprzeprowadzania
procesuspecyficznego,zdefiniowanegowuwadzedodatkowej5dodziału27ibutanów
oczystościn-butanulubizobutanu>=95%)

27111391 Butanyoczystości>90%,ale<95%,skroplone
(zwył.doprzeprowadzaniaprzemianchemicznych)

27111397 Butanyoczystości<=90%,skroplone(zwył.doprzeprowadzaniaprzemianchemicznych)

27111400 Etylen,propylen,butylenibutadien,skroplone
(zwył.etylenuoczystości>=95%ipropylenu,butylenuibutadienuoczystości>=90%

27111900 Węglowodorygazowe,skroplone,gdzieindziejniesklasyfikowane
(zwył.gazuziemnego,propanu,butanu,etylenu,propylenu,butylenuibutadienu)

27112900 Węglowodorywstaniegazowym,gdzieindziejniesklasyfikowane
(zwył.gazuziemnego)

2901 Węglowodoryalifatyczne

29011000 Węglowodoryalifatycznenasycone

WYKAZ KODÓW CN
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LPG MARKET IN POLAND IN 2018

TotalconsumptionofLPGinPolandin2018amountedto2,415thousandtonnes,whichme-
antadropby3.2%comparedto2017.

ItisworthnotingthatthelevelofLPGsalesproducedinthecountryincreasedsignificantly
thistime.DomesticproductionofLPGforthewholeof2018amountedto485thousandton-
nes,whichmeansanincreaseof12.8%comparedto2017.TheproducersofLPGinPoland
are:PKNOrlenS.A,LotosS.A.andPGNiGS.A.Theincreaseindomesticproduction(intended
forthemarket)meansproducershavefiguredouttheexistingsalespossibilitiesofthispro-
ductdependingonthedecisiontobeusedforotherprocessesortheneedtoincreasesup-
plies,iftherearetemporaryimportdisruptions.DomesticproductionofLPGin2018reached
20.1%ofthetotaldomesticdemandforthisproduct,whileayearearlieritwas17.2%,andat
thebeginningofthe21stcenturyonly10-13%ofLPGconsumption.

ThehighdependenceofthedomesticLPGmarketonimportsisapermanentandcharacteri-
sticfeatureofthissectorofthefueleconomyinourcountryforover20years.Itisestimated
thatin2018thetotalvolumeofimportsamountedto2,310thousandtonnes,whichincom-
parisonto2017withthelevelof2,360thousandtonneswasadecreaseof2.1%.Itshouldbe
mentionedthatin2017therewasanincreaseinimportsby8%comparedto2016.

Theregulationsoftheenergypackageaswellasthefuelpackageinthiscasewerepractically
irrelevantduetothefactthatover85%oftheproductpassedthroughtheEUcustomsborder
andwassubjecttocontrolsofthetaxoffice.

OnthePolishLPGmarket,thequantityoftheproductintendedforexporthasbeengradually
growingforseveralyears. In2017itwasrespectively295thousandtonnes,andin2018it
was380thousandtones,whichmeansanincreaseof28.8%.In2017wenotedthatanincre-
aseinexportsby5.4%wasachievedcomparedto2016.ThegeographicallocationofPoland,
well-developedlogisticsinfrastructure,andcommercialexperienceofLPGcompaniesmeans
that the increasingsourceof thisproductcomesmainly from importsand inavery limited
amountofdomesticproductionisdirectedabroad.

Forthepurposeofthisstudy,exportisunderstoodasthesumoftheexportofproductsof
domesticoriginandexportoftheproductfromimportandintra-communityacquisitions(re-
-export).Theexportedvolumeofthisproductmeansthatalmost80%ofgasproducedinour
countrycouldbesoldabroad(assumingthatsuchwouldbethedecisionsofproducers).

Mediaspeculationsabouttheuseofthere-exportchannelthroughthegrayzonehavenot
beenconfirmed.Nopathologicalphenomenawerenotedatthereloadingterminals.Theuse
ofrailtransportforre-exportenablesprecisecontrolofdeliveriestoforeigncustomers.

DomesticdemandforLPGwasfullysatisfiedandtherewerenoinstancesoflackofmarket
stabilization in2018.Formanyyears,LPGcompanieshavebeenabletoquicklyreorganize
theirgeographicalsupplystructure incaseofpreviouslyunplannedemergencysituationsat
producers-foreignsuppliers.
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The lack ofmonopolistic or quasi-monopolistic entities in this industry and the previously
mentioneddevelopedlogisticsinfrastructuremeanthatthemarketreactsimmediatelytoany
risksinsupply.

Asinpreviousyears,exportstoPolandplayedanimportantroleinthetradeofsomecoun-
tries.Howeverithasbeennotedthattherewerequitesignificantquantitativeandpercentage
changesbetweenparticularcountries.TheshareofLPGexporttoPolandintotalexportsin
selectedcountriesispresentedin table I.Theyareinthesametimethelargestsuppliersof
thisproducttoPoland.

Thedata in the table I concern2017. It shouldbenoted,however, that global trendsand
directionsofsupplyweremaintainedin2018.ItshouldbenotedthattheexportofLPGto
PolandwasasignificantshareintheglobalexportofPolishtradingpartners.

DeliveriesfromRussiaarethemainsourceofsupplyforthisproduct.Atthesametime,Poland
isanimportantmarketforwhichRussiancompaniescanprovidetheproductwithvarioussup-
plychannels.ThesizeofthePolishLPGmarket,theconstructionoftheterminalinUst-Ludze
andenablingthepossibilityofLPGtransportacrossthePolish-Russianborderisthereason
thatRussiahasthepossibilitytodirectlargeamountsofproducttoPoland.

InthecaseofRussiain2017,theshareofLPGexportstoPolandintotalamountedto26,1%
andwashigherbyover5%thanayearearlier(20.8%).

Thevolumeofexport toPoland fromBelarusdroppedsignificantly from33.2% in2016to
13,6%in2017.Itisworthmentioningthatthissharewas45.9%in2015,sowenoticeacle-
arlydecreasingtendency.DeliveriesfromthiscountryaredirectedtoothercountriesthanPo-
land.Currently,theUkrainianmarketisthemostimportantforBelarusianLPGmarketwhich
iscausedbythepoliticalsituationbetweenRussiaandUkraine.Economicandlogisticreasons
alsoplayanimportantrole.Thenon-transparentsystemofproductflowcontrolbetweenthe-
secountriesisalsoimportant.

ExporttoPolandconstitutedonly15,8%ofallexportsofLPGfromKazakhstan,whileayear
earlieritwas25%.KazakhstancontinuedthecooperationwiththeChinesemarketand-abo-
veall-withCentralAsianmarkets.

DeliveriesfromLithuaniaremainedunchanged,whichmeantthatin2017,66,8%ofthisco-
untry’sproductionwassenttoPoland,whileayearearlieritwas64.5%.Therewasanincrease

RUSSIA

KAZACHSTAN

BELARUS

LITHUANIA

CZECH REPUBLIC

Source: POGP, Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA.

Table I. The share of LPG exports to Poland in overall exports in the selected countries in 2017.     

PRODUCTION
‘000t

CONSUMPTION
‘000t

IMPORT
‘000t

EXPORT
‘000t

EXPORT TO PL
‘000t

EXPORT PL/EXP.
%

16660 1660

2892 293

446 82

310 161

299

10290

1043

400

151

298

0

5

548

82

180

6370

1854

600

241

165 34

26,1%

15,8%

13,6%

66,8%

20,5%
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in the importanceof thePolishmarket inexports from theCzechRepublic, from11.3% in
2016to20,5%in2017.Gassuppliesof20-30thousandtonnes,however,haverelativelylow
significancefortheentirePolishLPGmarket.Inthiscountrythetradegoesintwodirections.
Imports of LPG fromPoland account for 30.5%of allCzech imports. Such a phenomenon
occursonlyinsmallquantitiesinLithuaniaorRussia,whereordersfromPolandareonlytens
oftonsofproduct.

AccordingtotheEnergyRegulatoryOffice(ERO),asof31/12/2018,liquidfuelsforeigntra-
delicenses(OPZ)had43fuelcompanies,including34fortradeinLPG(productswithcodes
271112,271113,271114and271119).

Attheendof2017,41companiesheldtheOPZlicense,including31forLPGtrading.Atthe
beginningoftheoperationofthisregisterintheEnergyRegulatoryOffice,asat31/12/2016,
licensesfortradingliquidfuelswithforeigncountries(OPZ)had54companies.

AccordingtodatafromtheMinistryofFinanceat theendof2018, thenumberofentities
importingtoPolandfromabroadvarieddependingontheproduct.ThelistofCNcodesand
thenumberofexportingandimportingentitiesispresentedin table II.

Particularly surprising is the large number of companieswith reference code 271113 97.
71entitieswiththiscodewereregistered.Oneofthereasonsforsuchalargedifferencein
quantity(inrelationtocompanieswithanOPZlicense)isthepossibilityofobtaininganentry
intheregisterofimportingentities(RPP)forownneeds,aswellastheregistrationbysome
transportcompanies.

Itshouldbeclearlyemphasizedthatthepossibilityof importingLPGwiththefollowingCN
codes;271112,271113,27111900,27111400andcode29011000withouttherequ-
iredOPZlicense,andonlyaftersigning intheregisterof importingentities (RPP), it isfully
legal.Thequestioniswhethersuchalegalstructuremayleadtothemarketbeingdepleted
without theappropriatemechanismsorverificationactivitiesof importcontrols.Theseare,
however,tasksforcentralinstitutionsinPoland.

CN CODES NUMBER OF EXPORTING FIRMS NUMBER OF IMPORTING FIRMS

Table II. The list of CN codes and the number of exporting and importing companies (as per 31.12.2018). 
     

Source: POGP, Statistical Review of Global LPG – 2018, ARGUS/WLPGA.
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2711 12 11

2711 12 19
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2711 14 00

2711 19 00

2901 10 00
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Tabels IIIand IVpresent thedataof theEnergyRegulatoryOffice (ERO)on thequantities
produced(WPC,fuelproductionlicence)andimportedLPGfor2018.

AccordingtotheEnergyLaw,productionisconsideredtobe:

a)    production of solid fuels, gaseous fuels or energy in the energy process,
b)     production of liquid fuels in installations for the production of liquid fuels, in the following pro-

cesses:
   –  processing of crude oil, natural gas condensate (NGL), semi-finished products of refining of 

crude oil and other hydrocarbons or processing of biomass,
   –  processing by mixing components or liquid fuels or by mixing components with liquid fuels,
   –  reclassification of components into liquid fuels within the meaning of the excise tax regula-

tions.

ThedefinitionofmanufacturingiscompletelyunsuitablefortheLPGindustry.Asithasbeen
repeatedlyemphasized,entitiesfromtheindustryarebasedonimportandintra-community
acquisitionof finishedproduct/ready-mixedgasmixtures.Typically, thesearemixtureswith
differentCNcodesand,asbythedefinition,mixingofproductswithtwoCNcodesisconsi-
deredasproduction.

TheEROdatacovertheproductionprocessinaccordancewiththestatutoryprovisions,i.e.
theactualLPGproductionprocessinPolandandthemixingoftwoproductsormixturesof
gas.Inthisstudy,aswellasinthereportsforthepreviousyears,productionisunderstoodas
theproductionofPolishproducers(PKNOrlenSA,GrupaLotosSAandPGNiGSA).

liquid gas (LPG): 2711 12 

liquid gas (LPG): 2711 13 

liquid gas (LPG): 2711 14 00 

liquid gas (LPG): 2711 19 00 

Total

I QUARTER II QUARTER III QUARTER IV QUARTER

2 695 1 088 3 929

85 369 100 741 425 652

6 444 0 16 181

54 072 64 061 253 305

148 580

123

116 559

5 574

54 558

176 813

22

122 983

4 163

80 614

207 782 165 891 699 066

Table III. Volume of the liquid gas ( LPG) produced in Poland in 2018 (in tonnes).   
    

Source: POGP, ERO.

TOTAL

liquid gas (LPG): 2711 12 

liquid gas (LPG): 2711 13 

liquid gas (LPG): 2711 14 00 

liquid gas (LPG): 2711 19 00 

Total

207 343 211 522 781 672

40 395 20 977 184 558

24 760 19 842 87 800

348 353 326 029 1 253 917

620 842

168 634

59 172

17 508

311 170

556 484

194 173

64 014

25 960

268 376

552 252 578 369 2 307 946

Table IV. Volume of the liquid gas (LPG) imported to Poland in 2018 (in tonnes).   
   
    

Source: POGP, ERO.

I QUARTER II QUARTER III QUARTER IV QUARTER TOTAL
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Intheentirefuelindustryasof31/12/2018,therewere33companiesproducingliquidfuels
(WPClicense),ofwhich13companieshadtherighttoproduceLPG.

FromtheabovedatasentbyindividualcompaniestotheEnergyRegulatoryOffice(ERO),it
appearsthatthetotalamountofproductimportedin2018amountedtoalmost2,310tho-
usandtonnes.ItshouldbeemphasizedthattheEROdataforthefirsttimecoverstheperiod
ofafullcalendaryear.Thereportingobligationwasimposedbylawoncompaniesdealingin
fueltradefrom1/07/2017.

Overhalfoftheimportedproduct(54.3%)isLPGliquidgaswithCNcode27111900(gashy-
drocarbons,liquefied,notelsewhereclassifiedexcludingnaturalgas,propane,butane,ethyle-
ne,propylene,butyleneandbutadiene).In2017,importsofgaswiththisCNcodeamounted
to50.3%ofthetotalimportsupplies.

Themarkettrendofincreasingthevolumeofgaswiththislandcodeisthereactionofthein-
dustrytodecisionsoftheCourtofJusticeoftheEuropeanUnionregardingtheclassification
ofgasmixturesaswellasthestatementofPolishclassificationauthorities.

Statutoryregulationsregardingthedefinitionofproductionaccordingtowhichthemixingof
twomixturesrequiresalicense(including10millionPLNofadequatesecurity)alsocontribu-
tedtothefactthatbiggerquantitiesofgaswereimportedwiththiscommoditycode.

CNcode271112(propanefraction)accountedfor33.9%ofimports,and271113(butane
fractions),accountedfor8%ofimports.Amongthepropanefractions,themajorityofimport
suppliesrelatedtotheproductidentifiedbythecommoditycode:CN27111294-propane
withapurity>90%,but<99%, liquefied(excludingtocarryoutchemicaltransformations)-
31.4%oftotaldeliveries.

Accordingtocompanydeclarations,in2018almost88thousandtonnesoftheproductwith
CNcode27111400wereimported.Thisnumberrepresented3.8%ofallimports.

TheEnergyRegulatoryOfficealsopresentsdataon the importofaproductwithCNcode
29011000(saturatedaliphatichydrocarbons).Theimportofthisproductdoesnotrequire
alicenseforforeigntrade(OPZ)norpaymentofastockfee.In2018,almost254thousand
tonneswerebroughttoPoland.160thousandtonneswereexported.Globaldomesticcon-
sumptionofproductswiththiscommoditycodeisaround100thousandannually. Itshould
benotedthatin2017therewasasignificantincreaseinimportandexportsupplies.Dueto
theverywidescope(definition)ofthiskindofproduct,tradingitisnotincludedinthedata
onthePolishLPGliquidgasmarket.

Charts 1and2presentthemaindirectionsofimportsuppliesin2015-2018.Asinpreviousyear,
itshouldbenotedthatthedataonimportandexportsuppliesfortheyears2015-2017arefinal
dataaftercustomsadjustments.Datafor2018arepreliminaryandestimateddata,whichmay
stillchangeafterfinalpreparationbycustomsofficesandtheCentralStatisticalOffice.

Theglobalsuppliesoftheproductfromimport,includingalsointra-communityimports,amoun-
tedto2,310thousandtonnes,whichmeansadropinsuppliesby50thousandtonnes,which
is 2.1% compared to the previous year.Thevolume of all imports in 2017was determined
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basedondatafromtheMinistry
ofFinance,whicharenotalways
fully in linewithcompanydecla-
rations.

In2018,themainsourcesofim-
portsdidnotchangesignifican-
tly.Nevertheless,Russia’simpor-
tance in theglobal gas supplies
ofLPGtoPolandincreasedaga-
in. Russia, since the beginning
of the ‘90s, remains the largest
supplier of products to the Po-
lishmarket, and its share in to-
tal imports in2007was74.5%,
whileayearearlieritwas70.3%,
andtwoyearsearlier59%.

For the first time in more than
twentyyears, Kazakhstan’s sha-
re inglobal imports intheamo-
unt of only 5.4%has ceased to
bethesecondlargestsupplierof
products to the Polish market.
Even in 2008 and 2009, itwas
respectively20 and22%of the
total imported product, and in
2017only12.4%.

The importanceof Lithuania in-
creasedto7%of thevolumeof
imports, while the position of
Belarus did not change signifi-
cantly-i.e.stillalmost6%ofto-
talsupplies.

Accordingtotheavailableinfor-
mationitisestimatedthatPolish

importerscannotexpectsignificantchangesinthepolicyofKazakhstancompanies.Thisfact
isduetosupply logistics,demandexisting inthisregion,aswellastheeconomicaspectof
possibletransactions.

LPGdeliveries fromRussia amounted to1,720 thousand tonnes in2018,while in2017 it
was1,660thousandtonnes.124thousandwerebroughtfromKazakhstan,and136thousand
fromBelarus.RussiaandKazakhstantogetherprovidealmost80%oftheproducttothePo-
lishmarket.TakingBelarusintoaccount,thesethreecountriescollectivelysecurealmost86%
ofLPGimportstoPoland.ThesourcingoftheproductfromtheEuropeanUnioncountriesis
stillrelativelysmall,withtheexceptionofLithuania,wherein2018,164thousandtonnesof

RUSSIA
74,5%

KAZAKHSTAN
5,4%

BELARUS
5,9%

LITHUANIA
7,1%

OTHERS
7,1%

Fig 2. The largest LPG suppliers to Poland in 2018 ( in %).

Source: POGP, Ministry of Finance.

Source: POGP, Ministry of Finance.
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liquidgaswereimported.DeliveriesfromEuropeanUnioncountries(includingGreatBritain)
constituteonly lessthan14%ofthe importedproduct.Notso longagodeliveriesfromEU
countriesamountedto25-30%oftotalimports.

DeliveriesfromSwedenintheamountof37thousandtonnes,fromLatvia(34thousandton-
nes),theCzechRepublic(32thousandtonnes)andtheUnitedKingdom(28thousandtonnes),
Germany(17thousandtonnes)accountedforlessthan7%ofglobalimports.Itisworthnoting
suppliesfromtheNetherlands(2.3thousandtonnes),Norway(2thousandtonnes),aswellas
fromBelgium(2thousandtonnes)in2018.Sofar,noliquidgassuppliesfromotherpartsof
theworldhavebeenrecorded,however,itcanbeexpectedthatthismaytakeplacein2019.
TheMiddleEastortheUSAaretwomainregionsfromwhichgascanbesupplied.

Therailwaydeliveriesdominatedintheimportdeliveries,whichprovided70%ofthetotalsupply,
which,however,meantadecreaseoftwopercentagepoints.Theimportanceofdeliveriesbysea
transportincreasedfrom15%in2017to18%in2018,androadtransportsuppliesdecreased.

AccordingtoArgusMedia,whichislargelybasedondeclarationsofindividualcompanies,417
thousandtonnesofgasweredeliveredtoseaLPGterminalsin2018.Thismeanttherewasa
dropinsupplybyaboutsevenpercentagepointscomparedto2017.

The vast majority of deliveries to ports in Gdansk and Gdynia came from the terminal in
Ust-Luga (Russia), although therewere also deliveries from Karlshamn (Sweden) and from
portsinNorwayorGreatBritain.

DeliveriesfromRussiaconstituted81.8%ofalldeliveriesbysea,fromSwedenlessthan10%
andfromGreatBritain-7.3%.InApril2018,therewereseadeliveriesfromNorwayandBel-
gium(1,981tonnesfromeachcountry).

DeliveriestoPolishportsareusuallydesignatedforPolishmarket,buttherearealsore-export
suppliestocountriessuchasHungary,AustriaandGermany.Thetotalvalueofimportsamo-
untedtonearly980millionEUR.Theaverage
annualpriceoftheimportedproductwas0.43
EURper1kg,equivalentto1.82PLNper1kg.
Theaverageannual importpriceswerehigher
by6eurocentsper1kgandby0.24PLNper1
kgcomparedtopricesin2017.

In2018,theexportofliquidgasfromPolandin-
creasedonceagainby28.8%andamountedto
380thousandtonnes.Adecadeago,thevolume
ofexports(orre-export)didnothaveasignificant
impactontheentireLPGmarketinPoland.The
levelofexportscloseto400thousandtonneson
anannualbasis,provestheimportanceofPoland
inLPGtradeinthisregionofEurope.

Chart 3 shows the volume of exports to the
fivemainrecipientsin2015-2018.

Fig. 3. Main countries of LPG exports
from Poland, 2015 - 2018 (in ‘000t).

Source: POGP, Ministry of Finance.
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As in2016and2017, themain recipientof theproduct in2018wasGermany,where this
time95thousandtonnesweresent,whichis25%oftotalexports.Thenextlargestrecipients
were the Czech Republic andHungary,where respectively 83 thousand tonnes (21.8% of
totalexports)and80thousandtonnes(21.1%)weresent. Intotal,67%oftheproductwas
directed to these threecountries.Deliveries toSlovakiaamounted to29 thousand tonnes,
Serbia32thousandtonnes,andtoSlovenia13thousandtonnes.Itisworthnotingsuppliesto
Ukraineintheamountofalmost10thousandtonnes,Bulgaria-8thousandtonnes,Italy–7.1
thousandtonnes,13thousandtonnesdirectedtoBosniaandHerzegovinaand3thousand
tonnestotheNetherlands.

Deliveries in the southern direction, i.e. to the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Serbia,
SloveniaandBosniaandHerzegovina,accountforalmost63%ofallexportsuppliesin2018.
SuchgeographicaldistributionofsuppliesmaymotivateLPGoperatorstoexpandtheirtrans-
hipmentorconstructioncapabilitiesnewtranshipmentterminalsinthesouthofPoland.

Theaverageannualpriceoftheproductintendedforexportwas0.49EURper1kg,equiva-
lentto2.10PLNper1kg.Thesewerepricesof6eurocentsand0.25PLNper1kghigher
comparedtopricesin2017.

Theaverageannualdifferencebetweentheimportpriceandtheexportpricewas0.28PLN
per1kgand6eurocentsper1kg.Nearlythesamedifferenceswerenotedinthetwoprevio-
usyears,whichmayindicateacertainconstanttrendregardlessofthefluctuationsinsupply
prices,aswellasexportprices.

ThesegmentstructureoftheLPGmarketinPolanddidnotchangein2018.Thesalesinthe
autogassegmentcontinuedtodominate,whoseshareinthetotalmarketslightlydecreased
(by0.8%),reachingthelevelof76.0%.Theshareofthecylindersegmentwas11.6%,andgas
inbulk12.4%,whichmeant increasesof0.2%and0.6%inthesesegments,respectively, in
relationto2017.Duetothescaleofsales(quantitative)inparticularsegmentsintheautogas
segment,thismeantadropby80thousandtonnes,andchangesinothersegmentsbyabout
5thousandtonnesperannum.Theshareofthecylindersegmentincreasedslightly,although
therewasadeclineinglobalsalesinthissegment.

Chart 4illustratesthestructureofthemarketstruc-
turebysegmentsin2018.

Analyzingthelong-termtrendsofchangesofindivi-
dualsegmentsinthetotalLPGsales,itcanbeassu-
med that in themedium term the share of autogas
will fall toabout72-74%of total consumption,and
gassalesinbulkwillreachabout14%.

ThesaleofLPGonthedomesticmarket,thatisactivity
inanyofitssegments,requiresaliquidpetroleumtra-
delicense(OPC)as longastheannualturnoverexce-
eds10,000EUR.Thisamountofturnovercaneasilybe
achieved,forexample,byselling3gascylindersperday
orabout50litersofautogasinretailsales.

AUTOGAS
76%

BULK
11,6%

CYLINDER GAS
12,4%

Fig. 4. Polish LPG market structure in 2018.

Source: POGP.
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According to the register of theEnergyRegulato-
ryOffice,at theendof2018 licensesfortrade in
liquidfuels (OPC)held6,248companies,ofwhich
3,381 could trade gaswith the popular CN code
271119.Theaboveinformationispurelystatistical
and,unfortunately,doesnotallowus todrawany
general conclusionswithout a detailed analysis of
theentriesinallconcessiondecisions.

In 2018, total gas sales in the autogas segment
amountedto1,835thousandtonnes,whichmeant
adropby4.2%y/y.

Charts 5, 6 and7showthesalesvolumeintheau-
togas segment, the estimated number of autogas
stationsaccordingtotherecordsoftheEnergyRe-
gulatoryOffice,aswellasthenumberofcarswith
LPGinstallationin2016-2018.

Favorable price relations of autogas in relation to
the prices of traditional fuels did not have ama-
jor impact on changes in the sales volume in this
segment. It should be assumed that the autogas
segment in Poland is in the saturation phase, and
thedecisionsof state authorities topromoteonly
vehicles with CNG, LNG installations and use of
electricitycausedecreasing interest inLPG instal-
lations. Regardless of that, the offer of automo-
tive concerns in the scope of selling cars factory
equipped with LPG systems was continued. Ve-
hiclemanufacturers, appreciate the importanceof
the Polishmarket in the LPG autogas sector, and
thusmaintaintheirbusinessstrategies.Thisfactis
duetothedevelopingothermarkets,whereLPGis
oftentreatedequallywithCNGorLNG.

According to ERO data, as of 31/12/2018, there
were7,432autogasstationsinPoland.Incompari-
sonwiththedatafrom2017,thismeantanincre-
aseof1,145pieces.Itisestimatedthatonlyafew
dozenunitsareactuallynewLPGmodules,andthe
remainingamountistheeffectofintroducingcom-
pulsoryreportingandreporting inthefieldoffuel
infrastructure.Asimilarcorrectionofdataoccurred
in relation topetrol stations,where the registered
increase in petrol stations was recorded by more
than600itemsayear.Accordingtotheregisterof
theEnergyRegulatoryOffice, the totalnumberof

Fig. 5. Autogas sales in Poland 
2015 - 2018 (in ‘000t).

Source: POGP.
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Fig. 7. LPG fuelled cars in Poland
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stationsofferingdifferentfuelswas8,276items. In6,256stations itwaspossibletorefuel
LPG.Thisindicatormeansthat76%ofpetrolstationshadanLPGmodule.

Thereareonly1,176stationsnationwide (individualmodules),whereyoucan refuelexclu-
sivelyLPG.Thisamountmeansthat15.8%ofautogasfillingpointsareso-called ‘individual
modules’,whereonlyLPGissold,and84.2%autogasmodulesarelocatedatstationsoffering
alsotraditionalfuels.

Onceagain,thecollectivedata isakindofsurpriseforthefuel industry.Therequirementto
amendanyconcessionsinconnectionwiththenewdefinitionofliquidfuels,aswellastheob-
ligationtoreport,thethreatofhighfinancialpenaltiesintheeventofnon-compliance,allowed
state institutions toobtaindetailed information,alsoabout theway fuel stations function. It
shouldbeassumedthattheprocessoffuelinfrastructureinventorywaspracticallycompleted
andthedatafor2019willshowtherealinvestmentandstructuralprocessesinPoland.

Anamendmenttotheregulatoryprovisionsforreportingisplanned,whichmayresultineven
greatertransparencyofpubliclyavailabledata.

AccordingtothedataoftheCentralStatisticalOffice (CSO),at thebeginningof2017,the
totalnumberofvehicles fueledwithLPGwas3,082 thousandpieces, and3,038 thousand
piecesattheendoftheyear,whichmeantadecreaseof44thousandpiecesperyear.

In2018,9100newcarswere registered.Another25,1 thousand carswith gas installation
wereimportedfromabroadregisteredforthefirsttimeinPoland.1

Itisestimatedthatin2018,63thousandnewLPGinstallationswereinstalled.Thismeansthat
bytheendoftheyeartherewere3,135thousandpiecesofvehicleswithLPG.

ThesizeofthecarfleetinPolandhassofarraisedalotofcontroversyamongspecialistsde-
alingwiththeanalysisoftheautomotiveindustry.DataoftheCentralStatisticalOffice(CSO),
which is the basis formany studies, also include the so-called “dead souls” orvehicles for
whichtherehavebeennoactivitiesovermanyyears.ThePolishAutomotiveIndustryAsso-
ciationdevelopsandpublishesacomprehensivereport“AutomotiveIndustry”inthemiddleof
theyear.Recentreportsemphasizetheseparationoftheentirefleetofvehiclesthathavenot
beenupdatedintheCentralRegisterofVehicles(CEPiK)databasesinrecentyears.According
toanalysis,itisassumedthatasignificantnumberofthesevehiclesarenotactuallyusedand
maynotexistatthesametime.Statebases(CEPIK)showthatinthecountryshouldstillbe
nearly1.9millionactiveFiat126pcarsandabout700thousandactiveFiat125pcars.

AccordingtoCSOdata(vehicleswhichhavenotbeenupdated)attheendof2017andatthe
beginningof2018,therewere22,503thousandpassengercarsregisteredinPoland.Accor-
dingtounreporteddata,55.1%ofcarswerepoweredbygas,31.1%poweredbydiesel,and
13.8%poweredbyLPG.TheshareofcarspoweredbyLPGdroppedby0.7%comparedto
thepreviousyear,whiletheshareofpetrolcarsincreasedby0.3%,anddieseloilby0.4%y/y.

Consideringtheenginecapacity,thestructureofpassengercarsdependingonthefuelused
wasasfollows:
1 Wojciech Drzewiecki, Samar, Statystyki rynku samochodów osobowych i dostawczych, presentation 29.01.2019 r.
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•upto1399cmᶾ:petrol-86.1%,LPG-10.2%,ON-3.7%
•1400-1999cmᶾ:ON-46.5%,gasoline-37.6%,LPG-15.9%.

Comparedtothepreviousyear,theshareofcarswithLPGinstallationamongcarswithengine
capacityupto1399cmᶾdroppedby0.5%,andinthecategoryof1400-1999cmᶾdroppedby
1%y/y.

ThenumberofpassengercarsinPolandbythefuelusedisshowninChart 8.

TakingintoaccountthefactthatcarswithLPGinstallationaredual-fuel(hybrid)cars,thesha-
reofpetrolandLPGcarsamountedtoabout68.8%ofthetotalpassengercarpark.

Most passenger cars, asmuch as 15.8%,were registered in theMazowieckie voivodeship,
where18.8%ofallcarswithLPGinstallationswereontheroad.

The distribution of cars according to the fuel used in particular voivodeships is very dif-
ferent. Charts 9, 10 and 11 show the share of passenger cars per fuel used in selected
voivodeships.The relatively highest numberof carswith LPG installation in comparison to
the total number of cars in a given provincewas
in the LodzkieVoivodeship - 19.7%,while a year
earlieritwas20.6%.IntheLubelskieVoivodeship,
this ratewas18.7% (-1%y/y),while inKuyavian-
-Pomeranian16.3%(-0.5%y/y).Thesmallestnum-
berofsuchvehicleswithanLPGinstallationwasin
theOpolskie (9.6%),Zachodniopomorskie (10.0%)
andWielkopolskie (10.1%)voivodeships. Similarly
tothepreviousyear, thePomeranianVoivodeship
is the national leaderwhen it comes to the con-
sumptionofdiesel oil. In thisvoivodeship, 37.6%
ofallcarsusedthisfuel.Śląskie(61.5%)andOpol-
skie(60.8%)areregionswheregasolinedrivesare
preferred.Śląskie(61.5%)andOpolskie(60.8%)are
regionswheregasolinedrivesarepreferred.

Accordingtoapressrelease2,531.9thousandnew
passengercarswereregisteredin2018.Onthetop
of that, 68.8 thousand delivery trucks, 29.9 tho-
usandtrucksand2.7thousandbuses.Accordingto
thisinformation,thenumberofnewpassengercar
registrationsincreasedby9.4%y/y,andcompared
to2017,moreandmorepopulararepetrolandal-
ternativecars.

Totallyin2018,600791newpassengeranddeli-
verycarswithacapacityof3.5tonneswereregi-
stered,and1,003290piecesofsuchvehicleswere
importedatthesametime.3

Fig 8. The passengers cars by the fuel used 
in Poland in 2018 (in %)

PETROL 
55,1%

DIESEL
31,1%

LPG
13,8%

Source: POGP, CSO.

Fig 9. The passenger cars by the fuel used in the  
Mazovia voivodship in 2018 (in %).

Source: POGP, CSO.
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2 PZPM, KPMG, press release Warsaw, 4/02/2019 quarterly report Q1, 2019.
3 Samar, presentation xxx, 2019, NIK.
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Among the registration of new cars and vans,
there were 9,077 cars with LPG installations,
while among the cars imported and registered
for the first time there were 25,081 vehicles
withLPG.

Fromtheabovedata it isclear that thenumber
of imported used cars is much higher than the
numberofnewcars.Thisproblem,aswellasthe
alarmingaverageageofpassengercarsinPoland,
start togetnoticedbystate institutions.Accor-
dingtotheMinistryofEnterpriseandTechnolo-
gy,“it is necessary to change the unfavorable ones 
- both for the industry and the car market in Poland 
- the relationship towards a decisive modernization 
of the car park, increase in the share of cars pro-
duced domestically in the new car market and the 
dissemination of alternative drives and fuels (....).4

TheratiooftheexcisedutyratetoLPGforgasoli-
neexcisedutyinPolandremainedunchangedand
wassignificantlyhigherthan in Italy, theNether-
landsandGermany. In Italy,where thereare2.3
million cars equippedwith LPG installations, the
ratiooftheexcisedutyratetoLPGautogastothe
excisetaxrateongasolineislowerby7.3%than
inPoland.

Thecomparisonofexciseratesforbothproducts
inGermanyandtheNetherlandsismorefavora-
blethaninourcountryforLPG.

Chart 12 presents a comparison of excise duty
ratesforboththeseproductsintheabove-men-
tionedcountries.

Forseveralyears,thedomesticmarkethasbeen
witnessingatrendofdeclineinglobalgassalesin
cylinders.Thistimein2018,thedropwas1.8%
inrelationtothepreviousyear.

In2018,280thousandofgasincylinderswere
sold (chart 13),while global sales in the cylin-
der gas segment in 2016 and 2017 amounted
to 285 thousand tonnes. The development of
thenaturalgasnetwork inmanyregionsofthe
countryordemographicprocessesconsistingin
increasing the number of inhabitants in cities

Fig 10.  The passenger cars by the fuel used in the  
Lodz voivodship in 2018 (in %).

Source: POGP, CSO.
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Fig 11. The passenger cars by the fuel used in the  
Pomerania voivodship in 2018 (in %).

Source: POGP, CSO.
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4  Ministry of Enterprise and Technology. Information on the directions of the development of the automotive industry and market in 
Poland, Warsaw, 7/06/2018.
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and,inthesametime,decliningpopulationinrural
areas, result inadecrease in theuseofgas incy-
linders.

Newmethodsofuseofgascylinderssuchasgrillor
heating umbrellas have been appreciated by custo-
mers,butthevolumeofsalesinthesesub-segmentsis
notofmajorimportanceintheglobalgasconsumption.

It seems that the entire LPG industry shouldwork
more intensivelytowardspromotingthesaleofgas
incylinders,forexampletoforkliftdrives,ortourism
andsport(caravansandyachts)andothers.

In 2018, the sales of gas in bulkwas again higher
thanthevolumeofsalesofgasincylinders.Thesale
ofLPGinbulk(excludingautogas)amountedto300
thousandtonnesin2018(chart 14),whichmeansan
increaseby1.7%y/y.Asareminder,intheprevious
year an increase by 5.4%y/ywas recorded,which
meansthatwearecontinuingthepreviouslyforeca-
steddevelopmenttrendofthismarketsegment.

Accordingtoanalyzes,thegreatestdevelopmentpo-
tentialisstillintheuseofpropane-butanegasinhe-
ating,technologicalprocessesandasacomplemen-
tarysourceofenergy(cogeneration,solarcollectors,
windenergy,etc.).

Similarlytothepreviousyear,in2018anincreasein
the number of tanks installed (apart from autogas)
wasnoted.Theincreaseamountedto6,220pieces,
whichmeansthattherewereover105,000unitsof
LPGtanksonthePolishmarket(chart 15).Thetrend
of increasedpurchases and installationsdirectlyby
individualclientshasbeenmaintained,andevenin-
creased. The increase in the level of affluence, as
well as the intensive activityofmany smallerbusi-
nessentitiesinthisarea,causesagradualchangein
the ownership structure of new individual bulk in-
stallations.Liquidgasisalsoincreasinglybeingcho-
senbylargeinvestorswithacapacityofseveralora
dozenorsomegawatts.Thisisduetotherelatively
advantageouspricerelationsofbasicenergycarriers
aswellaslowerconstructioncoststhaninthecase
ofLNG.However,thisdoesnotmatterinthequan-
titativeexpression,giventhattankscountregardless
oftheircapacity.

Source: POGP.

Fig. 13. Sales of gas in cylinders 
2015 - 2018 (in ‘000t).
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Fig. 14. Bulk sales of LPG in tanks 
2015 - 2018 (in ‘000t).
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Fig. 15. LPG tanks in Poland 
2015 - 2018 (units).
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Accordingtosomeestimates,thenumberoffunctioningLPGtanksisafewpercentsmaller.
Itseemsadvisablethatintheareaofthefunctioningindividualtankparkthereshouldalsobe
greaterinformationtransparency.LPGtanksaretechnicaldevicesthataresubjecttotechnical
supervision,andinaccordancewithallregulations,periodicinspectionsandsurveysmustbe
carriedout.While there isnodoubtas to the first technical acceptanceatcommissioning,
therearereasonableindicationsthatregularinspectionsarenotalwayscarriedoutonsome
ofthesedevices.Stateinstitutionsareconsideringverificationmechanismsforthisdata.The
aspectsofbroadlyunderstoodsecurityareimportantinthisrespect.Thegassuppliershould
alwaysbesurethathedeliverstheproducttoafullyfunctionaltechnicaldevice.

AnalyzingdataonLPGconsumptionin2018sectorsoftheeconomyconsumptionincreased
onlyintheindustrialsector,whiledeclineswereobservedinthedomesticandautogassector
(Table V).

Theincreaseinliquidgasconsumptionintheindustrialsectoramountedto3.2%y/y,butthe
declineinthedomesticsectorwas1.9%y/y,whiletheautogassector,whichhasadecisive
impactontheentiremarket,dropped4.2%y/y.Thesituation in relation to theagricultural
sectorandotherapplicationsofLPGremainedunchanged.

ItshouldbenotedthatthePolishautogasmarket isthe leader intheEuropeanUnion,and
inEurope.IntermsofconsumptionorthenumberofvehicleswithLPGinstallations,weare

2017 2018

Table V. LPG market in Poland, 2017/2018 (in ‘000t).

Source: POGP.

TOTAL

CHANGE

LPG MARKET

LPG CONSUMPTION IN POLAND

FROM LOCAL PRODUCTION

FROM IMPORTS

TOTAL

EXPORTS

ORIGIN OF GAS

LPG SALES AS PER MARKET SECTOR

TOTAL

AUTOGAS (AUTOMOTIVE)

GAS IN CYLINDERS

BULK/GAS IN TANKS/WITHOUT AUTOGAS

MARKET SECTOR

LPG CONSUMPTION BY ECONOMY SECTOR

DOMESTIC

INDUSTRIAL

AGRICULTURAL

AUTOGAS

OTHER USES

PURPOSE OF CONSUMPTION

430 485 12,8%

2360 2 310 -2,1%

2 790 2 795 0,2%

295 380 28,8%

2 495 2 415 -3,2%

2 495 2 415 -3,2%

2 495 2 415 -3,2%

1 915 1 835 -4,2%

285 280 -1,8%

295 300 1,7%

260 255 -1,9%

155 160 3,2%

100 100 0,0%

1 915 1 835 -4,2%

65 65 0,0%
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secondonlytoTurkey.ThemarketsituationofautogasinTurkey,PolandandItalypractically
determinestheglobalresultsofthissectoroftheeconomyinEurope.Thisisduetothefact
thatalmost75%oftheEuropeanconsumptionofLPGforvehiclepropulsionisgeneratedin
thesethreecountries.

ItisestimatedthattheLPGliquidgasmarketwillgrowsteadilyinthecomingyears,andthe
annualdomesticconsumptionofthisproductwillamountto2.4-2.6milliontons.

Suchforecastsarebasedontheassumptionofunchangedfiscalpolicyofthestate,i.e.ma-
intainingthecurrentrateofexciseduty,VATandvalorizedbytheinflationindexofthefuel
surcharge.Sofar,despitemanynewlegalregulations(includingenergylaw,fuelpackage),sta-
teauthoritieshavemaintainedthelevelofdirectfinancialburdenssuchasexciseduty,VAT,
fuelsurchargeatthecurrentlevel.Thenewtaxintroducedfrom1/01/2019intheformofan
emissionfeeof80PLNper1,000litersappliestomotorgasolinesanddiesel.

Despite theadoptionof these favourabledecisionsof stateauthorities forautogas, acon-
sumptionincreaseinthePolishautogassectorshouldnotbeexpectedinthenearestfuture.
Accordingtothestatescenarios,thepreferredfuelforthedriveiselectricity,CNGandLNG.
Fullyunderstandingtheneedtosupportthedevelopmentofallalternativefuelsinourcoun-
try,POGPisoftheopinionthatLPGcannotbeexcludedfromthisprocess.Theindustrydoes
notaskforco-financingoftheconstructionof infrastructure,butwebelievethatexcluding
thepossibilityof applying for financing researchanddevelopmentworks,or evenallowing
thepurchaseofrollingstockforLPG-poweredpublictransportisanappropriateandcompre-
hensivecourseofaction.LPGisalsooftenaproductthatallowsmoreefficientuseofother
drives.AnexampleofthisusemaybetheuseofLPGforheating-suchrecentlypreferred
-electric-poweredbuses.Inwinter,muchoftheenergyisusedforheatingvehicles,andLPG
savesenergyanditspurposefortractionpurposes.InotherEuropeancountries,variousty-
pesofLPGsupportinginitiativesareoftennoticed.Forexample,theNorthRhine-Westphalia
authoritiescovered60%ofthecostofacquiringanLPGbusforseniorsinHerdecke,andthe
capitalofLondonallowed1,000taxiownerstoapplyfora£5,000subsidytoadapttheircars
toLPG.Themainargumentformakingsuchdecisionsisthestrivetoimproveairquality.In
thecaseofblackLondontaxis(TX4Euro5blackcabs),itisestimatedthattheuseofLPGwill
resultinareductionofparticulatematter(PM)by95%andNOxby97%comparedtotheuse
oftraditionalpropulsionmedia.

Anopportunity for this sector is thegovernmentprogram “CleanAir” (“CzystePowietrze”),
whichwaslaunchedbytheNationalFundforEnvironmentalProtectionandWaterManage-
mentinSeptember2018.Theaimoftheprogramistoreduceemissionstotheatmosphere
ofharmfulsubstancesthatarisefromlow-qualityheatingofsingle-familyhousesinoutdated
domesticfurnaces.

Theprogramoffersco-financingthereplacementofoldandinefficientheatsourceswithsolid
fuelformodernheatsourcesthatmeetthehigheststandards.Theseinclude,amongothers:
heatcenter,heatpump,condensinggasboiler,condensationoilboiler,electricheating.Co-
-financingmayalso includecarryingout thenecessary thermo-modernizationworksof the
building.Theprogram’saddresseesareindividualownersorco-ownersofasingle-familyre-
sidentialbuilding.
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Thevalueofthismulti-annualprogramis103billionPLNanditisworthnotingthattheterm
gascondensingboilersalsoincludesboilersforLPG.

It isestimatedthatapproximately3.5millionobsoletesolidfuelboilersshouldbereplaced.
If only a fewpercent of these exchanges concerned LPGboilers, the industrywould have
seenaverysignificantdevelopmentinthebulkgassector.Accordingtoestimates,Polandis
alsoaEuropean leader in theproductionofsolid fuelboilerswithpower less than50kW-
170-180,000piecesperyear,whichisabout37%oftheEuropeanmarket5,almost100,000
piecesofcoalfurnacesandalmost76thousandpiecesofbiomassstoves(pellets)6.Bearing
inmindthatfromthefunctioningof14.9millionhouseholds,only6.5millionhouseholdsin
citiesand1millionhouseholdsinlessurbanizedareas(villages)areconnectedtothenatural
gasnetwork7,fullyrespectingtheeconomicandmarketconditions,therearelargeareasfor
managementofenergycarriersotherthansolidfuels.

BytheendofJanuary2019,fromapproximately26000applicationsforco-financingfrom
thisprogramonlylessthan200contractsweresigned.

AccordingtoPOGP,thechargesrelatedtoconcessionsalsoneedtobeadjusted,wherethe
industryincursunjustifiedcostsofbankcollateralorthecostsofregulatoryservices.Costs
relatedtoconcessions,costsfortheactivitiesofregulatoryservices,realignmentoftheamo-
untoftheunchangeablebackupfeeforfiveyearsaretopicsthathavealargeimpactonthe
overalloperatingcostsoftheentireLPGindustry.

Thedecrease in totalLPGconsumption in2018 indicates thatwithoutsomegovernmental
measuresthisenergycarriermayloseitsimportance.POGPbelievesthattheindustryneedsa
morefriendlyandlesscomplicatedlegalenvironment.Thereisalackofcoherenceinbroadly
understoodanti-smogpolicywithregulationspromotingonlycertainenergycarriers.LPGis
mentionedasameanstoreduceemissionsintransport,butatthesametimedeprivesitof
developmentopportunities,andtradecompaniesintheindustryaretoreportontheperfor-
manceofdutiesrelatedtotheNationalReductionTarget(NCR).

ThesizeoftheLPGliquidgasmarketinPolandmaybeaffectedbytwolargeinfrastructure
investmentscurrentlyunderway.Inthecaseofconstructionofatransshipmentterminal in
Sędziszów (Gaspol company,SVHgroup),onecanexpect increased supplyof thisproduct,
bearinginmindthelogisticaspectsandpossibledestinationoftheproductforshipmentto
othercountries.TheprojectcarriedoutinPolicebyPDHPolskaS.A.willhaveamuchgreater
impactonthevolumeofLPGconsumption.

Theinvestmentproject“PolimeryPolice”includestwomaintechnologicalprocesses:propane
dehydrogenationforpropylene(PDH-PropaneDehydrogenation)andpropylenepolymeriza-
tionforpolypropylene(PP).

 5 Solid Fuels Boilers, Poland “, BRG Building Solutions, May 2013.
6 www.bsria.co.uk. Summary, 12 Poland Domestic Boilers R2017-2018.pdf
7 Small Statistical Yearbook of Poland 2018, Central Statistical Office, Warsaw.
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Therawmaterialandproductchaincanbedividedintothreestreams:
1.Technicalpropane(LPGwithacontentofatleast95%byweightofC3H8)fortheproduction
ofpropylene;

2.Propyleneofpolymerquality(99.6%byweightofC3H6)-aproductofpropanedehydroge-
nationwhichisalsoarawmaterialfortheproductionofpolypropyleneand

3.Polypropylene-apropylenepolymerizationproduct.

Takingintoaccountthedesignassumptions,inthecaseofaninvestmentcarriedoutbyPDH
PolskaSALPGwith aminimumpropane contentof95%byweight itwill be stored in the
LiquidHandlingTerminalinaliquidstate,inabove-groundbulksatatmosphericpressure,at
atemperatureofaround-42degreesCelsius.PropaneintheliquidstatefromtheReloading
andStorageTerminalwillbesenttothePDHInstallationfor itsdehydrogenationtopropy-
lene.ThePDHinstallationisusedtocarryoutthecatalyticprocessofpropanedehydroge-
nation,underwhichpropylene is tobeproducedwithanominalcapacityof400 thousand
tonnesper8000h.

TheTranshipmentandWarehouseTerminalactsasafacilityforunloadingandstorageofpro-
paneandethylenefromsea-goingvesselsandsuppliestheserawmaterialstothePDHand
PPInstallations.8

According to the design assumptions, gas carrierswith a capacity of up to 40,000m3will
beabletoentertheterminal(22thousandtonnes),andafterunloadingitistobestoredin
propanebulk,thetotalstoragecapacityofwhichistobe80,000m3.Propanedeliveriesare
plannedintheamountofupto480thousandtonnesperyear,whichwouldmeanamarket
increasebyalmost20%.

Attheendof2018,theMaritimeOfficesignedanappropriateagreementforamongothers
deepening andwideningof the approach track for ships.Theport is tobe able to receive
propanechargesfromFully-Refrigerated(FR)andSemi-Refrigerated(SR)vessels.Theproce-
edingsfortheselectionoftheinvestmenttechnicalsupportofficehavebeencompleted,and
theplannedselectionofthegeneralcontractorisplannedforthefirsthalfof2019.ThePDH
PolskaS.A.managementindicatestheendof2022astheplanneddateofcommerciallaunch
oftheinstallation.

Parallel to thetechnicalactivities, intensive tradetalksareheldwithrawmaterial suppliers
andpolypropylenerecipients.Asaresult, lettersof intentweresignedensuringontheone
handthesecurityofsupplyofpropaneandethylene,ontheotherhand,guaranteeingthesale
ofpolypropyleneinthefullproductioncapacityofthePDH-PPcomplexinPolice.9

TheLPGindustrywillbe interestedtomonitor,amongothers, thosetwoabove-mentioned
investmentsthatmayaffectthefunctioningofthemarket,includingthetotalconsumptionof
thisproduct.

8 cit www.pdhpolska.eu.
9 cit. www.pdhpolska.eu.
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PRICES OF LPG IN POLAND IN 2018

FromJanuarytoOctober2018,theaveragemonthlyEuropeanwholesalepricesofpropane
andbutanewerehighercomparedtothecorrespondingmonthsbackin2017.Inthemonths
ofNovember andDecember2018,pricesofbothdropped significantlyover150USDper
tonnereachinglevelslowerthanpreviousyear.

Charts 16and17showtheaveragemonthlywholesalepricesoftheseproductsfrom2016
to2018.

Throughout2018,theannualaveragewholesalepriceofpropanewas15.1%higherthanits
pricein2017and-atthesametime-higherby66.9%thanitspricein2016.Thesituation
wasalikeforbutane,wheretheaveragewholesalepricein2018washigherby18.1%thanthe
pricein2017and-atthesametime-by88.4%higherthanthepricein2016.

Theaverageannualwholesalepriceofpropanewasalmost525USDpertonne,andtheave-
rageannualbutanepricewas513USDpertonne,which isalmost12USDpertonne less.
Averagemonthlyprices,aswellasaverageannualpricesofpropaneandbutanewereanaly-
zedforthepurposesofthisreportbasedonaseparatequotationalgorithmfromArgusand
Plattscompanies.
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Fig. 16. Average wholesale prices of propane in Europe, 2016 - 2018 (USD/t).
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Fig.17. Average wholesale prices of butane in Europe, 2016 - 2018 (USD/t).
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Thewholesale prices quoted above forwholesale prices in Europe are solely indicative to
showthelevelanddirectionoftheseprices.

CompaniesinLPGindustryusuallyrelyontheircontracts(amongotherquotations)including
relevantIncotermsformulasandelementssuchasreferencepoint,terminal,etc.Forinstan-
ce,accordingtoArgusCIFARALARGE,theaverageannualpricewas510.6USDpertonne,
whilstaccordingtoPLATTsFOBARA548.4USDpertonne,whileaccordingtoPlattsCIFARA
538.6USDpertonne.

LPG operators in Poland often base their contracts on (among others)Argus quotations -
ArgusDAFBrestPropane,orArgusDAFBrestPropaneButaneMix.SomeLPGcompanies
officiallypublishtheirwholesalepriceoffersonwebsitesindicatingspecificterminalsonthe
easternborder, such asMałaszewiczeorPiórkowo.Thee-petrol.pl portal also showsprice
quotationsontheeasternborderasitisthedominatingsupplierofourLPGmarket.

Chart 18 presentsacomparisonofaveragemonthlywholesalepricesofpropaneandbutane
in2018and2017. In2017,theaverageannualpropanewholesalepricewasby2%higher
thanthebutaneprices,andinallmonthsweobservedthatpropanewasmoreexpensivethan
butane,evenby50USDpertonneattheendofthisyear.

IntheperiodfromJanuarytoMarch2017,thepricesofbothproductsreachedaverysimilar
level.The situationwasdifferent in2018, although the average annual propanepricewas
higherthanthebutanepriceby2.3%.InSeptemberandOctobertheaveragemonthlyprices
ofbutanewerehigherthanthepricesofpropane. In2018,averagemonthlypricesofboth
generallyexhibitedanupwardtrendfromFebruarytoSeptember,whilein2017adownward
trendwasrecordedinthefirsthalfoftheyear.In2017,pricesofbothincreasedsteadilyin
thesecondhalfoftheyear,whilein2018pricesofbothbutaneandpropanefellinthefourth
quarter.

TheaveragemonthlywholesaleandretailpricesofLPGonthePolishmarket in2018were
higherthanin2017.Thiswastheoutcomeofthehighersupplyprices,inthevastmajorityof
gaspricesimportedfromtheEast.
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Chart 19presentsthewholesalepricesofthemixofpropane-butanegasontheeasternbor-
deraccordingtothee-petrol.plportal,InformationMarketSAcompany.Thedatawasanaly-
zedonthebasisofweeklyquotations,whichassuredamoreaccurateanalysisofpricetrends,
aswellasamoreprecisemappingofthesituationwithquotationsontheeasternborder.

The average price of propane-butane mixture in 2018 reached 2,899 PLN per tonne. This is clearly 
higher than the average price of the previous year - when the price was 2,694 PLN per tonne. Ro-
ughly from mid-May until November 2018, the price of the mix was higher than in 2017. The price 
record fell in October 2018 - then the price per tonne of this gas reached 3,512 PLN. Last time, 
the price of propane-butane at the terminals of eastern Poland was that high in November 2014. 
The lowest prices in 2018 were in February, when prices were slightly higher than 2,400 PLN per 
tonne. Between the months of March and October, the price chart began to rise rapidly, and this 
trend continued until late autumn (without counting temporary fluctuations and corrections).

One of the contributing factors in the middle of the year were the supply problems in the Ukrainian 
market. According to the consulting company UPECO in the first half of 2018, the consumption of 
liquid gas in this country showed an increase of 13.3%. Such a dramatic change affected the supply 
which led to the redirection of some deliveries. This problematic reduction resulted in the decrease 
of the volume that would have reached Poland. Only at the end of October did the Polish market 
see reductions associated primarily with the downward movement of international quotations. The 
pace of these reduction was very dynamic as in the last two months the drop amounted to nearly 
800 PLN per tonne.10

Fig. 19. Wholesale prices of the propane-butane mix on the eastern border in 2016 - 2018 (in PLN / t).

Source:  Weekly quotations e-petrol.pl, POGP.
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10 cit. Dr Jakub Bogucki, Information Market S.A.
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Chart 20 presentsaveragemonthlywholesalepricesofautogasinyears2016-2018.

Analyzingthelevelofwholesalepricesinthelastthreeyears,weobservedthatin2016and
2017pricesinthefirsthalfoftheyearwerefalling,whilefromFebruarytoOctober2018an
increasewasobserved.Thehighestlevelofmonthlyaveragewholesalepriceswasrecordedin
October(2.02PLNperliter),followedbyafallinpricesinNovemberandDecember.

ThelevelsofaveragemonthlywholesalepricesinDecembereachyearweremoreorlessthe
samebetween2016and2018.Individualyearsendedinquotationsintherangeof1.68-1.71
PLNperliter.

Someofthecompanieshavepubliclyshowntheirsaleoffersforthepropane-butanemixture
tobepickedupatvariouslocationsthroughoutPoland.Analyzingonesuchofferforinstance,
itwasfoundthattakingintoaccountallquotationswithin5terminals(includingtheborder),
theaverageannualoffercalculatedonthebasisofaveragemonthlyquotationsin2018amo-
untedto2,114PLNpertonne,whichis10.8%higherthanin2017.

Chart 21 showstheaveragemonthlyretailpricesofautomotivegasolinein2016-2018.The
averageannualautogaspriceforcustomerswas2.24PLNperliter,andwashigherthanthe
averageannualprice in2017-0.75PLNper liter (+7.1%year/year),butatthesametime
higherbyalmost5%comparedto2016.Asasidenote,in2014theannualaverageretailprice
ofautomobilegaswas2.57PLNperliter.

In2018,onlyintheperiodfromJanuarytoApril,theaveragemonthlyretailpriceswerelo-
werthantheretailpricesin2017.Comparingtheremainingmonths,theoverallpriceswere
higher.Theabsolutedifferencebetweentheaveragemonthlyhighestandlowestretailprices
ofautogasin2018amountedto0,44PLN,whileayearearlieritwas0.41PLN.Thehighest
mid-monthretailpriceofautogas(2.54PLNperliter)wasrecordedinNovember2018,and
thelowestinFebruary(2.08PLNperliter).

2016 2017 2018
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Fig. 20. Monthly average wholesale autogas prices in Poland 2016 - 2018 (PLN/l).

Source: e-petrol.pl, POGP.
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Chart 22comparesretailpricesofthesefuelsin2018.

InthecaseofEU95petrolthehighestaveragemonthlyretailpricesofitwererecordedin
SeptemberandOctober (5.41PLNper liter).However, thehighestamplitudeofprice fluc-
tuationsoccurred in thecaseofdiesel,where thedifferencebetween thehighest and the
lowestaveragemonthlypriceof0.70PLNwasrecorded.

In2018,thedifferencebetweentheaverageannualretailpriceofLPGandtheaveragean-
nualretailpriceofEU95petrol,whichwas4.93PLNperliter,reached2.69PLNper1liter
offuel-thisismorethantheannualaverageretailpriceofautogas.Theaverageannualdif-
ferencebetweenretailpricesofbothfuelsin2016was2.54PLNperliter.

As inpreviousyears, therelatively favorable ratioofautogas retailprices in relation to the
priceofEU95gasremained.Theannualaverageretailpriceofautogaswas45.5%oftheEU
95petrolprice,ieatthelevelfrom2017(45.4%).Thisproportionvariedindifferentmonths
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Fig. 21. Monthly average retail autogas prices in Poland 2016 - 2018 (PLN/l)).

Source: BM Reflex/POGP.
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Fig. 22. Comparison of monthly average retail prices of EU 95 
and LPG in 2018 (PLN/l gross).

Source: BM Reflex/POGP.
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of2018.InJune,theautogaspriceaccountedfor41.9%oftheEU95petrolprice,whilstat
theendoftheyear,forexampleinNovember,itwas50.2%respectively.

Whencomparingtheabsolutelevelsofpriceofbothfuels,theincreasedconsumptionofau-
togasinrelationtogasolinewasnottakenintoaccount.In2016and2015,whentheaverage
annualpriceofautogaswas41.7%and43.2%oftheautogasretailprice,theserelationswere
morefavorableforautogas.

In2018,adriverwhorefueled35litersofEU95petrol intohisvehiclepaidanaverageof
about172.6PLN,andifherefueled40.3litersofautogas,knowingthathiscarwillburna
littlemoreofthistypeoffuel,hepaidabout90.2PLN.HavinginvestedintheLPGinstallation
forthevehicle,eachdrivercouldsaveapproximately82.3PLNperLPGfilling.

Ifweassumethatthecarconsumedanaverageof8liter/100kmofgasoline,thecostof
traveling100kmonpetrolwasinthiscase39.44PLN,whileLPGonly20.61PLN.Assuming
thatwithinamonthwetravelledbythiscar1500km-oursavingswouldbe230.4PLNper
monthand2,765PLNperyear.

DependingonthecostofLPGinstallation,theperiodafterwhichtheinstallationitselfwould
havebeenpaidoffwouldbedifferent.Atthepriceof2,500PLN,thisperiodwouldbeonly9
months,andattheinstallationpriceof5,000PLN,theperiodwouldbe18months.Theabo-
vecalculationsdonotincludethecostsoffuelusedforcommissioningaswellasoperating
andinspectioncosts(althoughthishasnosignificantimpactontheprofitabilityofusingLPG
comparedtogasoline).

Thefinalretailpriceofautogasisstronglyinfluencedbythetaxburdens,whichin2018amo-
untedto:

•excisetax-670PLNpertonne,
•fuelsurcharge-162.27PLNpertonne,
•compulsorystockfee–99PLNpertonne,
•VATtax-23%.

Onceagain,theexcisetaxratewasmaintainedat670PLNpertonne,andthefuelsurcharge
ratewasincreasedfrom159.71PLNpertonneto162.27PLNpertonne.Companiesoffering
LPGwerealsoobligedtopayaback-upfee,established in2014, intheamountof99PLN
pertonneforproductionorimport.Thisfeehasnotyetbeenadjustedbytherelevantstate
authorities,despitethefactthatpricesofcrudeoilpricesweresignificantly lowerthanthe
assumptionsfrom2014.Asexpected,thisfeeaffectedthelevelofretailpricesinallmarket
sectors,includingtheautogassector.

Takingintoaccountexciseduty,fuelchargeandasparefee,eachtonofautogaswaschar-
gedanadditional931.27PLN,andthen23%ofVATwasaddedonthetopofthat.Itshould
benoted,however,thatthepositionofstateauthoritiesto leaveexcisedutyatthesame
levelalsoconcernedgasolineanddiesel. InthecaseofLPG,theamountofexcisetaxon
autogaswasstillmuchhigherthantheEuropeanrecommendations(minimum125EURper
tonne).According to theNBP’saverageannualexchangerate (1EUR=4.2623PLN), the
excisedutywasover157EURper tonne,meaningthat therateofexcise taxonautogas
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washigherbyalmost26%thanthementionedEuropeanminimum.Ifwetakeintoaccount
thefuelchargeandtheback-upfee,theamountofthesechargesexceedsbyalmost75%
therecommendedEUminimum.

Theback-upfeeisachargethatproducersandfueltraderspaytotheaccountoftheInte-
rventionStockFundasruledbytheMaterialReservesAgency.Thefuelcharge iscollected
duetotheintroductionofthedomesticmarketofenginefuelsandgasusedtodriveinternal
combustionengines(motorvehicles),technicallyadaptedtosupplythisfuel.Theobligationto
paythisfeeconsidersproducersofmotorfuelsorgas,importers,andentitiesthatpurchase
intra-communityacquisitions.TheamountofthefuelsurchargeisdeterminedbytheMinister
ofInfrastructureandConstructionandistherevenueoftheNationalRoadFund(80%)and
theRailwayFund(20%).

From 1 January 2019, the introduction of
motor fuels on the domesticmarket is sub-
jecttoanemissionfee.Thetermintroduction
tothedomesticmarketofmotorfuelsshould
beunderstoodasactivitiessubjecttoexcise
duties,whosesoleprioritiesaremotorfuels.
Theemissionfeewillcovermotorfuelssuch
asgasolinewithCNcodes:27101245,CN
27101249,anddieseloilswiththefollowing
CNcodes:27101943,CN27102011.The
ratesof theemission feewill amount to80
PLN for 1000 liters ofmotor gasolines and
diesel oils (i.e. 0,08 PLN per liter of motor
fuel).85%ofthetotalofthefeeissupposed
togototheNationalFundforEnvironmental
ProtectionandWaterManagement, and the
remaining 15% to the Low-Emission Trans-
portFund.LPGautogasisnotsubjecttothe
mentionedemissionfee,whichisfullyunder-
standableinmanyaspects.

Chart 23showsthestructureoftheautogas
retailpriceinyears2017-2018.

In2018,fiscalburdensaccountedfor41.2%
oftheannualaverageretailpriceofautogas,
whilein2016thisshareamountedto42.8%
oftheprice.Thehigheraverageannualretail
priceofgasresultedinadecreaseinthesha-
reoftaxesinthefinalcustomerprice.Excise
tax, fuel surchargeandstock feearequota-
-related taxes independent of the net price
level,andthustheirsharedecreaseswiththe
price increase.TheVAT tax is calculatedon
the net price increased by the excise duty
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Fig. 23. Average autogas retail price structure,
2017 and 2018.
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and thementioned fees. It canbe conventionallydetermined that it is essentially a taxon
taxes.Inthequotaexpression,thistaxincreasedbyalmost0.10PLNperliter.TheVATrate
forLPGaswellasotherfuelsisamongthehighestinEurope,butduetotherelativelylownet
prices,therealVATpaidislocatedsomewhereinthemiddleofEuropeanrates.

Forthefinalrecipient,however,whatcountsisthecomparisonofthepricetotheearnings,
wherewewerefarbehindcomparedtoothercountries.

Accordingtothestudies fromthebeginningof2018,astatisticalPolecouldbuyover660
litersofpetrol(twiceasmuchgas)forhisnetmonthlysalary.However,thevastmajoritycould
affordtobuyonly350literspermonth.ResidentsofHungary,LithuaniaandRomaniacould
affordlesslitresofgasmonthly,whilstthecitizensofGermany,FranceorBelgiumcouldaf-
fordaboutthreetimesmore.

Withregardtogasquotationsforotherthanpropulsionpurposes,thespecificityofthispro-
ductinothersegmentsshouldbetakenintoaccount.

ThePN-EN589standard,andinfacttheimplementationoftheprovisionsfromthatstandard
totherelevantimplementingregulationoftheMinistryofEnergy,preciselydefinesthequality
ofgasforautomotivepurposes. In thecaseofgas incylindersorgasforbulk installations,
theproduct is sold according toPN-C-96008standard, so it couldbepropane,butane,or
propane-butane.

ThephysicochemicalpropertiesofLPGgasmakeitpracticallyimpossibleforthecustomerin
thesemarketsegmentstoknowwhichproductisactuallysuppliedtothem.
The individualcustomerusuallypaysattention to thepriceofgas.Theclientcanconclude
that ifanythingunexpectedoccurs in theprocessofexploiting thecylinderorbulk, itmay
resultingasbeinglessefficient,orincorrectlyrefined,etc.

Inthesesegments,theissueofthereliabilityofsuppliersandtheirresponsibilityforallaspects
relatedtothedeliveryofgoods,includingqualitycertificates,isextremelyimportant.

Thequotationsofpropanegasfortheheatinginstallationdiffersignificantlyfromthequota-
tionsofthepropane-butanegasmixture.Thelackofanaccurateanalysisofthedifferences
betweenindividualgasfractionsamongfinalconsumersisoftenusedinthemarketasame-
ansofcompetitionbetweencompanies.Itisadvisabletoregulatethenormativequalityofgas
forheatingandtechnologicalpurposes.

Currently,besides thee-petrol.plportalownedby InformationMarketSA, themarket lacks
anyothernationwidesourcesofinformationontheofferedgaspricesincylindersof11ki-
lograms. In the Rzeczpospolita newspaper, similar quotations have been discontinued due
totheirlowrepresentativenessandverylimitedcredibility-thesamelevelofquotationsfor
almostawholeyear.

ThelargestLPGdistributorsofgascylindersstilldonotpublishtheirwholesaleprices. Ina
numberofmediumandsmallcompaniesencouragingtoordergascylinders,informationabo-
utthepricecanbeobtainedonlyaftercontactingthecompanydirectly.
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In2018,thepublicationofgaspricesincylinderswascontinued,whichcouldbepurchased
insomegeneralconstructionstorechains.However,therewasasurprisingfactthattheprice
ofgas inthe11kilogramcylinderwasthesameregardlessofthe locationofthestoreand
thesupplier.

ItisestimatedthattherearetensofthousandsofgascylinderdistributionpointsinPoland,
whichmakesthisnetworkextremelydispersedanddiversified.Almostallgascylindersmaybe
exchangedatanygasstations,whichmeansthereareover8000pointsofsale.

Inthegasincylinderssector,significantpricevariationisstillobserved-dependingonthedi-
stributionstage.Forwholesaledeliveries,lotsoftensofgascylindersareconsidered.Thereis
alsoanotherpriceofferforasinglepointofsaletowhichseveraloradozengascylindersare
supplied.PracticallythroughoutPoland(andespeciallyinruralareas)thereisalsoanitinerant
salessystem.Thesignalconfirmingtheorderofagascylindercanbe,forexample,ahubcap
onthefence.Thesuppliersupplyingthehouseholddoesnotevenhavetoanswerthephone
orinformaboutthepricechange.

Thecustomers’characteristics in thecylindersegmentand in thegas forbulksegmentare
differentascomparedtoautogascustomers.Personalrelationwiththesupplier, loyaltyand
smallermobilityandwillingnesstochangesuppliersarecharacteristicfeaturesoftheseseg-
ments.

Theaveragepriceofcylindergasofferedbyonecompanyaspartofretailsalesinaspecific
distributionchannelcanbeverydiverse,andtheamountofthedifferencecanbeupto16
PLNperonecylinderwithacapacityof11kgofgasdependingontheplaceofsale.According
topricelistsfromtheendof2018,11kggasinOlsztyncouldbepurchasedfor39.90PLN/
cylinder,whileinWarsawitwas55.98PLN/cylinder.Comparingthesetwopricesstatistically,
11kgofgasinabottlewouldcost47.94PLN.Interestingly,suchapricewasofferedinPiła
atthesametime.

The continuationofworkon the creationof amore transparent systemofnationwidequ-
otations, and thus ensuring greater transparencyof the functioning of the cylindermarket
inPoland, isoneofthechallengesfacedbycompaniesdealing inconsultingservices inthe
fuelsector,aswellasfor industryorganizations. Itseemsthat itwillbeaverydifficulttask
todowithoutmuchwillingnesstocooperateandbeopenonthepartofLPGoperatorsand
distributors.

Forcomparison,inthesameperiodoftime,retailgaspricein11kgcylindersofferedinToruń
atpetrolstationsfluctuatedfrom49.00PLNto59PLNfor1item.

Calculatedperkilogramofgas,thesevaluesrangedfrom3.63PLN/kgto5.09PLN/kggasinthe
cylinder(average4.36PLN/kg),andinToruńpetrolstationnetworkfrom4.45to5.36PLNperkg.

The increase inwholesale supplyprices,which translated into an approx. 7.1% increase in
retailpricesyeartoyearinautomotivegasoline,wasalsoreflectedinthecaseofthecylinder
market.Itcanbenoticedthatseveral-percentpriceadjustmentshavebeensuccessivethro-
ughouttheyearwiththeincreaseinwholesalegasprices.Thelongandverydiversedistribu-
tionchaincausedtemporarilyslowerpriceadjustments.
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Inthecaseofthecylindersector,itisworthnotingnewsalesmethods.Oneofthecompanies
installed about 30 self-service stations,while others are testing out new semi self-service
stationswithcylinders.Inthesecondcase,thecustomerpaysforthegasatthecashregister
ofthestore,receivestheappropriatekeytotheindividualstationandindependentlyreceives
orexchangesthebottleswithoutengagingintheprocessofshopservice.

Theeffectivenessofthesetwonewdistributionmethods iscurrentlybeingtestedbyen-
titiesofferinggasincontainers(suppliers),aswellasbyentitiessellingthesegascylinders
indetail.

Thecostsofcylinder legalizationalsohavean impactonthefinalpriceofgascylinders,as
someonemusteventuallyincurthesecosts.Accordingtothelatestdata,about600,000cy-
linderswassubjecttolegalizationin2018,whichmeantthenecessityofissuingmultimillion
amounts for thisprocess.Commonmarketpractice,especially formanysmallercompanies,
reliesontheconversionofemptygascylinders,whichendswithaperiodoflegalizationfor
cylinderswithalongerperiodoflegalizationandbelongingtootherentities.Symbolicseveral
PLNso-called“compensation”forpeopleoperatingacylinderexchangepoint istosanction
thisextremelyunfairandunethicalmarketbehavior.POGPhasalreadysignaledsuchpheno-
mena,butaccordingtothecurrentlegalstatus,itisnotpossibletolinkgastradingincylin-
derswiththeobligationtolegalizethecylinder.Itseemsthatthisproblem,withoutspecific
decisionsofthestateauthoritiesregardingthecylindermarket,willnotdisappearandatthe
sametimewillnotberegulatedbytheLPGindustryalone.Atthemoment,thereisaprohibi-
tiononthemarketingofcylinderswhichhavenotyetbeenlegalized,inrelationtothesafety
oftrading.

Asregardstheretailpricesofgassoldtobulkinstallations,therewasalsoagradualincrease,
inparticularintheperiodfromApriltoNovember2018.

IntheperiodfromJanuarytoApriladropinpricesfrom1.75PLNperliterto1.61PLNper
liternetwasrecorded,followedbyaveragemonthlypricesofaround1.88-1.92PLNinJuly
andAugust2018and2.01-2.15PLNinSeptemberandOctober.Thedifferencebetweenthe
highestandthelowestaveragemonthlypricewasabout53gramsperliter.

Inthecaseofdeliveryofpurepropanetocustomers,thepricefluctuatedintherangefrom
2.98to3.07PLNgrossperliterofthisgas.Someofthecompaniesalsoofferedpropaneon
ex-terminals invariousregionsofPoland.Theendof theyear is thepriceofpropanefrom 
1900to2,070PLNpertonne(withoutfuelfee,excisedutyandVAT,butwithacompulsory
stockfeeof99PLNpertonne).
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MONITORING AND QUALITY CONTROL OF FUELS IN POLAND  
- SYSTEM DESCRIPTION AND RESULTS IN RELATION TO LPG

Thequalityoffuel isoneofthemostimportantfactorsdeterminingthechoiceofrefueling
stationforeachdriver.Theperceptionofthequalityofvariousfuelscanalsoaffecttheselec-
tionofthetypeofdriveforthecar.POGPnotesthattheawarenessoffinalcustomersabout
thequalityofLPGtodrivevehiclessoldinPolandisbeingneglected.Thisreportpresentsa
seriesofinformationonthefuelmonitoringsysteminPoland,inparticulardataonautogas.
Europeanregulationsdefinetherequirementsforthequalityoftraditionalfuelsinthecourse
oftradeandtheobligationtopreparerelevantreportstotheEuropeanCommission.InPo-
land,thereisalsotheneedtocreatereportssubmittedtotheCouncilofMinistersregarding
thequalityofLPG.POGPbelievesthatweareaEuropeanleaderwhenitcomestothequality
controlofthisproduct.

The fuel quality monitoring and control system has been in operation since 1/05/2004. It was cre-
ated in order to enable Poland to fulfill its obligations resulting from membership in the European 
Union.

The legal basis for the fuel quality monitoring and control system is the act of 25/08/2006 on the fuel 
quality monitoring and control system (Journal of Laws of 2016, item 1165). This act implements into the 
Polish legal order the provisions of Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the council 
of 23/04/2009 amending directive 98/70/EC relating to the specification of gasoline and diesel fuels and 
introducing a mechanism to monitor and limit greenhouse gas emissions and amending council directive 
1999/32/EC relating to the specification of fuels used by inland waterway vessels and repealing directive 
93/12/EEC (OJ L 140 from 05/06/2009, p. 88).

The aim of the fuel quality monitoring and control system is to statistically monitor the quality of fuels 
marketed on the territory of the Republic of Poland and to prepare a report for the European Com-
mission as well as to eliminate and counteract transport, storage, marketing and collection of fuels in 
service stations, which do not meet the quality requirements set out in the law.

The President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) is the manager of 
the fuel quality monitoring and control system, while the fuel quality checks are carried out by the 
Trade Inspection.

For the separation of control activities carried out in order to prepare a report for the European 
Commission, the name “European part of the fuel quality monitoring and control system” was in-
troduced, which applies only to randomly selected fuel and plant stations. As part of the so-called 
the European part of the control system is gasoline (lead-free RON 95 and RON 98), diesel oil and 
liquid biofuels, i.e. diesel with 20% esters (B20) and fatty acid methyl ester constituting spontane-
ous fuel (B100) available at fuel and plant stations.

However, within the so-called other controls carried out in order to eliminate fuels not meeting the 
quality requirements from the market, the control covered the whole fuel distribution chain, ie from 
generators, storing, transporting fuels through fuel depots and wholesalers, to petrol stations. The 
entities to be inspected are both drawn and selected based on information on the fuel of improper 
quality or circumstances indicating the possibility of improper fuel quality.
As part of other controls, the following fuel types are tested:
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• gasoline (unleaded RON 95 and RON 98),
• diesel,
• liquid biofuels (B20 and B100),
• liquefied gas (LPG),
• compressed natural gas (CNG),
• light heating oil.

The following entrepreneurs are controlled:

• fuel producers,
• entrepreneurs storing fuels,
• fuel wholesalers,
•  fuel and plant stations (in terms of all available fuel types, specified in legal provisions),
• owners and users of selected vehicle fleets,
•  farmers producing liquid biofuels for their own use,
•  entrepreneurs doing business in the field of fuel transport (only at the request of the Police or in 

the course of activities performed by the Police),
• entrepreneurs marketing light fuel oil.

In the collected fuel samples, all or some of the parameters specified in the regulations on quality 
requirements for particular fuel grades are examined.

The manager of the fuel quality monitoring and control system determines the minimum number 
of entrepreneurs subject to control. However, it is also possible to take control if information about 
improper fuel quality is obtained or if there are circumstances indicating the possibility of improper 
fuel quality (in practice it means complaints from drivers, information from the police and Central 
Bureau of Investigation, results of previous inspections). In addition, in cases where the inspection 
at the service station shows that the fuel did not meet the quality requirements, the President of 
the Office of Competition and Consumer Protection promptly checks the supplier of the entrepre-
neur with the wrong quality fuel. Tests of fuel samples collected during inspections are performed 
by laboratories accredited by the Polish Center for Accreditation.

In case the controlled fuel does not meet the quality requirements, the President of UOKiK, as the 
manager of the fuel quality monitoring and control system, obliges the controlled entrepreneur, by 
way of an administrative decision, to return the amount equivalent to the costs of laboratory tests (...).

UOKiK is responsible for preparing reports for:

1. European Commission (until June 30) regarding:
 • the quality of liquid fuels and the quality of liquid biofuels;
 •  sulfur content in light heating oil, in heavy fuel oil (based on the data of the Chief Environmental 

Protection Inspector), in oil for engines of inland waterway vessels (based on data of the Chief 
Environmental Protection Inspector), in marine fuels used in sea-going vessels (based on reports 
prepared by the Directors of Maritime Offices).

2. The Council of Ministers (until May 31) regarding:
 •  quality of liquid fuels, quality of liquid biofuels, liquefied gas (LPG) and compressed natural gas 

(CNG).
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Penalty:
Production, transport, storage or placing on the market of liquid fuels, liquid biofuels, liquefied gas 
(LPG), compressed natural gas (CNG) or light heating oil that do not meet quality requirements, the 
act provides for fines of the following amount:

• from 50,000 up to 500,000 PLN (or imprisonment under 3 years),
•  from 100,000 up to PLN 1 million or imprisonment from 3 months to 5 years, if fuel is a property 

of significant value,
• from 10,000 up to 25,000 PLN in case of smaller weight,
• from 25,000 up to 250,000 PLN for unintentional activities (...).11

RESULTS - LPG CONTROL IN 2016-2018

Thesub-chaptercomparesthequalitytestsofLPGfortransportpurposes(autogas)in2016-
2018conductedbyUOKiK.TheresultsofthesetestsareavailableontheUOKiKwebsitein
thePRODUCTS>REPORTStab.

Standards regarding thequalityof this fuelarespecified in theacton the fuelqualitymo-
nitoringandcontrolsystem (JournalofLawsof2006,No.169, item1200).Thedocument
concernsthequalitytestingofbothtraditionalfuelsandLPGusedtopowervehicles.There
aretwostandardsintheLPGindustrythatdefineitsquality:

•PN-EN589-qualityparametersforautogas,
•PN-C96008-qualityparametersofliquefiedgasforheatingandotherpurposes.

On the basis of existing standards for LPG, applicable legal acts are created in relation to
transportapplications.Theseare3regulationsoftheMinisterofEconomydefiningtherequ-
irementsforLPG:

•from28/12/2006regardingqualityrequirementsforLPG,
•from31/01/2007onthesamplingofLPG,
•from23/03/2007onthemethodsoftestingthequalityofLPG.

On14/04/2016,theordinanceoftheMinisterofEnergyonthequalityrequirementsforli-
quefiedgas(LPG)wasissued.Thiswasanamendedversionoftheregulationof28/12/2006.

In2016,479stationswhereLPGwassold,6LPGwholesalers,aswellas6LPGproduction
andstoragecompanieswereinspected.Ofthe479testedstations,12%wereselectedbased
on informationonbad fuel. In the scopeof liquefied gas (LPG), therewere twelve control
casesinwhichthecontrolshowedafuelofimproperquality.Insomecases,controlledentre-
preneursappliedforrenewedtestingacontrolsample.Ultimately,elevensamplesofliquefied
gas(LPG)wereconsideredasafuelthatdidnotmeetthequalityrequirements.

In2017,418stationswhereLPGwassoldwereaudited,aswellas2entrepreneursinvolved
intheproductionandstorageof liquidgas.Ofthe418testedstations,11%wereselected
onthebasisof informationonbadfuel. Inthefieldof liquefiedgas(LPG),therehavebeen
tencasesofinspectionswherethecontrolshowedafuelofimproperquality.Insomecases,

11  The description of the fuel quality monitoring and control system has been taken from the UOKiK website - https://www.uokik.gov.pl/
opis_systemu_monitorowania_i_kontrolowania_jakosci_paliw.php
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controlledentrepreneursapplied for renewed testingacontrol sample, like itwas in2016.
Ultimately,tensamplesofliquefiedgas(LPG)wereconsideredasafuelthatdidnotmeetthe
qualityrequirements.

In2018,399stationswhereLPGwassoldwereinspected.Inonly5cases,irregularitieswere
found-2ofthemrelatedtotheexaminationofcorrodingactivityonthecopperplate,while
in3casestoohighsulfurcontentwasidentified.Duetothelackoffullelaborationintheform
ofthereportfor2018,therearenodataregardingtheparticipationofinspectionscarriedout
onthebasisofinformationonbadfuelintheentireinspectionatpetrolstations.

Thefollowingchartspresenttheresultsofautogasinspectionsin2016-2018.12

Fromtheabovedata,itcanbeconcludedthatthescaleofirregularitiesrelatedtothequality
ofLPGsoldinPolandfortransportpurposesisinsignificant.Itcanbesaidwithfullconviction
thatthequalityofautogasinPolandisconsistentwiththestandardsimplementedatthena-
tionallevel.ComparingLPGwithotherfuelsinthetransportsector,itcanbeconcludedthat
thequalityofLPGisbetterthanotherfuels(dieselandgasoline).Intheyears2008-2017,
the average scale of irregularities at stations drawnbyUOKiK for LPG is 1.86%,while for
petrolitis2.22%.

12 Raporty roczne UOKiK - https://www.uokik.gov.pl/raporty_jakosc_paliw.php#faq1500

Source: UOKIK.

Fig. 24. The number of LPG fuel stations 
inspected in 2016-2018.
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Fig. 25. Number of irregularities related 
to LPG quality (autogas).
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Fig. 26. Percentage share of irregularities
in relation to all audited entities selling 
LPG in 2016-2018.
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Struktura organizacji 

Zebranie Plenarne:organstanowiącyinadzorującydziałalnośćpozostałychorganów,
wybieraiodwołujeczłonkówPrezydiumorazKomisjiRewizyjnej

Prezydium:organwykonawczyizarządzającywybieranyprzezZebraniePlenarne 
natrzyletniąkadencję,obecnakadencjaobejmujeokres2017-2020
Roman Ślagowski-Przewodniczący,
Kevin Kelleher-Wiceprzewodniczący
Adam Kubiak-Wiceprzewodniczący
Ireneusz Popiół-Skarbnik
Jan Czapracki, Robert Kościelny, Cezary Kwella, Agnieszka Stochmal, Sylwester Śmigiel
stanna15.03.2019r.

Komisja Rewizyjna 
Konrad Malec-Przewodniczący
Janusz Opioła, Przemysław Śmiechowski

Dyrektor 
Andrzej Olechowski 

Structure of the organisation

General Assembly:constituteauthorityandsupervisorybodyforotherstatutoryorgans,
electsandrecallsPresidiumandauditcommitteemembers

Presidium:executiveandmanagementbodyelectedbytheG.A.forathree–yearterm 
ofoffice,currenttermofofficecoverstheperiodof2017-2020
Roman Ślagowski-Chairman
Kevin Kelleher- Vice-chairman
Adam Kubiak- Vice-chairman
Ireneusz Popiół-Treasurer
Jan Czapracki, Robert Kościelny, Cezary Kwella, Agnieszka Stochmal, Sylwester Śmigiel
asper15.03.2019

Audit Committee
Konrad Malec-Chairman 
Janusz Opioła, Przemysław Śmiechowski

Director
Andrzej Olechowski 
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