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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie BPS/043-44-1707, złożone przez Pana Bogdana 

Borusewicza, Senatora RP, podczas 44. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informuję, że Minister Aktywów Państwowych wykonując prawa z akcji należących 

do Skarbu Państwa w spółkach PKN ORLEN S.A. (dalej: Orlen) oraz Grupa LOTOS S.A. (dalej: Lotos) 

realizuje uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, 

w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych (dalej: KSH) oraz Statutach Spółek. Stosownie do 

regulacji art. 368 KSH prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji Zarządu, a zgodnie 

z art. 3751 KSH Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących 

poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Jak wynika z powyższego Minister Aktywów 

Państwowych, działając jako akcjonariusz Skarb Państwa nie ma uprawnień do ingerowania 

w prowadzenie spraw Spółek, także w zakresie kreowania polityki marży w procesie produkcji 

i sprzedaży paliw. 

Uprzejmie wyjaśniam, że poziom cen paliw kształtowany jest przez szereg czynników 

rynkowych i makroekonomicznych, w dużej mierze niezależnych od spółek, takich jak giełdowe 

notowania gotowych produktów paliwowych, ceny ropy naftowej oraz relacje kursów walut, 

w szczególności kursu dolara amerykańskiego do złotego polskiego, a także sytuację geopolityczną. 

Wynika to z faktu, że blisko 100% ropy naftowej wykorzystywanej w Polsce do produkcji paliw kupowane 

jest za granicą, a cena tego surowca podlega międzynarodowej wycenie. Oznacza to, że ceny zakupów 

ropy naftowej w różnych regionach świata są zbliżone. Istotnymi elementami cenotwórczymi są także 

koszty tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego, 

logistyki oraz nałożonych przepisami prawa podatków i opłat.

Istotnym czynnikiem jest także wzrost cen komponentów wykorzystywanych w ramach realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego - ceny biokomponentów wzrosły w ciągu roku kilkukrotnie, co wprost 

przekłada się na finalną cenę produktów. Wpływ na obecną sytuację na rynku paliw ma też wzrost cen 

gazu ziemnego, który jest głównym nośnikiem energii w procesach rafinacji ropy. 
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Uprzejmie informuję, że w ceny paliwa wchodzi cena netto, oparta na notowaniach giełdowych 

paliw i surowców niezbędnych do ich wytworzenia, podatek akcyzowy, opłata paliwowa, opłata 

zapasowa, opłata emisyjna, marża detaliczna (pokrywa m.in. koszty prowadzenia stacji paliw oraz 

logistyki) oraz podatek VAT. Dodatkowo od uzyskanego przychodu ze sprzedaży detalicznej wyliczany 

jest także podatek od sprzedaży detalicznej, jednakże w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 

października 2022 r. sprzedaż m.in. benzyn i oleju napędowego nie podlega opodatkowaniu tym 

podatkiem.

Należy podkreślić, że wysokie ceny na stacjach paliw są jednym z najbardziej widocznych 

efektów niczym nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę. Władimir Putin swoimi decyzjami dotyczącymi 

napaści na sąsiedni kraj, wywołał ostre wzrosty cen ropy naftowej na światowych rynkach. Przed wojną, 

w lutym br. ceny ropy naftowej Brent oscylowały wokół 90 USD za baryłkę. Z kolei 8 marca br. cena 

ropy Brent skoczyła do ponad 129 USD za baryłkę. Aktualnie w przypadku Orlenu większość (około 

70%) wykorzystywanej ropy pochodzi spoza Rosji. Orlen kupuje przede wszystkim ropę Brent, która 

jest znacznie droższa niż rosyjska ropa Ural. Wg danych na dzień 13 lipca br. cena ropy Brent wynosiła 

99,57 USD za baryłkę, a Ural 79,2 USD za baryłkę, co daje różnicę na poziomie ponad 20 USD. 

Wzrost poziomu notowań ropy naftowej nie jest jedynym efektem wojny za naszą wschodnią 

granicą. W reakcji na zbrojną agresję Rosji na Ukrainę wzrósł także kurs dolara amerykańskiego 

względem złotego polskiego. W dniu wybuchu wojny 24 lutego 2022 r. dolar kosztował 4,13 zł. Do dnia 

8 marca 2022 r. dolar zyskał aż 14,5%, i kosztował 4,57 zł. Natomiast zgodnie z kursem walutowym na 

dzień 13 lipca 2022 r. wartość dolara oscylowała wokół 4,80 zł, co było najwyższym notowaniem tej 

waluty od ponad 20 lat.

Rząd Zjednoczonej Prawicy, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat przestrzegali 

Europę przed agresywną, neoimperialną polityką prowadzoną przez Rosję, w której surowce 

energetyczne takie jak ropa i gaz odgrywają kluczową rolę w wywieraniu wpływu na politykę państw 

zachodnich, a nierzadko służą uzależnieniu i podporządkowaniu sobie krajów obszaru poradzieckiego, 

jak w przypadku Białorusi. Ostrzeżenia liderów i polityków Prawa i Sprawiedliwości, że prowadzone 

przez kraje Unii Europejskiej (dalej: UE) dwustronne relacje z Rosją podyktowane względami 

ekonomicznymi niosą ze sobą poważne konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne były wtedy 

nie tylko ignorowane przez najważniejszych polityków UE, ale też silnie krytykowane przez posłów 

będących dziś w opozycji parlamentarnej.

 Mimo bezprecedensowej sytuacji z jaką mamy obecnie do czynienia, ceny paliw na stacjach 

benzynowych w Polsce należą niezmiennie do najniższych w Europie. Jak wynika z danych 

publikowanych przez portal branżowy e-petrol.pl na dzień 13 lipca 2022 r. średnia cena detaliczna 

benzyny 95 oraz oleju napędowego w Polsce wynosiła odpowiednio 7,51 PLN/litr i 7,56 PLN/litr, i była 

najniższa spośród krajów UE. Dla porównania w Danii benzyna 95 kosztuje 11,51 PLN/litr, w Holandii 

11,47 PLN/litr, a w Finlandii 11,24 PLN/litr. Cena oleju napędowego jest najwyższa w Szwecji, gdzie litr 

tego paliwa kosztuje 11,58 PLN, w Finlandii 11,03 PLN/litr, a w Danii 10,92 PLN/litr. Jednocześnie wśród 

państw naszego regionu, benzyna 95 kosztuje w Czechach 9,55 PLN/litr, na Litwie 9,34 PLN/litr, a na 

Słowacji 9,28 PLN/litr. Natomiast cena oleju napędowego wynosi w Czechach 9,56 PLN/litr, 

w Niemczech 9,53 PLN/litr, a na Słowacji 9,26 PLN/litr.
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Należy pamiętać, że gdyby nie wprowadzone rozwiązania Tarcz Antyinflacyjnych i obniżka 

stawki podatku VAT, ceny paliw w Polsce byłyby dużo wyższe, tak jak w państwach regionu. 

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 zmniejszono maksymalnie akcyzę na paliwa oraz zniesiono 

podatek od sprzedaży detalicznej m.in. benzyn silnikowych oraz olejów napędowych. Uchwalona przez 

Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022 r. Tarcza Antyinflacyjna 2.0 spowodowała z kolei obniżenie stawki 

VAT na paliwa z 23% do 8% – od lutego do lipca 2022 r. 7 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę wydłużającą 

działanie Tarcz Antyinflacyjnych, w tym przepisy przedłużające obowiązywanie ww. rozwiązań do 

31 października 2022 r. 

Orlen dodatkowo wprowadził obniżkę cen paliw w okresie wakacyjnym. Jak informuje Spółka, z 

letniej promocji będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy 

korzystają z aplikacji ORLEN VITAY lub tradycyjnej plastikowej karty VITAY. Każdy uczestnik promocji 

otrzyma 30 groszy rabatu na litrze paliwa (benzyny lub oleju napędowego) w ramach trzech tankowań 

do 50 litrów każde. Pozwoli to nabyć w okresie wakacyjnym do 150 litrów paliwa miesięcznie z wysokim 

rabatem. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej 

Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o kolejne 10 groszy, co oznacza łączną oszczędność 40 groszy 

na litrze. 

Również spółka Lotos rozpoczęła wakacyjną promocję rabatową „Tankuj taniej z programem 

Navigator -30 gr/ l”. W ramach promocji, obowiązującej od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r., nowi oraz 

dotychczasowi uczestnicy programu lojalnościowego Navigator będą mogli skorzystać z rabatu 

w wysokości 30 gr na litrze paliwa. Rabat dotyczy paliw typu standard oraz premium (benzyny lub oleju 

napędowego). Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, do 50 litrów każde. 

Ponadto posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na wyższy rabat w wysokości 38-40 gr/l 

(w zależności od typu paliwa). 

Odnosząc się do kwestii marż, należy zaznaczyć, że publikowane przez Orlen i Lotos modelowe 

marże rafineryjne (dalej: MMR) nie mają żadnego powiązania z poziomem cen na stacjach paliw. MMR 

jest kategorią rynkową i opiera się o czynniki zewnętrzne, takie jak globalna cena ropy i gotowych 

produktów paliwowych. Innymi słowy MMR jest to porównanie niezmiennego „koszyka” produktów 

wytwarzanego w danej rafinerii (m.in. benzyna, olej napędowy) do kosztów niezmiennego „koszyka” 

przerabianej ropy. W chwili obecnej na to, ile Spółki rzeczywiście zarabiają, wpływają rzeczywiste koszty 

zakupu ropy i koszty jej przerobu na produkty. 

Rafinerie należące do Orlenu i Lotosu nie mają praktycznie żadnego wpływu na poziom 

powyższych notowań, a tym samym również na wielkość publikowanych MMR. Marże te są kalkulowane 

w sposób uproszczony na bazie notowań rynkowych wybranych produktów rafineryjnych 

i petrochemicznych oraz surowców (ropa naftowa) na giełdach światowych. W związku z czym nie 

odzwierciedlają one faktycznej efektywności czy opłacalności prowadzonej działalności oraz 

potencjalnych wyników operacyjnych rafinerii. 

Przedstawiając powyższe uprzejmie wyjaśniam, że informacje dotyczące wysokości MMR 

oraz sposobu ich wyliczania są jawne, a wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z nimi na 

stronach internetowych Orlenu i Lotosu. 
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Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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