
 

 

Polskie koncerny paliwowe w 2014 roku 
Grupa PKN Orlen i Grupa Lotos odpowiadają w sumie za 93,7% krajowego rynku 

paliw (wykres po prawej). Pomimo dobrej koniunktury, wzrost PKB w 2014 roku 

wyniósł 3,3% według danych GUS, 2014 rok nie był dobrym rokiem dla branży 

paliwowej. Światowa cena ropy spadła poniżej 60$ za baryłkę, co odbiło się na 

przychodach a w konsekwencji  wynikach obu polskich koncernów. Przychody ze 

sprzedaży Grupy PKN Orlen spadły w 2014 r. do 106,8 mld zł ze 113,6 mld zł rok 

wcześniej (spadek o 6%), natomiast przychody ze sprzedaży Grupy Lotos 

odnotowały jedynie nieznaczny spadek, 28,5 mld zł w 2014 r. z 28,56 mld zł  

w 2013 r.   

 

Zysk netto Grupy PKN Orlen i Grupy LOTOS w latach 2010-2014 

 
Źródło: Skonsolidowane raporty roczne obu spółek, *wartość w 2014 r. po odpisach, **cena na 31 grudnia 

każdego roku 

2014 rok był trudnym rokiem dla obu polskich koncernów paliwowych. Zarówno 

Grupa PKN Orlen jak i Grupa Lotos zamknęły rok stratą, odpowiednio -5,8 mld zł  

i -1,46 mld zł. Do takich wyników niewątpliwie przyczynił się spadek cen ropy. Za 

baryłkę ropy typu Brent 31 grudnia 2013 r. płacono 110,92$ natomiast rok później 

było to już 57,56 $ (spadek o 48%). Analizując wynik netto obu grup kapitałowych 

oraz cenę ropy w okresie 2010-2014, możemy zauważyć mocną współzależność 

pomiędzy tymi oboma czynnikami (współczynnik korelacji pomiędzy zyskiem netto 

a ceną za baryłkę ropy wyniósł 0,88 w obu przypadkach, co oznacza silną korelację). 

Udział w krajowym rynku paliw 

Źródło: Raporty roczne(2014) obu spółek 

 

Liczba stacji paliw w Polsce  
Operator 2013 2014 

Stacje niezależne pozostałe 2 208 1 961 

PKN Orlen 1 778 1 768 

Stacje w sieciach prywatnych 732 743 

BP 461 480 

Grupa Lotos 439 441 

Shell 378 402 

Statoil 354 351 

Stacje przymarketowe 166 171 

Lukoil 116 116 

AS 24 24 25 

SSS (dawniej Neste) 88 21 

RAZEM 6 746 6 479 

Źródło: POPiHN 

Sieć stacji paliw ogółem w Polsce zmniejszyła 

się w 2014 roku o 267 stacji w stosunku do 

2013 r. Najwięcej stacji paliw pozostaje  

w posiadaniu niezależnych operatorów, 1 961 

stacji paliw na koniec 2014 r. Posiadaczem 

największej liczby stacji paliw, jako pojedynczy 

operator, jest Grupa PKN Orlen (1768 stacji na 

koniec 2014). Grupa Lotos z liczbą stacji 

wynoszącą 441 uplasowała się na trzecim 

miejscu pod względem liczby posiadanych 

stacji przez pojedynczego operatora. Swoje 

sieci stacji paliw rozwijają markety, ich liczba 

w 2014 wzrosła do 171 stacji ze 166 rok 

wcześniej. 
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