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 POPiHN – związek pracodawców, zrzeszający największe podmioty w branży:
 100% produkcji rafineryjnej paliw w Polsce
 ok. 75% obrotu hurtowego paliwami 
 ok. 60% obrotu detalicznego paliwami 
 100% transportu rurociągowego produktów naftowych
 95% zdolności magazynowych produktów naftowych

 Nasze firmy członkowskie zatrudniają ponad 20 tys. pracowników. W 2017 roku odprowadziły do budżetu 
państwa ok. 50 mld PLN tytułem podatków.

 Podmioty sektora dostarczają do budżetu państwa (VAT, akcyza, opłata paliwowa) około 1/5 wszystkich 
dochodów fiskusa
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WIELKOŚĆ RYNKU PALIW LOTNICZYCH W POLSCE
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Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów i monitoringu POPiHN

Konsumpcja krajowa paliw lotniczych 
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Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów i monitoringu POPiHN

Produkcja krajowa i oficjalny import
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PRODUKCJA IMPORT



Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów i monitoringu POPiHN

IMPORT JET A1
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Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów i monitoringu POPiHN

EKSPORT
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Regulacja rynku paliw lotniczych w Polsce (1)

 Na mocy pr. ener. - wytwarzanie, magazynowanie i przeładunek, przesyłanie

i dystrybucja, obrót, w tym obrót paliwami lotniczymi, wymaga uzyskania

koncesji wydawanej przez Prezesa URE;

 Koncesje obejmują następujące paliwa lotnicze:

a) benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31 (AVGAS 100 LL)

b) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: CN 2710 12 70

c) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: CN 2710 19 21 (JET-A1)

d) benzyny silnikowe dla ultralekkich samolotów: CN 2710 12 51, 2710 12 59

 Dopuszczona jest możliwość prowadzenia sprzedaży paliw lotniczych na

terenie lotnisk z wykorzystaniem kontenerowych stacji paliw.
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Regulacja rynku paliw lotniczych w Polsce (2)

 Zaopatrzenie lotnisk i statków powietrznych w paliwa lotnicze na podstawie:

a) koncesji na wytwarzanie paliw lotniczych (WPC) - produkcja i pierwsza sprzedaż paliw;

b) koncesji na obrót paliwami lotniczymi (OPC) - zakup i odsprzedaż w Polsce;

c) koncesji na obrót paliwami lotniczymi z zagranicą (OPZ) - zakup i przywóz paliw do

Polski i ich sprzedaż w kraju, oraz zakup paliw w Polsce, oraz wywóz i sprzedaż poza

granicami Polski;

d) koncesji na magazynowanie i\lub przeładunek paliw lotniczych (MPC) - świadczenie

usług logistycznych, w tym na terenie lotnisk, dla paliw lotniczych należących do innych

podmiotów.

 Działalność bez koncesji paliwowej jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia

wolności od 6 miesięcy do 5 lat lub grzywną do 5 MLN PLN.

 Wszystkie koncesje paliwowe są publicznie dostępne do weryfikacji na stronie www URE
pod adresem: https://bip.ure.gov.pl/bip/form/4,Baza-przedsiebiorstw-energetycznych-
posiadajacych-koncesje-w-zakresie-paliw-ciek.html 9

https://bip.ure.gov.pl/bip/form/4,Baza-przedsiebiorstw-energetycznych-posiadajacych-koncesje-w-zakresie-paliw-ciek.html


STRUKTURA KONCESYJNA RYNKU PALIW LOTNICZYCH 

 Dwóch koncesjonowanych wytwórców JET-A1 (PKN ORLEN S.A. oraz
GRUPA LOTOS).

 Jedyny koncesjonowany wytwórca paliwa Avgas i paliw do ultralekkich
samolotów – GRUPA WARTER.

 Koncesjonowane operacje logistyczne (magazynowanie i przeładunki) oraz
niekoncesjonowane tankowanie samolotów na terenie lotnisk realizuje
(ORLEN Aviation sp. z o.o., Lotos-Air BP Polska sp. z o.o., BGS sp. z o.o.,
GRUPA WARTER, samodzielnie lotniska lub aerokluby posiadające
koncesje na obrót paliwami ciekłymi).
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 Kilkadziesiąt podmiotów uprawnionych do obrotu paliwami lotniczymi w

Polsce, w tym kilkanaście operujących bezpośrednio na lotniskach.

 Obrót paliwami lotniczymi prowadzi się:

a) na rynku hurtowym przed wprowadzeniem paliwa na teren lotniska;

b) na terenie lotniska z wykorzystaniem infrastruktury paliw lotniczych;

c) jako wirtualni pośrednicy.

 Aktualnie z około 6,4 tys. koncesji paliwowych Prezes URE zweryfikował

ponad 50% uprawnień, z których wydał (oddzielnie lub łącznie dla dwóch

paliw lotniczych):

a) 44 koncesje OPC dla JET-A1 i 56 koncesji OPC dla Avgas;

b) 11 koncesji OPZ dla JET-A1 oraz 9 koncesji OPZ dla Avgas.
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POZOSTAŁE WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW LOTNICZYCH 

1. Dostosowanie wymagań infrastrukturalnych dla infrastruktury paliw

ciekłych (baz paliw, instalacji przeładunkowych) do specyfiki

działania lotnisk uwzględniających wielkość oraz sposób realizacji

dostaw paliw lotniczych w danej lokalizacji.

2. Potrzeba rozpoczęcia dyskusji nad systemem monitorowania jakości

paliw lotniczych w kontekście źródeł i kierunków dostaw paliw na rynek

(rosnące znaczenie importu gotowych paliw z zagranicy).

3. Wdrożenie nowych wymagań podatkowych: system SENT vs. system

e-DD – wybór optymalnego rozwiązania dla monitorowania

podatkowego dostaw paliw lotniczych.
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WNIOSKI DLA NADZORU NAD RYNKIEM TRANSPORTU LOTNICZEGO 

 WERYFIKACJA I WYDANIE KONCESJI DOTYCZĄCYCH PALIW LOTNICZYCH JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA I

PEWNOŚCI ORAZ JAKOŚCI DOSTAW PALIW LOTNICZYCH JAK RÓWNIEŻ OPERACJI LOGISTYCZNYCH

PROWADZONYCH NA PALIWACH LOTNICZYCH, W TYM OPERACJI LOGISTYCZNYCH PROWADZONYCH

BEZPOŚREDNIO NA TERENIE LOTNISK;

 KONIECZNOŚĆ ŚCISŁEGO POWIĄZANIA ZASAD KONCESJONOWANIA OPERACJI DOTYCZĄCYCH PALIW

LOTNICZYCH Z WYMAGANIAMI STAWIANYMI ZARZĄDZAJĄCYM LOTNISKAMI, ORAZ INNYM PODMIOTOM

OPERUJĄCYM NA TERENIE LOTNISK W ZAKRESIE W JAKIM TA DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZY PALIW LOTNICZYCH (np.

AGENT OBSŁUGI NAZIEMNEJ) .

 KONIECZNOŚĆ STWORZENIA EFEKTYWNYCH PROCEDUR HORYZONTALNEJ WSPÓŁPRACY, W TYM WYMIANY

INFORMACJI, POMIĘDZY ULC A GŁÓWNYMI REGULATORAMI RYNKU PALIW LOTNICZYCH W POLSCE (URE, KAS,

NADZÓR BUDOWLANY, DOZÓR TECHNICZNY ITP.)
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KIERUNKOWE POSTULATY POWIĄZANIA WYMAGAŃ PRAWA LOTNICZEGO Z REGULACJĄ 

RYNKU PALIW LOTNICZYCH

1. Zarządzanie i sposoby dostaw lotniczych paliw ciekłych na polskich lotniskach 

cywilnych. 

2. Posiadanie koncesji paliwowych typu OPC/OPZ/MPC przez podmioty, które są 

dopuszczone do prowadzenia operacji paliwowych na lotniskach cywilnych.

3. Sprawdzenie statusu podatkowego dostawców paliw lotniczych w zakresie wymogów 

rejestracyjnych. 

4. Kontrola ww. procesów przez zarządzających lotniskami i nadzór lotniczy. 

Cel działania 

Regulacyjno - instytucjonalne wzmocnienie obszaru, który potencjalnie może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego.



Certyfikacja lotnisk
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Certyfikat dla działalności polegającej na prowadzeniu lotniska użytku publicznego i jego 
eksploatacji - certyfikat lotniska (ADRC - Aerodrome Certificate).

Zagadnienia:

 ocena podmiotów, które prowadzą działalność z zakresu obrotu i logistyki paliw lotniczych pod 

kątem spełnienia wymogu posiadania stosownej koncesji paliwowej; 

 gwarancja rękojmi wnioskodawcy w zakresie zgodności z prawem dostaw i operacji 

paliwowych na zakładanym lotnisku; 

 struktura wykorzystywanej infrastruktury paliwowej na lotnisku.

Postulaty regulacyjne:

 wprowadzenie obowiązku konsultacji z Prezesem URE komponentu dotyczącego operacji 

paliwowych w procesie certyfikacji;

 następcza kontrola nadzoru lotniczego w zakresie ważności koncesji paliwowej uznanej w toku 

certyfikacji. 



Zezwolenie na zarządzanie 
lotniskiem
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Zagadnienia:
Czy w toku postępowania o wydanie zezwolenia, w zależności od skali operacyjnej obiektu, sprawdza
się:
a) aspekt prawidłowego zaopatrzenia lotniska w paliwa, w tym perspektywę i wysokość nakładów 

inwestycyjnych na infrastrukturę paliwową;
b) aspekt powierzenia koncesjonowanym podmiotom operacji z zakresu obrotu i\lub 

magazynowania i przeładunku paliw lotniczych.

Postulaty regulacyjne:

 Konieczność uzupełnienia wniosku o zezwolenie o:

a) opis zasad zapewniania dostaw paliw lotniczych na terenie lotnisk, w tym wskazania

infrastruktury, z której statki powietrzne będą zaopatrywane w paliwa lotnicze;

b) wskazanie koncesjonowanych podmiotów dedykowanych do operacji paliwowych na lotnisku.

 Wprowadzenie, w toku udzielania zezwolenia, obowiązku konsultacji komponentu dotyczącego

operacji paliwowych z Prezesem URE.



Zarządzający lotniskiem
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Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji lotniska w zakresie operacji paliwowych

Postulaty regulacyjne:

 Kontrola obowiązku posiadania koncesji przez podmioty realizujące operacje na paliwach 

lotniczych jako warunek dopuszczenia tych podmiotów na teren lotnisk;

 Kontrola wypełniania obowiązków podatkowych przez podmioty realizujące dostawy paliw 

lotniczych (np. rejestracja na potrzeby akcyzy, na potrzeby rozliczenia VAT itp.) 

 Zarządzający lotniskami publicznego prowadzą wykaz podmiotów prowadzących operacje na 

paliwach lotniczych (strona WWW oraz udostępnianie w siedzibie zarządzającego);    

 Zgłaszanie do Prezesa URE lotniskowej infrastruktury paliwowej, z której prowadzi się 

zaopatrzenie statków powietrznych w paliwa;

 Obowiązek zawiadamiania  Prezesa URE, oprócz właściwego organu nadzoru budowlanego oraz 

Prezesa ULC, o nieprawidłowościach z obszaru operacji paliwowych. 



Rejestr lotnisk cywilnych
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Przesłanki wpisu lotniska do rejestru lotnisk:

 wymagania techniczne / Prawo budowlanego,

 wymagania eksploatacyjne / Prawo lotnicze;

 warunki / zezwolenie na założenie lotniska.

Postulaty regulacyjne:

 uzupełnienie ww. katalogu o warunki określone w ustawie Prawo energetyczne tj.: (1) zbadanie

kwestii zaopatrzenia lotniska w paliwa lotnicze; (2) ocenę spełnienia wymagań eksploatacyjnych

przez infrastrukturę paliwową na terenie lotniska;

 rezygnacja z oświadczeń wnioskodawcy na rzecz dokumentów potwierdzających, że

infrastruktura paliwowa spełnia wymagania eksploatacyjne (decyzje UDT, świadectwa

legalizacji\wzorcowania OUM, pozwolenia na użytkowanie, protokoły ostatniej kontroli WIOŚ

oraz STRAŻY POŻARNEJ).



Obsługa naziemna / certyfikacja 
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Certyfikat agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate) / kategoria 7.

Zagadnienia:

 Ocena wniosku o wydanie certyfikatu pod kątem spełnienia wymogu posiadania właściwej

koncesji paliwowej oraz infrastruktury wykorzystywanej do operacji paliwowych.

Postulat regulacyjny:

 Konieczność dołączenia do wniosku o wydanie certyfikatu AHAC koncesji na obrót paliwami

ciekłymi i/lub koncesji na magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych, jeżeli są wymagane w

skutek łączenia przez wnioskodawcę działalności obsługi naziemnej z logistyką\obrotem

paliwami;

 Wskazanie infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do tej działalności;

 Możliwość konsultacji tych wniosków z Prezesem URE w zakresie opinii o dotychczasowej

działalności na rynku paliw lotniczych.



Obsługa naziemna / zezwolenie 
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Zagadnienie:

 Kontrola wymogu posiadania stosownej koncesji paliwowej oraz infrastruktury

wykorzystywanej na potrzeby koncesjonowanej działalności.

Postulat regulacyjny:

 Obowiązek posiadania stosownej koncesji paliwowej jeżeli wnioskodawca łączy działalność

obsługi naziemnej z koncesjonowaną działalnością paliwową;

 Obowiązek wykazania się rejestracją podatkową na potrzeby prowadzenia działalności

paliwowej jeżeli jest wymagana w modelu działalności;

 Wskazanie infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności;

 Obowiązek konsultacji z Prezesem URE na etapie oceny wniosku, w zakresie opinii o

dotychczasowej działalności na rynku paliw lotniczych oraz z KAS w zakresie wypełniania

zobowiązań podatkowych;

 Cofnięcie koncesji paliwowej jako przesłanka cofnięcia lub ograniczenia zakresu zezwolenia dla

agenta obsługi naziemnej.



Lądowiska
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Zagadnienie:

 398 lądowisk samolotowych i śmigłowcowych w ewidencji ULC.

Postulat regulacyjny:

 Dostępność i transparentność danych dotyczących operacji paliwowych na lądowiskach

(przykład lądowiska NAREW). Wskazywanie tych informacji w treściach koncesji paliwowych;

 Wymiana informacji pomiędzy Prezesem URE a Prezesem ULC o podmiotach dostarczających

paliwa ciekłe na terenie lądowisk w Polsce;

 Kontrola warunków zaopatrzenia lądowisk w paliwa lotnicze w zależności od skali operacji

lotniczych.



Generalne postulaty 
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POSTULOWANE DZIAŁANIA WOBEC NADZORU LOTNICZEGO:

1. Przeprowadzenie kompleksowego audytu w zakresie zasad dostaw paliw lotniczych oraz

operacji paliwowych na polskich lotniskach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem

mniejszych lotnisk o ograniczonej certyfikacji lub niepodlegających certyfikacji, w stosunku do

których brak jest informacji o sposobie zaopatrzenia w lotnicze paliwa ciekłe.

2. Wprowadzenie zmian regulacyjnych oraz zmian prawa w zakresie powiązania wymagań

koncesyjnych i podatkowych dla paliw lotniczych z regulacjami dla funkcjonowania lotnisk i

prowadzenia paliwowych operacji naziemnych na tych lotniskach.

3. Wdrożenie procedury horyzontalnej wymiany informacji pomiędzy Prezesem ULC a Prezesem

URE oraz KAS/innych organów, w zakresie incydentów na lotniskach dotyczących

koncesjonowanej działalności na paliwach lotniczych, w tym w zidentyfikowanych przypadkach

działalności bez koncesji lub z naruszeniem koncesji paliwowej.



Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

popihn@popihn.pl

www.popihn.pl
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