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W 2015 r. sprzedaż LPG do napędu pojazdów wyniosła 1 690 tys. 
ton, co oznacza wzrost w tym segmencie o 2,7% w stosunku do roku 
poprzedniego. Na wielkość sprzedaży miała wpływ polityka finanso-
wa państwa w odniesieniu do autogazu. 

Sprzedaż autogazu w Polsce w latach 2013 - 2015 (w tys. ton). 
 

Jakkolwiek na początku roku istniały uzasadnione obawy dotyczące 
potencjalnie negatywnego wpływu nowego podatku w branży, tj. 
opłaty zapasowej w wysokości 99 PLN/tonę, to w ciągu roku nie 
było dodatkowych informacji ani działań administracji państwowej 
aktywujących inne obciążenia. 

Efekt wprowadzenia opłaty zapasowej został zniwelowany przez 
spadek cen notowań ropy naftowej, a w rezultacie przez spadek cen 
detalicznych. Utrzymująca się różnica cenowa pomiędzy ceną ben-
zyny a ceną autogazu spowodowała podtrzymanie zainteresowania 
instalacjami gazowymi, co w rezultacie skutkowało zwiększoną 
sprzedażą. 

Nadal aspekty ekonomiczne decydują o wyborze tego źródła zasi-
lania, jakkolwiek coraz bardziej powszechna jest opinia o zaletach 
ekologicznych tego produktu. 

Na koniec 2015 r. łączna ilość punktów napełniania pojazdów ga-
zem skroplonym LPG wyniosła 5 420 szt., co oznacza spadek o 40 szt.  
w stosunku do roku 2014. 

Ilość stacji autogazu w Polsce w latach 2013 - 2015 (w sztukach) 

Sytuacja makroekonomiczna i polityka dużych operatorów pali-
wowych polegająca na trwałym włączeniu autogazu do swojej oferty 
produktowej, wpływa na zmniejszanie się globalnej ilości modułów 
autogazowych wraz ze zmianami struktury własnościowej. 

Z uwagi na coraz niższą efektywność ekonomiczną wciąż zamykane 
są samodzielne punkty sprzedaży autogazu. 

Pomimo wskazanej tendencji przewiduje się, że niezależne punkty 
tankowania pozostaną charakterystycznym i trwałym elementem 
polskiego rynku autogazu. 

Według ostatnich danych szacuje się, że w 2015 r. ogólna ilość  
samochodów osobowych zasilanych gazem skroplonym wyniosła  
2 914 tys. szt., co oznacza wzrost netto o prawie 70 tys. szt.

Liczba samochodów zasilanych autogazem w Polsce w latach 
2013 - 2015 (w sztukach)

RAPORT ROCZNY 
POGP 

– RYNEK LPG W POLSCE

PO KILKU LATACH STAGNACJI ROK 2015 BYŁ DRUGIM Z KOLEI OKRESEM, KIEDY TO W POLSCE ODNOTOWANO WZROST KONSUMPCJI 
GAZU PŁYNNEGO LPG DO POZIOMU 245 TYS. TON, CO OZNACZA 2% WZROST W STOSUNKU DO ROKU 2014 R. 
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Nadal system ewidencji pojazdów w zakresie rodzaju zużywanego 
paliwa jest daleki od doskonałości, jak również brak jest precyzy-
jnych danych odnośnie ilości pojazdów złomowanych lub wycofy-
wanych z eksploatacji. 

W odniesieniu do LPG występuje też proceder powtórnego 
montażu niektórych typów zbiorników samochodowych, co jest 
zjawiskiem niespotykanym w odniesieniu do paliw tradycyjnych. 

W 2015 r. odnotowano nowe oferty koncernów motoryzacyjnych 
odnośnie sprzedaży pojazdów z zainstalowaną już fabrycznie 
instalacją LPG. 

Polscy kierowcy mogą nabywać zarówno samochody osobowe, 
jak i większe auta, fabrycznie wyposażone w odpowiednio dobraną 
instalację gazową z zachowaniem wszelkich praw gwarancyjnych czy 
też serwisowych. 

 UDZIAŁ AUTOGAZU W RYNKU POJAZDÓW
Na początku 2015 r. udział samochodów osobowych z instalacją 

LPG wynosił 14,8% ogólnej ilości samochodów osobowych w Polsce, 
co było wielkością na prawie niezmienionym poziomie w stosunku 
do 2014 r. Z 27,6% do 28,9% wzrósł udział samochodów z silnika-
mi wysokoprężnymi w globalnej ilości samochodów osobowych  
w naszym kraju, a nieznacznie spadł udział samochodów z silnikami 
benzynowymi z 57,5% do 56,4%. 

Prawie 19% wszystkich samochodów osobowych w Polsce jest za-
rejestrowanych w województwie mazowieckim. Jednocześnie 18%  
z nich ma silniki przystosowane do napędu gazowego. Wojewódz-
two łódzkie (20,9%) oraz województwo lubelskie (20,1%) to liderzy 
ogólnopolscy jeśli chodzi o odsetek samochodów osobowych  
z instalacją LPG w globalnej ilości samochodów zarejestrowanych  
w danym województwie. 

Powyżej średniej ogólnopolskiej lokują się takie wojewódz-
twa jak: warmińsko – mazurskie (15,4%), podlaskie (16,5%) oraz 
świętokrzyskie (16,8%). 

Na drugim biegunie, tj. wśród województw z najniższym udziałem 
samochodów z LPG, plasują się takie województwa jak: zachodnio 
- pomorskie (10,4%), dolnośląskie i wielkopolskie (po 10,9%) oraz  
lubuskie (11,4%). Jeśli chodzi o olej napędowy jako preferowany 
rodzaj paliwa, to najwięcej samochodów z tym napędem w łącznej 
ilości samochodów tradycyjnie odnotowuje się w województwie 
zachodniopomorskim (30,1%), dolnośląskim (31,1%) i podlaskim 
(31,1%).

Szczególnie zastanawiające jest spore zainteresowanie silnikami 
Diesla w województwie podlaskim, co może wynikać między inny-
mi z przyczyn związanych z możliwościami nabywania tego rodzaju 
paliwa z pominięciem obciążeń fiskalnych. 

Najmniejszy udział samochodów przystosowanych do spala-
nia oleju napędowego odnotowano w województwie lubelskim 

(20,1%). Województwa śląskie, lubuskie i zachodniopomorskie to 
również liderzy jeśli chodzi o samochody z silnikami benzynowymi, 
gdzie udział tych samochodów w globalnej ilości samochodów za-
rejestrowanych w danym województwie waha się od 59,2% w wojew-
ództwach przy granicy zachodniej do 62,7% w województwie śląskim. 

W kategorii samochodów osobowych o pojemności silnika do 1399 
cm3 udział samochodów z instalacją LPG spadł o 0,5% i wyniósł 10,4%, 
a w samochodach o pojemności silnika w przedziale 1400 - 1999 cm3 
udział ten wynosił 17,5% ogólnej ilości samochodów w tej kategorii. 
Wśród samochodów z instalacją LPG ponownie dominowały pojaz-
dy o pojemności 1400 – 1999 cm3 – 62,1% wszystkich samochodów  
z instalacją LPG. Pojazdy z silnikami o pojemności do 1399 cm3 to 
29,5% ogólnej ilości pojazdów z LPG. 

O 147 sztuk wzrosła liczba ciągników siodłowych z silnikami przys-
tosowanymi do napędu gazowego. Ilość samochodów ciężarowych  
o ładowności 1500 kg i więcej wyniosła 8 292 szt. (wzrost o 4 szt.). 
Struktura wiekowa samochodów osobowych w naszym kraju nie 
uległa zasadniczej zmianie. Pojazdy w przedziale wiekowym 12 - 25 lat 
nadal stanowiły 52,3% ogólnej ilości samochodów. W grupie wiekowej 
powyżej 25 lat znalazło się 19,3% wszystkich zarejestrowanych pojaz-
dów. Funkcjonujące przepisy prawne powodują, że nadal kwitnie im-
port używanych samochodów z krajów europejskich, co ma wpływ 
strukturę wiekową samochodów w Polsce.

 ROZWÓJ AUTOGAZU
Z racji wolumenu sprzedaży największy potencjał rozwojowy nadal 

ma sektor autogazu. 
Pomimo osiągnięcia znaczącego udziału w rodzaju paliw używanych 

do napędu pojazdów, jak na razie pojazdy hybrydowe, czy też zasi-
lane gazem ziemnym, nie stanowią znaczącej konkurencji dla pojaz-
dów z instalacją LPG. Regulacje europejskie o rozwoju infrastruktury 
dla paliw alternatywnych przewidują różnego rodzaju programy ro-
zwoju dla innych nośników napędu, ale gaz LPG jest również w nich 
wymieniany jako paliwo alternatywne. 

Opublikowane niedawno przez Światową Organizację Zdrowia 
wyniki badań w odniesieniu do emisji cząstek stałych i tlenków azotu 
przez silniki zasilane olejem napędowymi i ich negatywny wpływ 
na zdrowie spowodowały szereg dyskusji i weryfikacji dotychcza-
sowych poglądów o paliwach tradycyjnych. Zalety ekologiczne gazu 
LPG zyskują powszechne zrozumienie i coraz częściej uwzględniane 
są w przepisach w naszym kraju. 

Pierwsze sygnały w tym zakresie pojawiły się w 2015 r., kiedy to 
przedstawiono projekt odpowiedniego rozporządzenia ministerialne-
go z podziałem pojazdów na klasy emisyjności w zależności od rodzaju 
napędu. Innym bodźcem do rozwoju może być uregulowanie kwestii 
wykorzystania paliw gazowych w silnikach traktorów rolniczych. 

Polska jest jednych z pionierów światowych w tym zakresie, a nawet 
zamontowano i przetestowano nowe rozwiązania technologiczne.  
Z przyczyn formalnoprawnych instalacje tego typu nie mogą być jed-
nak wykorzystywane do ciągników rolniczych poruszających się po 

Według szacunków ekspertów i analityków rynku samochodowego w pojazdach samochodowych zainstalowano około 100 - 120 
tys. szt. instalacji gazowych do napędu pojazdów samochodowych.
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drogach publicznych. Największy potencjał rozwojowy w sektorze au-
togazu ma zastosowanie w ciężarowym transporcie samochodowym, 
jak również w autach osobowych fabrycznie wyposażonych  
w instalację LPG. 

Nikogo już w naszym kraju nie dziwi fakt, że dystrybutor do wydawa-
nia LPG jest zlokalizowany obok innych dystrybutorów paliwowych,  
a czasami jest to jedno urządzenie. Reklamy w mediach, w tym 
telewizyjne w porze największej oglądalności, zachęcające do zaku-
pu nowego samochodu już wyposażonego w instalację LPG stały się 
normą. 

W ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się znacznie postrzeganie gazu 
z paliwa o pewnym charakterze socjalnym na pełnoprawny, eko-
nomiczny i ekologiczny nośnik napędu. Polska ma wszelkie możliwe 
przesłanki technologiczne, aby pozostać liderem w Unii Europejskiej 
nie tylko pod względem wielkości sprzedaży autogazu, ale również 
posiadania lokalnej produkcji zbiorników, instalacji oraz rozwiązań 
technicznych o wysokim stopniu innowacyjności.

 
 LPG W POJAZDACH ROLNICZYCH
Instalacje gazowe w pojazdach kategorii „T” Jak dotychczas brak 

jest możliwości konwersji układów napędowych pojazdów kategorii 
„T” do zasilania gazem. Problem od jakiegoś czasu sygnalizują firmy 
z reprezentowanego przez POGP sektora jak również branża rol-
nicza, która postuluje za pilnym rozpoczęciem prac nad tym zagad-
nieniem wskazując na możliwości techniczne dostępnych instalacji, 
ekonomikę tego przedsięwzięcia jak i na niewątpliwe zalety ekolog-
iczne paliw gazowych. 

Co istotne, silniki z zamontowaną instalacją LPG w ciągnikach mają 
większą moc, co w znaczący sposób wpływa na obniżenie kosztów 
paliwa. Dotychczasowe regulacje prawne obejmują wyłącznie po-
jazdy kategorii „M’” i „N” (pojazdy do przewozu osób i samochody 
transportowe), natomiast nie obejmują swoim zakresem kategorii 
„T”, tj. ciągników rolniczych, co w istocie ogranicza stosowanie paliw 
gazowych w odniesieniu do tej kategorii. 

Warto jednocześnie zauważyć, że wskazane rozwiązanie od dawna 
z wykorzystywane jest w innych krajach z dużym powodzeniem,  
a obecnie także w Polsce w autach ciężarowych i autobusach. Brak 
regulacji prawnych odnośnie ciągników rolniczych pozostawia lukę  
w przepisach i nie odpowiada w pełni zachodzącym zmianom tech-
nicznym i tendencjom rynkowym.

 NOWE UREGULOWANIA PRAWNE?
POGP widzi coraz większą potrzebę rozpoczęcia prac nad wprow-

adzeniem odpowiednich rozwiązań na szczeblu krajowym, w tym 
uregulowań prawnych dotyczących możliwości wykorzystania gazu 
LPG w kamperach, na jachtach i łodziach. 

Wykorzystywanie tego ekologicznego i niskoemisyjnego gazu  
w caravaningu czy jachtingu znakomicie wpisuje się w filozofię obu 
form spędzania czasu. 

Obecnie szacuje się, że w Polsce zarejestrowanych jest ok 50 tys. 
przyczep i kamperów (wg Polskiej Federacji Campingu i Caravanin-
gu) z czego większość wyposażona jest w kuchenkę, ogrzewanie lub 
lodówkę na propan - butan. 

Z kolei znaczna ilość z produkowanych w Polsce każdego roku łodzi 
żaglowych i motorowych o długości do 9,5 m (ok. 100 tys. wg portalu 
Platine.pl) wyposażanych jest w instalacje LPG już w stoczni.

W krajowych regulacjach prawnych istnieje luka dotycząca gazu LPG 
w pojazdach typu kamper.

Brakuje przepisów wykonawczych do norm okresowej kontr-
oli szczelności czy standardów wykonania instalacji. Brak takich 
uregulowań może przyczynić się do wzrostu liczby wypadków  
w przypadku użycia gazu LPG do ogrzewania czy napędu tych pojazdów,  
a w konsekwencji do zdarzeń zagrażających życiu ludzkiemu. 

POGP jest żywo zainteresowana rozpoczęciem prac nad uregu-
lowaniami umożliwiającymi wykorzystanie tego gazu w pojazdach 
typu kamper i na jachtach.

 
 SZARA STREFA
W branży LPG, tak jak w całej branży paliwowej, występuje zjawisko 

unikania płacenia podatków. Szacuje się, że w samym tylko sektorze 
autogazu zjawisko tzw. szarej strefy wynosi około 5-7% całości obrotu. 

Wielokrotnie w swoich poprzednich raportach POGP szczegółowo 
opisywała mechanizmy umożliwiające tego typu proceder. Z uwa-
gi na swoją specyfikę produktową istnieją zdecydowanie większe 
możliwości kontroli obrotu gazem przez organy władzy państwowej 
w porównaniu do paliw tradycyjnych. POGP uważa m.in., że powin-
ien być dokonany przegląd firm posiadających koncesje na obrót LPG,  
w tym przeprowadzona odrębna analiza systemu koncesjonowania  
w tej branży, jak również analiza przepływów strumieni produktu  
w relacjach dostawca – odbiorca ze zwróceniem uwagi na przeznac-
zenie i wolumen zużycia produktu wraz z kontrolą posiadanych wa-
runków technicznych i odpowiednich certyfikatów.

Organizacja w pełni podziela pogląd, że nie ma jednolitego nadzoru 
nad rynkiem. Dostrzega się podzielone kompetencje, brak central-
nej bazy danych sektora paliwowego, brak dostępu do baz danych 
poszczególnych instytucji, brak jednolitej regulacji prawnej – prawa 
naftowego. 

Wskazane deficyty oraz brak koordynacji kilkunastu państwowych 
urzędów i instytucji uprawnionych do kontroli obrotu powoduje 
funkcjonowanie patologicznych zjawisk rynkowych.

Źródło: Raport Roczny POGP


