2018-04-03

AdBlue - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Bożena Kłudkiewicz,
Corrimex

2018-01-25

Autodetaling - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Marcin Górski,
Kierownik Działu Chemii Profesjonalnej PPH "PARYS"

2017-11-30

Bezpiecznie w trasie z euroShell
Karty flotowe są już standardem w firmach transportowych. Umożliwiają bezgotówkowe regulowanie
płatności nie tylko za paliwo, ale także za opłaty drogowe, myjnie czy zakupy na stacjach. Są wygodne w
użyciu, a przede wszystkim bezpieczne – brak konieczności posiadania gotówki. Nie oznacza to jednak, że
kierowcy są zwolnieni z obowiązku dbania o bezpieczeństwo swoich kart. Eksperci euroShell przygotowali
5 zasad bezpieczeństwa w trasie, o których powinien pamiętać każdy użytkownik kart flotowych. Podstawową przewagą kart paliwowych, które na stałe wpisały się w codzienność flotowego biznesu, jest
…

2017-10-18

Spokojny sen operatora floty - karta chipowa AS24
Wysyłanie kierowcy w trasę z plikiem banknotów i odbieranie od niego sterty faktur po powrocie? A
może wystarczy karta chipowa, faktura zbiorcza i pewność, że firma zapłaci tylko za paliwo, które
faktycznie zostało zatankowane? Zobacz jakie bezpieczeństwo zapewnia AS24. Jednorazowe tankowanie

ciągnika siodłowego może kosztować nawet 5000 zł. W tej sytuacji wyposażenie kierowcy w gotówkę na
pokrycie kosztów paliwa jest nie tylko kłopotliwe, ale wręcz niebezpieczne, ponieważ może on paść ofiarą
kradzieży. Dodatkowo, płatność gotówkowa oznacza oddzielną fakturę za każdą wizytę na stacji, a zgodnie
z prawem …

2017-06-26

Nowa stacja własna MOYA w Świerklanach
W przedostatni piątek czerwca, po zakończeniu budowy i wszystkich prac wykończeniowych działalność
w barwach sieci MOYA rozpoczęła pierwsza stacja w Świerklanach (woj. śląskie). Nowo wybudowany
obiekt jest własnością spółki Anwim SA, operatora sieci stacji paliw MOYA. Stacja w Świerklanach przy
ul. Kościelnej 8, to nowo wybudowany obiekt, który już na etapie projektowania i realizacji został
dostosowany do najwyższych standardów sieci MOYA. Stacja znajduje się przy głównej ulicy miasta,
będącej jednocześnie drogą krajową nr 932 i w niedalekiej odległości od DK929, prowadzącej z Rybnika
do Jastrzębia-Zdroju …

2017-06-26

Orlen Flota Monitoring GPS najlepszym produktem flotowym 2017
W VI Plebiscycie FLEET DERBY 2017 Magazyn Fleet wspólny produkt PKN Orlen i Impel zwyciężył
głosami czytelników i ekspertów z branży flotowej w kategorii Telemetryka (GPS, Monitoring).
Orlen Flota Monitoring GPS to efekt współpracy Impel Monitoring z PKN Orlen w ramach Programu
Flota. PKN Orlen jako pierwszy na rynku udostępnił swoim klientom wygodny system kontroli pojazdu z
opcją rozliczania wydatków na paliwo. Użytkownik usługi może w każdej chwili porównać parametry
lokalizacji samochodu i stacji paliw, czasu oraz ilości zatankowanego paliwa. Główną zaletą tego produktu
…

2017-02-02

Flotowa stacja paliw - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych komentuje Sławomir
Prusinowski, MOYA
Budowa stacji automatycznej wiąże się z bardzo dużymi kosztami związanymi nie tylko z samą
inwestycją w infrastrukturę stacyjną, ale również w systemy informatyczne, które muszą zapewnić
bezpieczeństwo transakcji. "Paliwa Płynne": Na rynku polskim mamy wysyp stacji flotowych, czyli: tylko
ON, wysokowydajny, bezobsługowy odmierzacz, płatność tylko kartą. Stacjami takimi – czy to
budowanymi od podstaw, czy modernizowanymi poprzez dostawienie HSD+AdBlue – coraz bardziej
interesują się też także prywatni inwestorzy. Jakie wyzwania stają przed takim inwestorem? Sławomir
Prusinowski, Dyrektor ds. sprzedaży …

2017-01-26

Aplikacja IDS iAccount oferuje europejskim firmom transportowym przełomowe opcje
zarządzania paliwem
Dzięki zaawansowanej technologii dostarczanej przez IDS (International Diesel Service) europejscy
przewoźnicy oraz firmy transportowe mogą obecnie monitorować i zarządzać zużyciem paliwa w całej
flocie w czasie rzeczywistym. To niezwykle korzystne rozwiązanie dla firm logistycznych poszukujących
skutecznych sposobów zarządzania paliwem oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie
zarządzania zasobami. Potencjalnie skorzystają również firmy produkcyjne oraz detaliści, którzy mogą
liczyć na niższe koszty transportu. Dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami, niższa będzie również emisja
spalin. Zużycie paliwa jest …

2017-01-24

TomTom i Mappy rozszerzają swoją długoterminową współpracę
Na mocy nowej umowy, firma Mappy zwiększyła swój dostęp do danych TomTom traffic – z 10 krajów
do całej Europy. Do tej pory firma miała dostęp do map holenderskiej marki, które obejmowały cały
kontynent. Mappy będzie miała możliwość wykorzystywania bazy map kolejnej generacji firmy TomTom,
przyczyniającej się do tworzenia inteligentnej mobilności. Mappy korzysta z informacji o ruchu
drogowym oraz map TomTom, zarówno na swojej stronie internetowej jak i w aplikacji mobilnej. Przy
wyznaczaniu trasy brane są pod uwagę dane trafficowe holenderskiej marki. - Dla naszych Klientów ważne
jest otrzymywanie skutecznych …

2017-01-23

TomTom przejął Autonomos - niemiecki startup pracujący nad rozwiązaniami dla jazdy
autonomicznej
TomTom (TOM2) ogłosił nabycie Autonomos, startupu z Berlina, który opracowuje rozwiązania dla
pojazdów autonomicznych. Ta inwestycja umocniła pozycję firmy TomTom w tworzeniu technologii
związanych z jazdą autonomiczną. Autonomos dostarczał wyniki badań nad rozwojem systemów
wspierających autonomiczne pojazdy. Stworzył bazę wiedzy oraz opracował rozwiązania technologiczne
tj. np. wersję demonstracyjną własnego oprogramowania dla autonomicznych pojazdów, technologię
sensorów 3D i cyfrowe przetwarzanie obrazu. Firma powstała w 2012 roku, jej założyciele pracowali
wcześniej przez kilka lat na Wolnym …

2017-01-18

Rynek kart paliwowych - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Piotr
Sokołowski, dyrektor Działu kart BP

Rynek kart paliwowych jest już mocno nasycony, szczególnie w zakresie podstawowej oferty. Klienci
mają coraz większe oczekiwania. Tylko te firmy, które potrafią na czas je dostrzec i uwzględnić w swojej
propozycji rynkowej mają szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej - mówi Piotr Sokołowski,
dyrektor Działu kart BP. "BP jest liderem w sektorze kart paliwowych. Nasza ofert była jedną z
pierwszych na rynku. To wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy ekspertem w tej dziedzinie. Od
lat badamy rynkowe trendy. Potrafimy wsłuchiwać się w oczekiwania naszych Klientów, dlatego możemy
zapewnić im ciekawą i …

2017-01-12

Czy wyrok TK ws. ryczałtów dla kierowców to ulga dla branży transportowej?
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego przedsiębiorcy transportowi odetchnęli z ulgą, a widmo wypłat
miliardowych odszkodowań dla kierowców zostało oddalone. Eksperci zwracają jednak uwagę, że nadal
nie jest wiadome, w jaki dokładnie sposób należy rozliczać zwrot kosztów za podróż służbową kierowcy.
Pojawia się uzasadniona potrzeba szerszej dyskusji, aby możliwe było wypracowanie rozwiązania sytuacji.
29 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24
listopada 2016 r. w sprawie dotyczącej ryczałtów noclegowych kierowców w zagranicznej podróży
służbowej. Dyskusja w tej …

2016-12-12

Polak w nowym Zarządzie Leaseurope
Polska ma swojego przedstawiciela w nowym Zarządzie Leaseurope, federacji reprezentującej
europejski rynek leasingu. Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu został właśnie wybrany na kolejną, 2- letnią kadencję. Mieczysław Woźniak jest
członkiem Zarządu Leaseurope od 2015r., reprezentując kraje Europy Środkowej, Wschodniej i
Południowo-Wschodniej (CESEE). - Wybór do Zarządu Leaseurope jest dla mnie wyzwaniem, a zrazem
uhonorowaniem dotychczasowego zaangażowania. Współpracując i spotykając się regularnie w gronie 12
reprezentantów sektora leasingu i wynajmu, mamy …

2016-11-21

Polscy producenci motoryzacyjni jednoczą siły
18 listopada w Rzeszowie, podczas Kongresu 590, odbyła się oficjalna prezentacja Stowarzyszenia Polska
Grupa Motoryzacyjna. Stowarzyszenie założyło 10 firm członkowskich, a jego głównym celem jest
wspieranie rozwoju polskich producentów branży motoryzacyjnej. Branża motoryzacyjna jest jedną z
najdynamiczniej rozwijających się obecnie gałęzi gospodarki, a wartość jej produkcji szacowna jest na
ponad 60 mld zł rocznie. Ponad połowa z produkowanych w Polsce części, akcesoriów czy podzespołów
trafia na eksport. Potencjał i znaczenie motoryzacji w rozwoju kraju dostrzegło także Ministerstwo
Rozwoju, wpisując branżę w …

2016-11-16

UNIMOT zapowiada aplikację mobilną Tankuj24 do zakupów taniego paliwa.
UNIMOT prezentuje projekt Tankuj24, aplikacji mobilnej, dzięki której kierowcy będą mogli kupować
paliwa taniej. Ten innowacyjny autorski projekt ma szansę zmienić rynek handlu paliwami w Polsce.
Posłuchaj, co mówi Marcin Zawisza, wiceprezes UNIMOT o Tankuj24 Posłuchaj, co mówi Robert
Brzozowski, prezes UNIMOT o Tankuj24 UNIMOT polski niezależny importer paliw ogłosił innowacyjny
projekt o nazwie Tankuj24, który ma oferować polskim kierowcom dostęp do zakupu tańszego paliwa
przez aplikację mobilną. Aplikacja będzie dostępna na smartfony i tablety z systemem Android oraz iOS.
Za pośrednictwem aplikacji będzie …

2016-10-24

Płynna ochrona silnika ciężarówki
Nowoczesne wysokoobciążone silniki Diesla potrzebują wyjątkowej ochrony. Aby zminimalizować
ryzyko przestoju spowodowanego awarią, nie można zapominać oleju silnikowym, którego rodzaj i
właściwości mogą być kluczowe dla sprawności jednostki napędowej pojazdu ciężarowego. Sukces, a w
szczególności nieprzerwana, dynamiczna działalność firm, które dysponują flotą ciężarową w dużej mierze
zależy od tego, czy pojazdy pracują wydajnie i niezawodnie oraz czy spełniają wymagania środowiskowe
dotyczące zużycia paliwa i zwiększania żywotności nie tylko silnika, ale i poszczególnych elementów
samochodu. Dlatego stosowane w …

2016-10-24

Studia flotowe PZWLP SKFS WTPW
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników
Flot Samochodowych (SKFS) podpisały z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej list
intencyjny w sprawie utworzenia pierwszych w Polsce, rozbudowanych programowo, dwusemestralnych
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania flotami pojazdów. Sygnatariusze listu planują uruchomić
studia już w przyszłym roku akademickim, tj. w październiku 2017 r. List intencyjny został podpisany 17
października 2016 r. przez Sławomira Wontruckiego, Prezesa Zarządu PZWLP i Prezesa firmy LeasePlan
Polska, Nataszę Jarońską – …

2016-10-21

WebEye: coraz więcej rozwiązań telematycznych w polskich firmach
Firma WebEye Polska, dostarczająca przedsiębiorstwom logistycznym i transportowym rozwiązania

telematyczne do monitorowania pojazdów floty, przekroczyła w tym roku liczbę 3000 aktywnych
jednostek zainstalowanych w pojazdach polskich przedsiębiorstw. „Obecnie trudno wyobrazić sobie
działanie przedsiębiorstwa transportowego, które nie wykorzystuje rozwiązań monitorujących pozycję
pojazdu oraz poziom zużycia paliwa. W polskich firmach są one już standardem. Jednocześnie na
przestrzeni ostatnich lat zauważamy duży wzrost świadomości wśród polskich przedsiębiorców w zakresie
zasadności inwestycji nie tylko w …

2016-10-18

Solidne wyniki Millennium Leasing po trzech kwartałach 2016 r.
W ciągu trzech kwartałów 2016 r. spółka Millennium Leasing podpisała umowy leasingu o wartości
ponad 2,35 mld zł. Spółka odnotowała ponad 18% wzrost wartości sfinansowanych aktywów w stosunku
do analogicznego okresu 2015 r. oraz 28% wzrost pod względem liczby podpisanych umów. - Dwucyfrowe
wzrosty wynikają wprost z obranych na początku roku i konsekwentnie realizowanych celów.
Udoskonaliliśmy m.in. zautomatyzowany proces sprzedażowy z decyzją kredytową gotową w kilka sekund.
Zaspokoiło to potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, dla których szybkość i prostota decyzji
leasingowej jest niezwykle istotna. …

2016-10-11

Coraz wyżej – doroczne konferencje partnerów MotoProfil i ProfiAuto
Rozwój projektu ProfiAuto Serwis, współpraca z zagranicznymi partnerami w Czechach i na Słowacji, a
także cały szereg nowoczesnych narzędzi skierowanych do partnerów i mających wspierać ich działalność
– to tylko niektóre z tematów, o jakich dyskutowano podczas tegorocznej Konferencji Partnerów
Handlowych firmy Moto-Profil oraz konferencji należącej do niej marki ProfiAuto. Wieczornej imprezie,
z racji jej lokalizacji (Muzeum Lotnictwa w Krakowie) towarzyszyła spektakularna oprawa, a o wysokich
lotach, sięganiu poza horyzont i poszerzaniu perspektyw mowa była przez cały dzień. Konferencję
ProfiAuto oraz …

2016-10-06

FM Logistic inwestuje w Click&Truck
We Francji ponad 20% potencjału przewozowego oferowanego przez małe i średnie firmy przewozowe
nie jest wykorzystywane. Jednocześnie wiele małych i średnich firm produkcyjnych ma problem ze
znalezieniem odpowiedniego partnera do przewozu niewielkich ładunków.To właśnie te przesłanki
doprowadziły do utworzenia Click&Truck, pierwszej platformy B2B, łączącej w czasie rzeczywistym
potrzeby transportowe producentów z dostępnością przewoźników. Firma FM Logistic, będąca bacznym
obserwatorem inicjatyw i trendów w sektorze transportu drogowego udzieliła wsparcia nowo powstałemu
start-upowi, stawiającemu sobie za cel …

2016-09-21

Automatyczna MOYA w Gdyni
Działa już automatyczna stacja flotowa MOYA w Gdyni. To piąta tego rodzaju stacja w sieci MOYA,
zlokalizowana - podobnie jak poprzednie - w miejscu strategicznym dla firm transportowych. Gdyński
automat, przy ulicy Hutniczej 1 (dogodny zjazd z ul E. Kwiatkowskiego), położony jest pomiędzy portem i
terminalem, a Obwodnicą Trójmiasta i prowadzącą do centrum drogą 468. W ofercie stacji znajduje olej
napędowy, możliwe jest także tankowanie AdBlue z dystrybutora. Płatności dokonywać można za pomocą
kart flotowych MOYA Firma, jej europejskiej wersji MOYA IQ Europe, a także kart zewnętrznych
operatorów – UTA, DKV, BZA, …

2016-09-21

MOYA Firma na konferencjach PUT
Sieć stacji paliw MOYA została partnerem rozpoczynającego się cyklu konferencji pod patronatem
Polskiej Unii Transportu. To kolejny sposób na promocję karty MOYA Firma wśród firm transportowych.
Pierwsza konferencja odbędzie się 22 września w Dębicy, siódma, ostatnia w tym cyklu, 16 listopada w
Zielonej Górze. W międzyczasie uczestniczyć w konferencji będzie można również w Katowicach,

Olsztynie, Kościerzynie, Kaliszu oraz podczas Targów Trans-Poland w Warszawie. Adresatami
konferencji są osoby zarządzające firmami przewozowymi, a wśród poruszanych tematów znalazły się te
najbardziej interesujące branżę – m.in. …

2016-09-20

Minister Tchórzewski i wiceminister Kurtyka przedstawili Pakiet Na Rzecz Czystego
Transportu
Podczas spotkania z dziennikarzami 20 września 2016 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz
wiceminister Michał Kurtyka przedstawili pakiet przygotowanych przez ME rozwiązań, które mają m.in.
poprawić bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie zanieczyszczeń z transportu. Jednym z nich jest Plan
Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Minister Tchórzewski wyjaśnił, że na przedstawiony przez ME
Pakiet składają się z trzy dokumenty: Plan Rozwoju Elektromobilności, Krajowe ramy polityki rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawa powołującą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Szef
resortu …

2016-09-15

Logistycy na międzynarodowym seminarium w Katowicach
Reprezentanci przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, branży TSL i ośrodków akademickich
spotkali się w Katowicach podczas międzynarodowego seminarium pt. „The Fourth Industrial Revolution:
expected challenges in Supply Chains”. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w kraju skupiające
środowisko logistyczne. Głównym tematem rozmów były najnowsze rozwiązania Industry 4.0 and Logistic
4.0 wdrażane w łańcuchach dostaw. Konferencja odbyła się 6 września w budynku Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Zorganizowana została przez polski oddział stowarzyszenia BVL
International Chapter Katowice, którego …

2016-09-06

BECKER Connect: rewolucja w produktach nawigacyjnych
W nowych urządzeniach z serii BECKER Connect można aktualizować mapy oraz bazy fotoradarów bez
konieczności podłączania do komputera. Firma United Navigation przygotowała na tegoroczną edycję
targów IFA serię swoich najnowszych urządzeń z rodziny BECKER Connect. Ich cechą charakterystyczną
jest funkcjonalność oraz cena. Innymi słowy: „To co dotąd było dostępne jedynie w produktach premium
oferowanych przez BECKER, teraz znalazło swoje miejsce w urządzeniach należących do tańszej grupy
cenowej“ – tłumaczy Marek Krygier, odpowiadający za markę BECKER w Polsce. BECKER Ready 6l
EU Plus – nowe …

2016-08-10

Crown Insite – optymalizacja i zarządzanie kosztami floty teraz w jednym miejscu
Firma Crown, wiodący producent wózków magazynowych, zintegrowała swój flagowy system
zarządzania flotą InfoLink z programem do optymalizacji kosztów FleetSTATS. Dzięki temu stworzono
kompleksowe narzędzie, które dostarcza w czasie rzeczywistym szczegółowychinformacji na temat
wydajności floty i jednocześnie kosztach eksploatacyjnych, pozwalając firmom stale doskonalić swoje
wyniki operacyjne. Ideą, która przyświecała powstaniu Crown Insite, było zapewnienie całościowego
spojrzenia na flotę przedsiębiorstwa, umożliwiając identyfikację problemów na wczesnym etapie,
wyznaczanie realistycznych celów i podejmowanie …

2016-08-01

PZPM i KPMG: Wyjątkowa dobre półrocze branży moto
Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna” informuje, że pierwszej połowie
2016 roku zarejestrowano w Polsce 210,7 tys. nowych samochodów osobowych – aż o 18,5% więcej niż w
analogicznym okresie ubiegłego roku. Najszybciej rośnie popyt na duże MPV oraz samochody sportowe,
kabriolety, luksusowe limuzyny, a także na kombivany i duże SUV-y. W samochodach użytkowych
odnotowano najlepsze wyniki od kilku lat – w pierwszej połowie 2016 roku zarejestrowano 29,8 tys.
samochodów dostawczych, co stanowi wzrost o 22,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego
roku. Jednocześnie w tym samym czasie …

2016-07-27

CFM i Rent a Car w II kw. 2016
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP),
tempo wzrostu branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce było w drugim kwartale 2016 r.

wyższe, niż w pierwszych trzech miesiącach roku i wyniosło 9,4% r/r. Branża zakupiła aż o 1/3 więcej
nowych aut osobowych, niż przed rokiem. Na wciąż rosnącą popularność wynajmu długoterminowego
wśród przedsiębiorców wskazuje również większy udział branży w całkowitej sprzedaży nowych aut do
firm. W drugim kwartale w wynajmie długoterminowym znalazło się 20,5% wszystkich nowych aut
osobowych kupionych przez firmy, podczas gdy w …

2016-06-23

Niemal co 5 firma z sektora MŚP korzysta już wynajmu długoterminowego samochodów raport Instytutu Keralla dla Carefleet SA
Popularność usług branży CFM wśród małych i średnich firm systematycznie rośnie. Już niemal co 5
firma z sektora MŚP korzysta z wynajmu długoterminowego samochodów – wynika z badania
zrealizowanego w drugim kwartale 2016 r. na zlecenie Carefleet S.A. Kolejne 25% przedstawicieli małych
i średnich firm deklaruje, że rozważa skorzystanie z usługi. Wynajem długoterminowy to model
budowania firmowych flot pojazdów, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród dużych podmiotów
gospodarczych, a w ostatnich latach jest coraz chętniej wdrażany także w przedsiębiorstwach z sektora
MŚP. - Duże korporacje i …
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