2020-12-11

Średnio w hurcie Pb95 drożeje dziś 2 gr/l, a ON 3 gr/l

2018-09-21

Trzy nowe BP
W ostatnim czasie rozpoczęły działalność trzy nowe stacje BP. Tym samym sieć BP ma w Polsce 540
stacji, w tym 245 partnerskich i blisko 50 MOP (przy autostradach i drogach ekspresowych). WIĘCEJ
czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z pełną ofertą BP Europa SE można było
zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego
12/14, których sieć BP była Partnerem Strategicznym! BP Mazury II (63-410 Mazury, Mazury 26B, woj.
wielkopolskie, firma …

2018-07-25

180 MOYA Blachownia

2018-04-12

Dwa innowacyjne rozwiązania ORLENU nagrodzone przez ekspertów
EMS (Energy Management System) oraz Zaawansowany System Sterowania czyli APC (Advanced
Process Control) zdobyły nagrody w kategorii: Przemysł 4.0 w tegorocznej edycji konkursu „Techno
Biznes” organizowanym przez „Gazetę Bankową”. WIĘCEJ czytaj w majowym wydaniu miesięcznika
"Paliwa Płynne" Z pełną ofertą PKN orlen zapoznasz się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską
Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI,
Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 WIĘCEJ czytaj w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"
Laureatów w poszczególnych …

2018-02-20

PKN ORLEN umacnia pozycję na praskim lotnisku
PKN ORLEN osiągnął sprzedaż na poziomie 100 milionów litrów paliwa lotniczego na
międzynarodowym lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze. Koncern prowadzi działalność w tym
międzynarodowym porcie od 1 kwietnia 2017 r. Po zaledwie dziesięciu miesiącach działalności, możemy
pochwalić się 20% udziałem rynku sprzedaży paliwa lotniczego w Pradze. Oznacza to, że jesteśmy drugim
największym dostawcą paliw zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych linii lotniczych w tym
porcie. To bardzo konkurencyjny rynek, dlatego na bieżąco monitorujemy sytuację, szukając okazji do
dalszego rozwoju naszej działalności w tym obszarze – …

2017-11-10

Polski wynalazek po raz pierwszy w historii nagrodzony nagrodą Grand Prix na wystawie
iENA w Norymberdze
2–5 listopada 2017 r. na 69. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA
2014” w Norymberdze nagrodzono oryginalną polską formułę wytwarzania paliw z tworzyw sztucznych.
Nagrodzony projekt opracowany został przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT z Warszawy i
firmę Technologie Recyklingu Adam Hańderek z Bielska Białej. To modelowy przykład wzorowej
współpracy instytutów badawczych z prywatnym biznesem w komercjalizowaniu innowacyjnych
rozwiązań. - Jesteśmy małą firmą, która od 12 lat (z własnych funduszy) bada możliwości utylizacji
odpadów komunalnych, których nie podlegają …

2017-06-22

146. MOYA to stacja firmy PAL-GAZ Łukasz Biłyk w Kruklankach na Mazurach
W ostatnich dniach czerwca, po zakończonych pracach wykończeniowych działalność w barwach sieci

MOYA rozpoczęła pierwsza stacja w Kruklankach (woj. warmińsko-mazurskie). Nowo wybudowany
obiekt należy do firmy PHU PAL-GAZ Łukasz Biłyk. Stacja w Kruklankach przy Ul. Dworcowej 29, 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, w niedalekiej
odległości od DK63, prowadzącej z Giżycka do Węgorzewa. Stacja czynna jest od poniedziałku do soboty
w godzinach 6-21 i w niedzielę w …

2017-04-28

Pierwsza stacja własna MOYA w Warszawie z nowym konceptem gastronomicznym
20 kwietnia swoją działalność rozpoczęła pierwsza stacja własna MOYA w Warszawie, przy ul. Ordona
1A, należąca do operatora tej liczącej już 140 placówek, ogólnopolskiej sieci stacji paliw - firmy ANWIM
S.A. Oprócz bogatego wyposażenia i unikatowego designu, wyróżnikiem placówki jest nowy koncept
gastronomiczny Pizza & Caffe MOYA. Stacja zlokalizowana na warszawskich Odolanach to obiekt, który
przeszedł całkowitą modernizację i został dostosowany do najwyższych standardów, jakie mogą oferować
tego typu placówki. Za projekt modernizacji stacji odpowiada biuro projektowe Kaniewski Design, …

2017-04-21

Rekordowa sprzedaż UNIMOT SA - wystawcy XXIV Międzynarodowych Targów
STACJA PALIW 2017
UNIMOT SA raportuje w marcu 2017 najwyższe przychody dla tego miesiąca w historii spółki oraz
zwołuje NWZA celem rozliczenia ceny zakupu udziałów w spółce Tradea i rozszerzenia przedmiotu
działalności. Zarząd Spółki UNIMOT opublikował przychody ze sprzedaży netto za marzec 2017 w ujęciu
jednostkowym w wysokości 257 803 tys. zł. Przychody te są wyższe o ponad 60% od uzyskanych w
analogicznym okresie roku poprzedniego (marzec 2016 r. – 160 912 tys. zł) i wyższe o ok. 52 % od
osiągniętych w miesiącu poprzednim (luty 2017 r. – 169 543 tys. zł.) Wartość przychodów netto
narastająco za 3 miesiące 2017 r. wynosi 642 287 …

2017-04-04

Pierwsza stacja Circle K
To testowa stacja w Opolu przy ul.Sosnkowskiego 18, obok MediaMarkt i Auchan. Gotowe do
uruchomienia są też na Autostradzie Bursztynowej [A1] MOP Lubień Południe (MOP-em satelitarnym:
Lubień Północ zarządza BP Europa SE oddział w Polsce) i MOP Machnacz (MOP-em satelitarnym
zarządza PKN Orlen). Marka Statoil jest w Polsce od 1993 r., kiedy ruszyła jej pierwsza stacja w
Zakroczymiu. Na koniec 2016 r. było to 350 stacji – w tym 88 segmentu ekonomicznego 123.
Systematycznie maleje udział w sieci stacji franczyzowych. W 2012 r. Statoil Fuel & Retail, wydzieloną
spółkę zarządzającą siecią detaliczną …

2017-03-17

O płatnościach mobilnych na stacjach paliw - specjalnie dla Polskiej Izby Paliw Płynnych
mówi Anna Papka, Shell Polska
Na wybranych stacjach Shell w całej Polsce można płacić za paliwo i inne zakupy za pomocą systemu
płatności mobilnych BLIK oraz Android Pay. W przypadku systemu BLIK oznacza to, że płatności mogą
być realizowane przy pomocy aplikacji mobilnych kilku banków, które przystąpiły do systemu. Z kolei
płatności mobilne Android Pay zostały w tym roku wprowadzone na wybranych stacjach Shell we
współpracy z Google - dają one użytkownikom smartfonów z systemem Android możliwość płacenia
zbliżeniowo.Stacje Shell umożliwiające płatności mobilne są oznaczone specjalnymi naklejkami na
drzwiach wejściowych. Shell to pierwsza …

2017-03-15

Gorysławice - 136. MOYA
Pod koniec lutego do sieci MOYA dołączyła stacja w Gorysławicach (woj. świętokrzyskie). To
druga MOYA, po placówce w Kazimierzy Wielkiej, będąca własnością Radosława Gruszki. Działająca
24h stacja w Gorysławicach funkcjonuje na rynku paliwowym od kilku. W ostatnim czasie przeszła proces
modernizacji, przyjmując standardy MOYA i barwy tej sieci. Obiekt położony jest przy DW776, na trasie
Kraków - Busko Zdrój (wjazd na stację z obu stron). W ofercie oprócz pełnej palety paliw (Pb95, ON,
ON MOYA Power, LPG) m.in.: Caffe MOYA (część gastronomiczna wyposażona w barowy stolik
umożliwiający …

2017-03-10

Płatności mobilne na stacji paliw - Rafał Chmielewski, Dyrektor ds. IT, ANWIM SA, sieć
stacji MOYA, z której ofertą zapoznasz się podczas XXIV Międzynarodowych Targów
STACJA PALIW 2017

Jakie perspektywy stoją dziś przed rynkiem płatności mobilnych? Rosnąca liczba użytkowników
posiadających smartfony i tablety, coraz większa funkcjonalność tych urządzeń, a także mobilność
użytkowników znajdują odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju rynku płatności mobilnych w Polsce.
Również polskie banki odważnie stawiają na technologiczne nowinki. Historia pokazuje, że po sukcesie
kart zbliżeniowych przyszedł czas na płacenie smartfonem. Dziś karta płatnicza, w postaci elektronicznej,
wydawana jest zdalnie bezpośrednio na urządzeniu mobilnym poprzez wykorzystanie technologii HCE
(ang. Host Card …

2017-01-02

Ambitne plany inwestycyjne OLPP na 2017 rok
Tegoroczne, korzystne zmiany na rynku paliwowym, to wynik dobrej koniunktury oraz wprowadzenia
nowych regulacji prawnych, m.in. „pakietu paliwowego” i „pakietu energetycznego”, które ograniczają
działalność tzw. „szarej strefy” i mają odzwierciedlenie zarówno w działalności handlowej, jak również w
planach inwestycyjnych OLPP na 2017 rok. W nadchodzącym roku Spółka planuje zwiększyć wartość
inwestycji, przeznaczając na ten cel blisko 47 mln zł. W mijającym 2016 r. zrealizowano projekty o
wartości ok. 30 mln zł. - Mijający rok 2016 przebiegał pod znakiem dostosowania Spółki do zmian w
prawie, a co za tym idzie …

2016-11-25

UNIMOT chce przystąpić do AVIA International, by rozwijać detaliczną sprzedaż paliw
UNIMOT, multienergetyczna grupa kapitałowa, planuje przystąpić do stowarzyszenia AVIA
International, dzięki czemu zyska prawo do posługiwania się marką AVIA w Polsce. Celem jest rozwój
detalicznej sprzedaży paliw. Stowarzyszenie AVIA International, skupiające operatorów zarządzających
ok. 3000 stacjami paliw w całej Europie, podjęło decyzję o przyjęciu UNIMOT w skład członków
stowarzyszenia. Dzięki temu UNIMOT zyska w Polsce prawo do posługiwania się znakiem towarowym
AVIA, rozpoznawalnym w całej Europie, przy sprzedaży detalicznej paliwa. - Dotychczasowy model
dystrybucji paliwa przez UNIMOT polega na …

2016-10-12

Dział paliw UNIMOT ma nowego dyrektora
Spółka UNIMOT pozyskała kolejnego eksperta z branży paliw. Na czele działu handlowego tego sektora
stanął Wojciech Szafałowicz – były dyrektor handlowy w spółce Orlen Paliwa. Wojciech Szafałowicz jest
ekspertem od rozwoju sprzedaży. Doświadczenie zawodowe zdobył w Grupie Orlen, gdzie pracował przez
14 lat w spółkach: Orlen Morena, Orlen PetroCentrum i Orlen Paliwa. Kolejno zajmował stanowiska:
Specjalista ds. Analizy Rynku, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu oraz Dyrektor Regionu. W Grupie
UNIMOT Wojciech objął stanowisko Dyrektora Handlowego ds. Paliw. – Bardzo mnie cieszy obecność
tak znakomitego eksperta w …

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

2015-09-08

Targi najlepszą formą promocji
Polska Izba Przemysłu Targowego zaprezentowała dwudziesty drugi raport statystyk targowych – Targi w
Polsce 2014. Raport zawiera potwierdzone audytem CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk
Targowych – dane statystyczne ponad 200 targów zorganizowanych w 2014 roku w Polsce. Zebrane przez
PIPT statystyki, dotyczą targów zrealizowanych przez 18 krajowych organizatorów. Polskie targi
ponownie odnotowały wzrost parametrów, co potwierdza ich konkurencyjność i wiodącą rolę na
środkowoeuropejskim rynku targowym. Raport Targi w Polsce to publikacja wysokiej jakości
wiarygodnych danych statystycznych, która ma na …

2015-08-03

20 lat temu otwarto 1. polską stację BP
W 1995 r. w Gliwicach została otwarta pierwsza w Polsce stacja paliw BP. Historia BP w Polsce zaczęła
się jednak dużo wcześniej. 17 grudnia 1991 r. globalna firma, działająca od 100 lat w kilkudziesięciu
krajach świata, zarejestrowała działalność w Polsce. Na początku działało tu jedynie biuro handlowe
olejów dla samochodów i przemysłu. Pierwsza stacja została otwarta w 1995 r.w Gliwicach, potem
corocznie otwierano ok. 30-35 stacji. Dziś BP zarządza siecią ponad 470 stacji własnych i partnerskich i
tym samym jest liderem wśród zagranicznych koncernów paliwowych. Historia BP w Polsce to także
proces ciągłych …

2015-07-27

Fresh Corner - nowy format sklepu na stacjach Slovnaft
Na stacji Slovnaft w Záhorskiej Bystricy otwarto pierwszą placówkę sklepową w koncepcie Fresh
Corner. Nowy koncept sklepu Slovnaftu, spółki należącej do grupy kapitałowej MOL, kładzie nacisk na
elementy gastronomiczne: kawę i przekąski, ale także produkty spożywcze codziennego użytku, jak
pieczywo i nabiał, podkreślając ich krajowe pochodzenie. - Chcemy być nie tylko liderem w sprzedaży
paliw, ale także jednym z kluczowych dystrybutorów produktów spożywczych. Chcemy oferować
produkty pochodzące od rodzimych producentów - powiedział, otwierając placówkę w Záhorskiej
Bystricy Timea Reicher, członek …

2015-07-21

Unijne pieniądze na informatykę śledczą
Służba Celna zakupi nowoczesne urządzenia i specjalistyczne oprogramowanie dla informatyków
śledczych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych OLAF. Służba Celna za unijne pieniądze zostanie wyposażona w wysokiej jakości sprzęt i
zaawansowane narzędzia programowe, przeznaczone do zbierania, odzyskiwania, zabezpieczania oraz
analizy danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych,
wykorzystywanych przez grupy przestępcze. Zakup urządzeń planowany jest jeszcze w tym roku i w 80%
sfinansowany będzie ze środków …

2015-07-16

Shell ponownie zdobył licencję na zarządzanie największą na świecie stacją paliw w
Berchem w Luksemburgu.
Shell Luksemburg wygrał przetarg na zarządzanie stacją paliw Berchem. Rząd Luksemburga przyznał
firmie Shell nową, 10-letnią koncesję na zarządzanie stacją paliw, która jest największą stacją paliw na
świecie. W ciągu najbliższych miesięcy stacja zostanie odnowiona i powiększona dla jeszcze większego
komfortu klientów. Od czasu rozpoczęcia działalności w 1983 r. stacja Berchem zawsze należała do sieci
Shell. Z biegiem lat zwiększył się ruch na stacji, rozbudowana została część restauracyjna, a także
powiększono ofertę w sklepie. Codziennie około 20 cystern dostarcza paliwo do tej …

2015-07-16

10 lat Lotosu na GPW
Mija 10. rocznica wejścia Grupy Lotos na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W mijającym
okresie powstał pionowo zintegrowany koncern paliwowy, a Rafineria Gdańska ze stosunkowo
niewielkiego zakładu przetwórstwa ropy przekształciła się w koncepcyjnie, technologicznie i menedżersko
jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie i na świecie. Dzięki realistycznej, dynamicznej
strategii, której wyrazem był inwestycyjny Program 10+, jedno z największych przedsięwzięć
gospodarczych współczesnej Polski, Grupa Lotos znajduje się dziś w ścisłej czołówce europejskiej.
Sprzyja temu …

2015-07-16

ArcelorMittal będzie produkował bioetanol
ArcelorMittal, światowy lider w branży hutniczej i górniczej, LanzaTech, spółka zajmująca się
recyklingiem dwutlenku węgla oraz Primetals Technologies, firma świadcząca usługi dla branży
metalurgicznej ogłosiły podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy pierwszego w Europie zakładu,
który na skalę przemysłową będzie wytwarzał bioetanol z gazów odpadowych powstałych w procesie
produkcji stali. Wytworzony bioetanol będzie mógł obniżyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 80% w
porównaniu do konwencjonalnych paliw kopalnych. Będzie przede wszystkim wykorzystywany jako
domieszka do benzyny, ale może być także …

2015-07-15

FUELS' ZOOM 2015
Instytut nafty i Gazu zapraszamy do udziału w cyklicznej, VI już edycji Konferencji NaukowoTechnicznej FUELS' ZOOM 2015 pt.: PALIWA XXI WIEKU, która odbędzie się w Krakowie 21-22
października. Pierwszego dnia Konferencji motywem przewodnim będą kwestie związane z nowoczesnymi
zaawansowanymi paliwami silnikowymi. Ich dynamiczny rozwój to postęp w do technologii, sterowany
również kierunkami zmian w zakresie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Dlatego też podczas Konferencji
szeroko będziemy dyskutować zagadnienia procesu legislacyjnego w zakresie paliw i biopaliw. Gościem
Konferencji będzie ekspert w zakresie …

2015-07-02

Połączenie spółek ORLEN Paliwa i ORLEN PetroTank
1 lipca br. nastąpiło połączenie spółek ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i ORLEN
PetroTank Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce w jeden podmiot funkcjonujący pod nazwą ORLEN Paliwa z
siedzibą w Widełce. Na mocy sukcesji uniwersalnej (zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.) połączona spółka
wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki, jakie przysługiwały spółce ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w
Płocku, natomiast w zakresie umów zawartych przez spółkę funkcjonującą poprzednio jako ORLEN
PetroTank Sp. z o.o. powyższa operacja nie wywiera jakichkolwiek skutków prawnych. W oświadczeniu
spółki czytamy: "Pragniemy …

2015-06-18

Piknik z Delfinem
10.07.2015 r. w Czarnej Wodzie przy drodze 22 między Starogardem Gdańskim, a Chojnicami na stacji
paliw GOODOIL odbędzie się spotkanie Grupy Delfin w atmosferze pełnego luzu i relaksu. - W trakcie
pokazy ciekawych urządzeń, prezentacje, degustacje, konkursy. Będzie można skorzystać z fachowych
porad, podzielić się własnymi doświadczeniami. Podniesiemy nasz protest przeciwko stawkom opłat za
obowiązujący UDT (116 zł/h).O paliwkach też porozmawiamy! Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy z
nami już współpracują i tych którzy pragną nawiązać ciekawe kontakty - mówi organizator spotkania,
Marek Pietrzak, prezes …
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