2011-01-21

Wyciek z rurociągu u wybrzeży Indii
Wyciek z rurociągu Mumbai Uran Trunk (MUT) należącego do hinduskiego koncernu Oil & Natural Gas
Corporation (ONGC) spowodował skażenie 1,6 km wybrzeża Indii.

2011-01-21

Anglia: bankructwa małych stacji paliw
Wkrótce znikną ostatnie wiejskie stacje paliw w Wlk. Brytanii - donosi angielska prasa.

2011-01-20

Lotos szuka dostawców FAME
Grupa Lotos zaprosiła do składania oferty na dostawy estrów metylowych kwasów tłuszczowych
(FAME) jako biokomponentu przeznaczonego do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na okres
luty-kwiecień 2011 r.

2011-01-20

Lotos otrzymał ósmą koncesję w Norwegii
Lotos Exploration & Production Norge AS – spółka zależna Lotos Petrobaltic – 18 stycznia 2011 r., w
wyniku rozstrzygnięcia konkursu kwalifikacyjnego APA 2010, otrzymała status operatora i 25 proc.
udziałów w koncesji PL503B, położonej w południowej części Morza Północnego.

2011-01-20

Marki własne podbijają rynek
W 2010 r. udział marek własnych w polskim handlu wzrósł o 20 proc. - podaje firma badawcza Nielsen.

2011-01-20

Niemiecki minister zachęca supermarkety do sprzedaży paliw
- Ceny najlepiej kształtują się w warunkach konkurencji. Gdy oferta się rozszerza, spada cena. Cieszę się
zatem z każdego dodatkowego konkurenta na rynku i zachęcam przedsiębiorców do wejścia na rynek
paliw - powiedział niemiecki minister gospodarki Rainer Brüderle w rozmowie z dziennikiem "Bild". Jako
przykład takiej konkurencji podał... austriacką sieć supermarketów Hofer należącą do firmy Aldi-Süd.

2011-01-19

Orlen i PGNiG wiercą okolicach Sierakowa

Spółki Orlen Upstream i PGNiG rozpoczęły w okolicach Sierakowa pierwszy z trzech, zaplanowanych na
lata 2011-2012 odwiertów rozpoznawczych. Celem odwiertów jest zdobycie dalszych informacji na temat
potencjalnych zasobów ropy naftowej.

2011-01-19

Advadis zajmie się franczyzą detaliczną
Advadis, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów produktów alkoholowych, powołał
spółkę Polski Detal Zawisza, która ma zająć się sprzedażą detaliczną, wchodząc we współpracę
franszyzową z mniejszymi, niezależnymi podmiotami.

2011-01-19

Średnia krajowa +3,3 proc.
Przeciętne wynagrodzenie wg GUS w 2010 r. wyniosło w sektorze przedsiębiorstw 3847,91 zł brutto,
czyli wzrosło w okresie styczeń-grudzień o 3,3 proc.

2011-01-19

Komunikat cenowy 19 stycznia 2011 r.
Średnie ceny paliw w Polsce 19 stycznia 2011 r. kształtowały się na poziomie 4,69 zł za litr ON, 4,88 zł/l
Pb95 i 2,66 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 12 stycznia 2011 r.) ceny ON
spadły średnio o 1 gr/l, Pb95 o 2 gr/l, a LPG nie zmieniły się.

2011-01-19

Rurociąg produktowy do Wrocławia ukończony
Rurociąg łączący rafinerię w Płocku z bazą PKN-u we Wrocławiu jest już ukończony, obecnie trwają
jego testy oraz przygotowania techniczne do napełnienia - informuje portal wnp.pl powołując się na biuro
prasowe Orlenu.

2011-01-17

LOTOS uruchomił drugi hydrokraking

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS ruszyła właśnie produkcja na jednej z najbardziej zaawansowanych
technologicznie instalacji zbudowanych w ramach Programu 10+ – instalacji hydrokrakingu, czyli tzw.
MHC (ang. Mild Hydrocracking). Oznacza to wzrost pogłębionego przerobu ropy naftowej, a tym samym
stopniowe zwiększanie marży rafineryjnej.

2011-01-17

Jubileusz polskiego dozoru technicznego
Uroczystą galą w Filharmonii Narodowej w Warszawie świętowano 100-lecie istnienia polskiego dozoru
technicznego, obchodzone wspólnie przez: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny
i Wojskowy Dozór Techniczny.

2011-01-17

Kolejne stacje MOMO
W najbliższych kilkunastu miesiącach MOMO zamierza uzyskać ponad 7 mln zł przychodu z
automatycznych stacji paliw.

2011-01-17

Gaspol i WOŚP
Na aukcję 19. finału WOŚP Gaspol wystawił balonem na ciepłe powietrze i lot ze zdobywcą Pucharu
Polski – Arkadiuszem Iwańskim.

2011-01-17

Jagodowe i czekoladowe nowości na Statoil
Na wybranych stacjach Statoil oferowane są nowe produkty Made To Go – jagodowy i czekoladowy
Muffin. Produkty te dostępne są obecnie na ponad 200 stacjach Statoil w Polsce.

2011-01-17

Bieżące wydanie: Paliwa Płynne, styczeń 2011
WYDARZENIA MIESIĄCA STACJA PALIW - PORADNIK OPERATORARYNEK
PALIWPOLSKA IZBA PALIW PŁYNNYCH

2011-01-15

Paliwa Płynne 1/2011
Paliwa Płynne 1/2011

2011-01-14

Rośnie liczba płatności kartami na stacjach paliw
W 2010 r. rynek usług płatniczych znajdował się w fazie wzrostu zarówno pod względem ilościowym
(rosnąca liczba terminali), jak i jakościowym. Liczba transakcji zawieranych miesięcznie na stacjach
paliwowych dynamicznie rosła, co jest efektem zarówno zwiększającej się liczby terminali obsługiwanych
przez POLCARD, jak i faktu, że Polacy posiadają coraz więcej kart płatniczych i coraz chętniej ich
używają.

2011-01-14

Płatności zbliżeniowe powszechne w terminalach Polskich ePłatności
Polskie ePłatności – realizując misję innowacyjności –wprowadzają nowy, rynkowy standard:
instalowane w 2011 r. terminale POS wyposażone będą w czytniki kart zbliżeniowych.

2011-01-14

Ceny paliw utrzymują wysoką inflację

W ocenie Ministerstwa Gospodarki z powodu wysokich cen paliw inflacja w styczniu 2011 r. będzie
rosła w tempie zbliżonym do grudnia ub.r., czyli 3,1 proc.

2011-01-13

Orlen Gaz w systemie EMCS
Orlen Gaz jako pierwsza Spółka z Grupy Orlen skorzystał z EMCS – unijnego systemu obsługującego
elektroniczny ADT (e-AD).

2011-01-13

Polska liderem w wydatkowaniu środków unijnych
W 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wykonało 132,6 proc. założonego planu. Oznacza to, że
poświadczyło wydatki na 35,7 mld zł, czyli o 9 mld zł więcej niż zakładano. Dzięki temu w ubiegłym roku
Polska utrzymała pozycję lidera w wydatkowaniu pieniędzy unijnych. Pytanie tylko, czy robi to dobrze?

2011-01-13

Ustawa antydyskryminacyjna
Polskie biuro Deloitte przypomina, że 1 stycznia 2011 roku weszła w życie Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o
wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tzw. ustawa
antydyskryminacyjna)

2011-01-12

Nie będzie obniżki akcyzy
Mimo wysokich cen paliw rząd nie zmniejszy akcyzy - zapowiada Jacek Rostowski.

2011-01-12

Finlandia: E10 na stacjach Neste
W sylwestrową noc 2010/11 na 300 stacjach Neste wprowadzono do sprzedaży benzynę 95-oktanową z
10-procentowym dodatkiem etanolu.

2011-01-12

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych, 12 stycznia 2011 r.
Średnie ceny paliw w Polsce 12 stycznia 2011 r. kształtowały się na poziomie 4,70 zł za litr ON, 4,90 zł/l
Pb95 i 2,66 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 7 stycznia 2011 r.) ceny ON i
Pb95 spadły średnio o 2 gr/l, a LPG nie zmieniły się.

2011-01-11

Przetarg na MOP-y przy A2
Autostrada Wielkopolska II SA ogłasza przetarg na Miejsca Obsługi Podróżnych: Chociszewo i
Rogoziniec.

2011-01-11

W Estoni powstanie ukraińsko-rosyjska rafineria
W estońskiej miejscowości Paldiski ma powstać rafineria, której produkcja ma trafiać na rynek krajów
nadbałtyckich.

2011-01-11

Lotos: paliwa z 9 mld zł
Około 9 mld zł – tyle będzie warta sprzedaż paliw Grupy Lotos międzynarodowym koncernom
prowadzącym działalność detaliczną na polskim rynku. Umowa z BP to kolejny tak duży kontrakt na rok
2011.
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