2010-12-24

PKN Orlen sprzedał drugą transzę zapasów obowiązkowych
Zgodnie z zapowiedziami PKN Orlen przeprowadził drugą w tym roku transakcję obejmującą sprzedaż
i obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej, uwalniając tym razem około 910 mln
zł zaangażowanych w zapasy obowiązkowe.

2010-12-23

Więcej zielonej energii w Polsce
W Polsce będą powstawać nowe instalacje oparte o odnawialne źródła energii. 22 grudnia GDF Suez
Energia Polska podpisał z Polish Energy Partners (PEP) porozumienie o zakupie projektu farmy
wiatrowej PĄGÓW. Nowa farma ma mieć 51 MW mocy zainstalowanej. To już trzecia tego typu
inwestycja realizowana we współpracy obydwu spółek.

2010-12-22

Rok wytężonej pracy nad terminalem LNG w Świnoujściu
Budowa terminalu LNG o kilka miesięcy wyprzedza harmonogram. Generalny Realizator Inwestycji
prowadzi właśnie ostatnie badania gruntu przed rozpoczęciem intensywnych robót ziemnych. Wkrótce
spodziewane są pierwsze transze dotacji ze środków Unii Europejskiej. Rok 2010 był dla projektu
przełomowy, obfitował w kluczowe wydarzenia i decyzje.

2010-12-22

Lotos zbuduje bazę na Lotnisku Chopina
Spółka Lotos Tank oraz P.P. Porty Lotnicze zawarły porozumienie dotyczące dzierżawy terenu, na
którym ma powstać baza przeładunkowa paliw lotniczych.

2010-12-22

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych 22 grudnia 2010 r.
Średnie ceny paliw w Polsce 22 grudnia 2010 r. kształtowały się na poziomie 4,69 zł za litr ON, 4,88 zł/l
Pb95 i 2,62 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 15 grudnia br.) ceny ON i Pb95
wzrosły o 4 gr/l, a LPG o 5 gr/l.

2010-12-22

PNIG Kraków zakończył wiercenia w Kazachstanie
Mimo że Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, wiertnicy PNIG Kraków pracują
nieprzerwanie i ustanawiają nowe rekordy wierceń. Właśnie zakończyły się wiercenia w Kazachstanie dla
firmy NCOD. Otwór, który odwierciła polska załoga jest najgłębszym otworem w historii Kazachstanu –
7050 m.

2010-12-21

Polskie Jadło przy A4
Polskie Jadło planuje rozwój sieci restauracji w miejscach obsługi podróżnych. Pierwsze z nich ruszą już
na początku kwietnia. - To będzie nowy sposób obsługi i nowa marka - zapowiada prezes sieci Jan
Kościuszko.

2010-12-21

Tylko piasek

Gdy nadejdzie zima i spadnie śnieg, każdy stara się zapewnić sobie bezpieczną drogę i dojazd. Usuwanie
śniegu powinno jednak uwzględniać specyfikę nawierzchni. Kostka brukowa ma w tym zakresie swoje
wymagania.

2010-12-21

Pracodawcy wreszcie przestaną być nękani przez inspektorów PIP
Pracodawcy RP popierają projekt nowelizacji ustawy o PIP, ograniczający nadmierne karanie
pracodawców.

2010-12-21

Grecja, Irlandia i Portugalia powinny opuścić strefę euro
- Bez swojej waluty te trzy kraje nie będą w stanie samodzielnie stanąć na nogi - powiedział w wywiadzie
dla "Die Welt" Andrew Bosomworth, członek zarządu Pimco - jednego z największych funduszy
obligacyjnych.

2010-12-20

99 USD/b w... 2020 r.
Cena ropy do 2020 r. sięgnie 99 USD/b, a w 2035 r. - 113 USD/b - powiedział w poniedziałek, 20
grudnia br. na konferencji Power Ring 2010 starszy analityk MAE Paweł Olejarnik.

2010-12-20

Karta multiaplikacyjna w służbie biznesu
Karta z mikroprocesorem EMV może służyć nie tylko jako środek płatniczy, ale również umożliwiać
obsługę innych funkcji, które do tej pory wymagały osobnego nośnika. Funkcjonalności takie jak karta
miejska i zbliżeniowa karta płatnicza mogą być dostępne za pomocą uniwersalnej karty multiaplikacyjnej.

2010-12-20

Polsko-Algiersko-Marokańskie Forum Gospodarcze

11 stycznia 2011 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie
odbędzie się Polsko-Algiersko-Marokańskie Forum Gospodarcze.

2010-12-20

Zamkneli złodzieja w WC
Pracownicy stacji paliw w Mogilnie do czasu przyjazdu policji zamknęli złodzieja w toalecie.

2010-12-20

Lepiej płacić ZUS na Litwie
Fikcyjne zatrudnienie w jednym z krajów UE może umożliwić płacenie niższych składek na
ubezpieczenie społeczne

2010-12-20

Meksyk: 27 zabitych w katastrofie instalacji Pemeksu
Próba kradzieży paliwa z rurociągu w środkowym Meksyku zakończyła się katastrofą, w której zginęło
27 osób - podał koncern Pemex. Agencje prasowe donoszą o "ulicach zalanych ogniem".

2010-12-20

400. stacja BP
Nowy obiekt znajduje się w Starogardzie Gdańskim i jest 195. stacją partnerską z logo BP. W sumie
koncern ma w Polsce 400 stacji.

2010-12-17

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych
Średnie ceny paliw w Polsce 17 grudnia 2010 r. kształtowały się na poziomie 4,65 zł za litr ON, 4,84 zł/l
Pb95 i 2,59 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 8 grudnia br.) ceny ON wzrosły
o 10 gr/l, i Pb95 o 9 gr/l, a LPG o 17 gr/l.

2010-12-17

Atak zimy paraliżuje niemieckie stacje paliw
Na stacjach benzynowych w Turyngii i Saksonii zaczyna brakować paliwa. Z powodu gwałtownego ataku
zimy nie mogą do nich dojechać cysterny z zaopatrzeniem – donosi „Bild”.

2010-12-17

Litewscy kierowcy polubili paliwa arktyczne
Niskie temperatury spowodował na Litwie wzrost popytu na zimowe paliwa. W listopadzie br. sprzedaż
oleju napędowego arktycznego wytwarzanego przez Orlen Lietuva była 63 proc. wyższa niż rok temu.

2010-12-17

Orlen Gaz obchodzi 15. urodziny
15 grudnia 1995 r. Sąd Rejonowy w Płocku dokonał wpisu PETROENGAZ do rejestru handlowego.

2010-12-16

MOYA wprowadzi kartę flotową
W pierwszym kwartale 2011 roku na stacjach MOYA rozpocznie działanie program kart flotowych
MOYA FIRMA, wspierających zarządzanie taborem samochodowym przedsiębiorstw.

2010-12-15

Nic nie blokuje samoobsługi przy LPG
Zdaniem POPHiN i organizacji branżowych z punktu widzenia prawnego nie ma już przeszkód dla
wprowadzenia na stacjach paliw samoobsługowego tankowania LPG - powiadamia portal wnp.pl

2010-12-15

Mikołajki w Miliczu
Jak co roku 6 grudnia br. na stacji firmy Art- Zbyt w Miliczu gościł Święty Mikołaj

2010-12-13

Paliwa Płynne - grudzień 2010
WYDARZENIA MIESIĄCA Kraj/świat 2Celem jest zdrowa konkurencja i przejrzyste prawo rozmowa z Haliną Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych 12STACJA PALIW – PORADNIK
OPERATORASeparator – ekologiczna powinność 18Prawo – Co nowego w przepisach? 22Jakie szanse
na rozwój ma rynek stacyjny w najbliższych latach 23Na bieżąco 26W oku kamery - monitoring
wizyjny 30Silnik Diesla a LPG - Budowa i działanie systemu DEGAMIX 32Spotkanie regionalne w
Wiśle 34RYNEK PALIWRynek ropy naftowej - podsumowanie roku 2010 i prognoza na rok 2011
38Ruch na Wschodzie 40Mocna złotówka to nasz atut …

2010-12-13

OPEC: wydobycie bez zmian
Przedstawiciele OPEC na spotkaniu w Ekwadorze zobowiązali się pozostawić wydobycie bez zmian

2010-12-13

Laur Klienta 2010 dla Dynamica
Paliwa Dynamic drugi rok z rzędu otrzymały złote godło „Laur Klienta 2010” w kategorii stacje paliw –
paliwa premium.

2010-12-13

Statoil przejmuje polskie stacje St1
Statoil Poland 13 grudnia br. podpisała przedwstępną umowę nabycia polskich stacji St1.

2010-12-13

Cysterna spadła z wiaduktu w pobliżu Żor
Ciągnik siodłowy z cysterną spadł w niedzielę, 12 grudnia po południu na tory kolejowe z wiaduktu drogi
wojewódzkiej nr 924 między Szczejkowicami a Żorami (Śląskie). Zginął kierowca
cysterny, przygnieciony przez kabinę.

2010-12-10

Nowy Dyrektor Generalny BP Europa SE
Wraz z końcem 2010 r. na stanowisku Dyrektora Generalnego BP Europa SE Jerzego Brniaka zastąpi
obecny Operations General Manager BP Europa SE – Bogdan Kucharski
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