2010-06-07

Współpraca Orlenu i Shella
Shell Deutschland dostarczy paliwa na niemieckie stacje Orlenu. PKN Orlen podpisał z Shell
Deutschland umowę na dostawy paliwa na zlokalizowane w Niemczech stacje polskiego koncernu.

2010-06-07

Inwestycje publiczne nie są ubezpieczane
Przepisy nie narzucają obowiązku ubezpieczenia realizacji inwestycji publicznych np. na wypadek
powodzi.

2010-06-03

Lot na biopaliwach
Do 2020 r. europejskie linie lotnicze, i te które do UE latają, muszą ograniczyć emisję CO2 o 1,5 proc.

2010-06-02

Statoil rozpoczął współpracę z INiG
Od maja br usługa monitorowania jakości paliw płynnych oraz poprawności wskazań dystrybutorów na
stacjach Statoil w Polsce realizowana jest przez Instytut Nafty i Gazu (INiG) - poinformowała spółka.
Statoil, jako pierwszy detaliczny dostawca paliw na polskim rynku, już od 2002 roku poddaje wszystkie
swoje paliwa niezależnej i dobrowolnej kontroli jakości.

2010-06-02

Kolejne urządzenia wiertnicze wysłano do Ugandy
22 stycznia br. firma Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków (Grupa PGNIG) podpisała kontrakt z
angielskim inwestorem Heritage Oil & Gas Ltd.

2010-06-01

Air Liquide przejmuje Amco-Gaz
Od 1 czerwca br. dystrybutor gazów technicznych Amco-Gaz stał się częścią globalnego koncernu Air
Liquide.

2010-06-01

Jacek Krawiec: Ropa to podstawa
- Ropa naftowa była, jest i będzie podstawowym surowcem do produkcji paliw transportowych powiedział Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zdaniem
prezesa PKN Orlen zapotrzebowanie na ropę powinno być zaspokojone.

2010-06-01

BP dla powodzian

Od 28 maja 2010 roku klienci BP mogą włączyć się w akcję pomocy poszkodowanym przez tegoroczną
powódź, przekazując na ten cel punkty z programu PAYBACK. Magdalena Kandefer z Działu Public
Relations BP Europa SE, Oddział w Polsce poinformowała o inicjatywie pomocowej koncernu:- Jak
zawsze w sytuacjach, które wymagają inicjatywy, tak i teraz w czasie powodzi firma BP włączyła się
aktywnie w akcję pomocy powodzianom, przekazując paliwo straży pożarnej w Krakowie i województwie
śląskim.

2010-06-01

BP może zostać przejęte
Katastrofa w Zatoce Meksykańskiej może kosztować światowego giganta naftowego niezależność. W
związku z tym, że koncern British Petroleum wciąż nie uporał się z wyciekiem w Zatoce Meksykańskiej
jego akcje wciąż tracą na wartości.

2010-05-31

Podatnicy uciekają przed fiskusem do dużych miast
Osoby, które mają wysokie dochody lub prowadzą działalność gospodarczą, wolą się rozliczać w
urzędach skarbowych w dużych miastach. Wszystko dlatego, że szansa na kontrolę rozliczeń jest mniejsza
niż na prowincji.

2010-05-31

Bombą w Zatokę
Zdaniem Matta Simmonsa, amerykańskiego eksperta branży naftowej, kontrolowany wybuch nuklearny
może być jedynym sposobem powstrzymania wycieku w Zatoce Meksykańskiej. Simmons, autor głośnej
książki „Twilight in the Desert", powiedział w wywiadzie dla telewizji Bloomberg, że wyciek, który
próbuje powstrzymać BP, nie jest głównym.

2010-05-31

Energetyczni partnerzy w Europie
CEEP, czyli Central Europe Energy Partners, to pierwsza branżowa organizacja z Europy Środkowej,
posiadająca stałe przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej. Stowarzyszenie powołano do życia 4 maja
2010 roku w Brukseli.

2010-05-30

Dwie kolejne restauracje McDonald?s przy autostradzie A4
Od 2 czerwca 2010 r. dwa nowe obiekty sieci McDonald’s rozpoczną obsługę kierowców podróżujących
autostradą A4.

2010-05-28

Wyścig promocji Orlen Gaz
Orlen Gaz - Sponsor Generalny 54. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni PolskoUkraińskiej - nagradza sportowców i kibiców.

2010-05-28

Gazociąg Jeleniów ? Dziwiszów ma dofinansowanie z UE
Kolejny projekt inwestycyjny Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.

2010-05-27

Lotos i Alior wprowadzają kartę debetową
Lotos Paliwa i Alior Bank podpisały umowę dotyczącą wprowadzenia konta osobistego z programem
lojalnościowym LOTOS Navigator. Klienci, którzy otrzymają dedykowaną kartę debetową, dokonując
płatności, będą mogli zbierać punkty korzystając z kart zarówno na 250 stacjach paliw Lotos, jak i we
wszystkich punktach handlowo-usługowych w kraju i na świecie, które akceptują karty MasterCard.

2010-05-27

e-faktury Orlenu
PKN Orlen uruchomił platformę umożliwiającą przesyłanie elektronicznych faktur i innych dokumentów

związanych z fakturowaniem. Miesięcznie w systemie przesyłanych jest około 40 tys.

2010-05-26

Kółka rolnicze tworzą sieć stacji paliw
Jeśli dokona się skonsolidowanie rolniczych stacji paliw, powstanie drugi pod względem liczby stacji
paliw, gracz na rynku. Więcej ma tylko PKN Orlen.

2010-05-26

Bez rejestru wyższa kara
Zmiany związane z nadzorem i kontrolą nad prywatnymi domami opieki wprowadziła obowiązująca od
31 marca nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.

2010-05-26

Gaz z łupków bez koncesji?
Firmy poszukujące gazu łupkowego będą mogły eksploatować jego złoża bez koncesji. Taką możliwość
przewiduje nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego - dowiedział się "Nasz Dziennik".

2010-05-26

Porady dla powodzian
Utrata dokumentacji podatkowej w wyniku klęski żywiołowej (np. powodzi) nie zwalnia podatnika od
posiadania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń podatkowych.

2010-05-25

Paliwa dla ARiMR
Ogłoszony w połowie maja przetarg na dostawy 2,9 mln litrów paliw dla Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa może pozostać nierozstrzygnięty – twierdzi „Puls Biznesu". Może się okazać, że
żadna z polskich firm paliwowych nie spełni wymogów rolniczej agencji.

2010-05-25

130 proc. średniej krajowej
Zarobki w Warszawie stanowią prawie 130 proc. średniej krajowej i są o ok.

2010-05-25

Skandynawskie inwestycje
W ostatniej dekadzie wartość inwestycji skandynawskich w Polsce wzrosła ponad 10-krotnie. Jeszcze w
2002 r.

2010-05-24

Pierwszy wzrost na rynku aut użytkowych
Według raportu ACEA na europejskim rynku nowych aut użytkowych w marcu nastąpił pierwszy wzrost
od dwóch lat. Według danych European Automobile Manufacturers Association (ACEA) z siedzibą w
Brukseli w marcu 2009 r.

2010-05-24

Przełom w e-fakturach
Najwyższy Sąd Administracyjny wyrokiem z 20 maja br. uznał, że faktura wysłana pocztą elektroniczną
lub faksem jest równoważna wysłanej tradycyjną pocztą.

2010-05-24

GDDKiA: 800 mln zł strat w wyniku powodzi
- Zniszczenia dróg krajowych przez powódź szacujemy na 800 mln zł - powiedział Polskiej Agencji
Prasowej rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Hadaj. - Takie pieniądze
trzeba będzie wydać, żeby doprowadzić zniszczone i zalane drogi do stanu przed powodzią - powiedział
Hadaj 24 maja br.

2010-05-24

Polityka informacyjna PKN Orlen
Z notatki prasowej wynika, iż w badaniu WarsawScan 2010 udziałwzięli analitycy i zarządzający
aktywamireprezentujący krajowe domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz instytucje
zarządzające aktywami. Badaniem objęte zostało 60 spółek o największym udziale w obrotach GPW w
roku 2009 r.

2010-05-23

Strajk libańskich taksówkarzy
Libańscy taksówkarze w czwartek 22 kwietnia rozpoczęli strajk w proteście przeciw wzrostowi cen paliw,
spowodowanemu rosnącymi podatkami – donosi Kuwait News Agency (Kuna). O poziomie napięcia
społecznego wywołanego wysokimi cenami na libańskich stacjach paliw świadczy fakt, że – jak
powiedział agencji KUNA Abdel-Amir Najdeh, szef libańskiego Land Transportation Union – kierowcy
taksówek blokują drogi płonącymi oponami i stertami kamieni.

2010-05-21

Ile będzie kosztować powódź?
Od poniedziałku do firm ubezpieczeniowych zgłoszono już ponad 20 tys. szkód - prawie połowę
wszystkich w PZU.
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