2015-08-18

Grecka rewolucja w podejściu do płatności kartami
W przywiązanej do gotówki Grecji kryzys, w tym zamknięcie banków i wprowadzenie dziennego limitu
wypłat w bankomatach do w wysokości 60 euro, spowodował ogromną zmianę zwyczajów płatniczych, co
ilustruje ponad stuprocentowy wzrost płatności kartami Visa. Po rozpoczęciu kryzysu Grecy coraz częściej
używają kart, płacąc nimi za produkty pierwszej potrzeby, m.in. paliwa na stacjach. Ekstremalny przykład
Grecji pokazuje, że przejścia od płatności gotówkowych do elektronicznych, które w normalnych
warunkach zajmuje poszczególnym krajom wiele lat, można dokonać na przestrzeni 10 tygodni. Obrót
bezgotówkowy niesie …

2015-08-18

Zatrzymanie kolejnego oszusta paliwowego
Mazowieccy policjanci wraz z funkcjonariuszami KMP w Jeleniej Górze zatrzymali na terenie tego
miasta mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Funkcjonariusze potrzebowali zaledwie kilku tygodni
by ustalić gdzie przebywa. Jest on podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą
się nielegalnym obrotem paliwami. Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali 46-latka, który podejrzewany jest o kierowanie
zorganizowaną grupą o charakterze przestępczym.Do zatrzymania doszło na terenie Jeleniej Góry, gdzie
ukrywał się …

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 …

2015-07-17

Narzędzia oparte na ekonomii behawioralnej poprawiają ściągalność podatków w Polsce
7 lipca 2015 r. w Ministerstwie Finansów, zespół Banku Światowego zaprezentował wstępne wyniki
badania pilotażowego pt. „Wpływ zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania
zobowiązań podatkowych w Polsce". Był to pierwszy w Polsce pilotaż operający się na dokonaniach
ekonomii behawioralnej przeprowadzony w sposób randomizowany (randomized controlled trial). Celem
powyższego badania realizowanego przez Ministerstwo Finansów oraz Izbę Skarbową w Zielonej Górze
oraz Izbę Skarbową w Poznaniu w maju/czerwcu 2015r., jest promowanie przestrzegania przepisów
podatkowych poprzez zastosowanie …

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 …

2015-05-28

Sterling Card już w Polsce
LOTOS - Air BP Polska włącza cztery polskie lotniska: Warszawę (WAW), Gdańsk (GDN), Katowice
(KTW) i Lublin (LUZ) – do ogólnoświatowej sieci ponad 700 portów w 50 krajach, gdzie honoruje się
Sterling Card. W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska przestała być białą plamą na mapie połączeń
lotniczych w Europie. Z roku na rok gęstnieje sieć połączeń do polskich portów regionalnych z zagranicy.
– LOTOS - Air BP Polska oferuje paliwo Jet A-1 w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Lublinie. W
ostatnim z wymienionych portów oferujemy również paliwo avgas. – mówi Izabela Brzeska, kierownik
sprzedaży ds. General Aviation LOTOS …

2015-03-27

Test tytułu
Treść zajawki

2013-01-11

Shell rozszerza ofertę w Polsce o dostawy paliwa lotniczego

Pierwszym lotniskiem, na którym Shell Aviation zacznie świadczyć swoje usługi, będzie
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

Stron 2 z 2
Poprzednie
1
2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

