2020-12-11

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

2017-12-06

O bezpieczeństwo energetyczne trzeba walczyć jak o niepodległość. Najważniejsze wnioski
konferencji Nafta/Chemia 2017
Zmiany w logistyce paliwowej, nowe trendy w sprzedaży detalicznej, również te związane z
elektromobilnością, a także strategie rozwoju firm chemicznych – to najważniejsze tematy kolejnej edycji
konferencji Nafta/Chemia, która wczoraj, tj. 5 grudnia br., odbyła się w Warszawie. O kluczowych dla
bezpieczeństwa energetycznego kwestiach dyskutowali politycy, eksperci i przedstawiciele sektora. W
trakcie sesji inauguracyjnej jednej z najważniejszych imprez branży naftowo-chemicznej w Polsce
przedstawiciele PERN, PKN Orlen i Grupy Lotos – czołowych podmiotów sektora naftowego – podzielili
się przemyśleniami na temat …

2017-12-06

Eurowag modernizuje stacje w Austrii, Polsce i na Węgrzech
Czeska spółka EW zmodernizowała stację benzynową przy autostradzie A8 Stacja zwiększyła swoją
wydajność o około 35 % Dzięki swojej lokalizacji i cenom paliw stacja jest bardzo popularna wśród
przewoźników Spółka W.A.G. payment solutions, znana również pod marką Eurowag lub EW, wiodący
dostawca rozwiązań płatniczych dla mobilności drogowej w Europie, zmodernizowała i rozszerzyła stację
benzynową Eurowag – Ort im Innkreis w Austrii. Stacja znajduje się przy autostradzie A8 przy granicy
z Niemcami. Wśród firm transportowych, które działają w Europie Środkowej i Wschodniej, trasa ta jest
bardzo …

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 …

2017-09-15

URE przypomina o comiesięcznym obowiązku sprawozdawczym dot. paliw ciekłych do 20
dnia każdego miesiąca
Urząd Regulacji Energetyki przypomina o nowym obowiązku zgłaszania do Prezesa URE
comiesięcznego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych
paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Konieczność składania comiesięcznych sprawozdań obowiązuje
dopiero od ubiegłego miesiąca - 20 sierpnia br. upłynął termin złożenia pierwszego sprawozdania według
nowych przepisów, tj. za lipiec. Prawie 40% firm spośród ok. 470 podmiotów zobowiązanych nie
wywiązało się z tego obowiązku, co jest ustawowo zagrożone karą pieniężną. Wprowadzenie nowych
regulacji jest związane z wdrażaniem Pakietu …

2017-09-14

MOYA w Białymstoku
W czerwcu pracę w barwach sieci MOYA rozpoczęła nowa stacja w Białymstoku. Pełny proces
modernizacji został zakończony w sierpniu. Obiekt należy do firmy BUDMAX Tępińscy i Wspólnicy Sp.j.
Stacja funkcjonuje przy ulicy Władysława Wysockiego 166, w dzielnicy Pietrasze. Nieopodal drogi 676 i
12 prowadzącej do granicy z Białorusią. Latem placówka przeszła proces gruntownej modernizacji,
zmiany barw i dostosowania do standardów sieci. Pracuje 24h. Na stacji działa punkt Caffe MOYA
oferujący hot-dogi, zapiekanki oraz szeroki wybór kaw i herbat. Do dyspozycji klientów jest komfortowa
i nowoczesna strefa …

2017-07-18

Ustawa o zapasach paliw z podpisem prezydenta
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.
Zasadniczym celem ustawy, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, jest wzmocnienie bezpieczeństwa
dostaw gazu ziemnego do odbiorców, wprowadzenie ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzygnięcie wątpliwości
interpretacyjnych, sygnalizowanych przez uczestników rynku …

2017-07-17

KRIR postuluje o większe dopłaty do paliw rolniczych
W związku z poselskim projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, które przewidują wprowadzenie opłaty drogowej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów
wprowadzenia nowej ustawy. Zarząd KRIR zaproponował zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego
przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Samorząd rolniczy wielokrotnie wnosił o zwiększenie stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego …

2017-07-13

W Sejmie dyskutowano o nowej opłacie paliwowej
Poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który wprowadza opłatę drogową w
wysokości 20 groszy za litr benzyny i oleju napędowego, by pomóc samorządom w budowie i remontach
dróg, trafi do komisji. Sejm nie poparł w środę wniosku m.in. klubu PO o odrzucenie projektu w
pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem w pierwszym czytaniu było 183 posłów, przeciw 226, wstrzymało się
dwóch. Ustawa została skierowana do Komisji: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego oraz polityki
regionalnej. Źródło: PAP (op.pb)

2017-05-22

Paliwo polskiej gospodarki - XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017

2017-04-03

Przetargi związane z tworzeniem amerykańskiej bazy w Polsce
W ramach umowy SOFA RP-USA polscy przedsiębiorcy mogą brać udział w przetargach związanych z
tworzeniem bazy amerykańskiej w Polsce, ogłaszanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Zasady
uczestnictwa w przetargach znajdują się na stronach amerykańskiej agencji federalnej - Federal Business
Opportunities website Firmy powinny również zapoznać się z wytycznymi tzw. System for Award
Management (SAM) Ogłoszenia o przetargach są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Rozwoju. Źródło: MR (op.pb)

2017-01-26

Aplikacja IDS iAccount oferuje europejskim firmom transportowym przełomowe opcje
zarządzania paliwem
Dzięki zaawansowanej technologii dostarczanej przez IDS (International Diesel Service) europejscy
przewoźnicy oraz firmy transportowe mogą obecnie monitorować i zarządzać zużyciem paliwa w całej
flocie w czasie rzeczywistym. To niezwykle korzystne rozwiązanie dla firm logistycznych poszukujących
skutecznych sposobów zarządzania paliwem oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie
zarządzania zasobami. Potencjalnie skorzystają również firmy produkcyjne oraz detaliści, którzy mogą
liczyć na niższe koszty transportu. Dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami, niższa będzie również emisja
spalin. Zużycie paliwa jest …

2017-01-23

Do 19 stycznia do URE wpłynęło 80% spodziewanych wniosków o koncesje
Do 19 stycznia 2017 r. do ośmiu Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki dotarło ok. 80%
spodziewanych wniosków o zmianę koncesji na obrót paliwami płynnymi. Stacje paliw, których
właściciele nie złożyli wniosku do URE do 16 stycznia 2017 r., utraciły możliwość sprzedaży paliw. Dalsze
prowadzenie tej działalności jest zagrożone karą grzywny 5 mln zł i 5 lat więzienia. Jak zaznacza biuro
prasowe URE, wnioski, dotyczące głównie dostosowania koncesji do nowych przepisów, napływają nadal
drogą pocztową, zatem bardziej konkretne dane Urząd będzie posiadał dopiero pod koniec stycznia br.
Zgodnie z przepisami …

2016-12-05

Wpadli kolejni oszuści paliwowi
Kolejne dwa celne trafienia w oszustów paliwowych zanotowała bydgoska Kontrola Skarbowa.
Przestępczy proceder ujawniony został dzięki czynnościom operacyjno-rozpoznawczym wywiadu
skarbowego. Jest to następstwo wprowadzonego od sierpnia tego roku pakietu paliwowego, który zakłada
szybkie i precyzyjne uderzanie w najbardziej dotkliwy mechanizm oszustw, wykorzystujący zasady
opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. W pierwszym przypadku, w hali magazynowej
znajdującej się w jednej z podinowrocławskich wsi, zatrzymano sprawców na gorącym uczynku ujawniono zlewanie substancji płynnej z autocysterny do …

2016-10-28

Nowe rejestracje samochodów osobowych na paliwa alternatywne: +7% w III kw. 2016
W trzecim kwartale 2016 roku popyt na samochody zasilane paliwem alternatywnym (AFV) w UE
zwiększył się (+ 7,0%), razem do 137 423 sztuk. Wyniki były zróżnicowane wśród różnych kategorii
pojazdów. Z jednej strony, rejestracje obydwu rodzajów - samochodów ładowanych elektrycznie (ECV=
BEV+EREV+FCEV+PHEV) i hybrydowych samochodów elektrycznych (HEV) nadal kontynuowały
pozytywny trend i w ciągu ostatniego kwartału zanotowano dwucyfrowe zyski procentowe (odpowiednio +
20,2% oraz + 29,2%). Wzrost w segmencie ECV był szczególnie wspierany przez samochody elektryczne
plug-in (PHEV) (+ 26,4%), które stanowią ponad połowę …

2016-10-20

Walka z czarną strefą paliwową – likwidacja kolejnej karuzeli podatkowej
Wspólne działania zachodniopomorskiej Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji w

Szczecinie oraz Urzędu Celnego w Koszalinie doprowadziły do zatrzymania 8 członków zorganizowanej
grupy przestępczej, specjalizującej się w wyłudzaniu podatku VAT, oszustwach w podatku akcyzowym i
opłacie paliwowej oraz praniu brudnych pieniędzy. Szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa związanych
z tą działalnością to kwota około 65 mln zł. W nielegalnym obrocie paliwami płynnymi brało udział co
najmniej kilkanaście różnych podmiotów gospodarczych. Mechanizm oszustwa rozpoczynał się od
wewnątrzwspólnotowego nabycia …

2016-10-07

BlaBlaCar i LOTOS przedłużają promocję dla klientów
Serwis zaufanych wspólnych przejazdów – BlaBlaCar oraz sieć stacji paliw LOTOS przedłużają do 20
listopada br. wspólną promocję dla kierowców i pasażerów aranżujących swoje podróże za pośrednictwem
platformy BlaBlaCar.pl. Na kierowców czeka zniżka na paliwo 10 gr/l oraz kawa za złotówkę, którą mogą
cieszyć się także pasażerowie. Stacje paliw sieci LOTOS są miejscem częstych spotkań użytkowników
serwisu BlaBlaCar, którzy od lipca chętnie korzystają z atrakcyjnych rabatów na paliwo i kawę. Liczba
wykorzystanych kodów po pierwszym miesiącu akcji wzrosła niemal sześciokrotnie. Dodatkowo, aż 84%
ankietowanych …

2016-10-03

Białoruś podwyższy stawki za tranzyt rosyjskiej ropy
Białoruś podniesie taryfy za tranzyt rosyjskiej ropy przez swoje terytorium rurociągiem "Przyjaźń" o 50
proc. Tak wynika z dokumentu tamtejszego ministerstwa regulacji antymonopolowej i handlu - informuje
PAP. Stawka za tranzyt wzrośnie w zależności od odcinka rurociągu, który na Białorusi rozdziela się na
dwie nitki. Na odcinku Uniecza (Wysokie) - Adamowa Zastawa (w kierunku Polska-Niemcy) stawka
wzrośnie z 267,32 do 400,98 rosyjskich rubli za tonę (bez VAT), czyli z ok. 4,25 dol. do prawie 6,38 dol.
Na odcinku Uniecza (Wysokie) - Brody (w kierunku Ukrainy) stawka wzrośnie ze 114,82 do 172,23 rubli
rosyjskich, …

2016-09-16

Paliwa i ich rodzaje - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Radosław
Jaskulski, instruktor ŠKODA Auto Szkoły
Według danych European Automobile Manufacturers Association z 2014 roku po drogach krajów Unii
Europejskiej jeździ 54,1% samochodów osobowych napędzanych benzyną, 41% dieslem i tylko 5%
napędzanych paliwami alternatywnymi. Polscy kierowcy używają mniej diesla – 28% i częściej sięgają po
paliwa alternatywne – 13,5%. Obecnie, w zależności od rodzaju posiadanego silnika, na stacji tankowania
kierowcy mają do wyboru 3 podstawowe rodzaje paliwa. Dwa w stanie ciekłym - benzynę i olej
napędowy; oraz jeden w stanie gazowym - LPG. - Benzyna używana jest do silników o zapłonie iskrowym.
Po raz pierwszy została użyta …

2016-09-16

Blendowanie będzie obowiązkowe
15 września 2016 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany
opracowany w Ministerstwie Energii Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych. Przewiduje m.in. wprowadzenie od 2018 r. obowiązku sprzedaży przez stacje paliw benzyny i
oleju napędowego wyłącznie z udziałem biokomponentów. Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu, którego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie
rynku pojazdów na te paliwa. Do paliw alternatywnych zalicza się m.in. biopaliwa, energię elektryczną i
gaz ziemny. …

2016-09-08

Forum Ekonomiczne w Krynicy: Rynek LNG szansą rozwoju dla polskiej gospodarki
Wzrost znaczenia LNG w ostatnich latach to efekt rosnącego zapotrzebowania na gaz ziemny i
bezpieczeństwa energetycznego. Otwarty w czerwcu terminal LNG w Świnoujściu jest dziś określany
obiecującą inwestycją energetyczną i gospodarczą. O tym, czy rynek LNG jest kamieniem milowym w
rozwoju polskiej gospodarki, dyskutowali podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy eksperci m.in z
Ministerstwa Energii oraz Instytutu Studiów Energetycznych, a także przedstawiciele biznesu. Zgodnie
stwierdzili, że rozwój rynku LNG jest szansą na pobudzenie polskiej i regionalnej gospodarki. Według
przewidywań Międzynarodowej Agencji …

2016-09-06

Kierowcy wybierają paliwo LOTOSU – udana współpraca MF i spółek paliwowych w
walce z szarą strefą
Tylko w sierpniu LOTOS zwiększył hurtową sprzedaż paliw o 22 proc. r/r. To m.in. efekt
obowiązującego od 1 sierpnia 2016 r. tzw. „pakietu paliwowego” regulującego sprzedaż benzyny czy oleju
napędowego. – Dzięki uszczelnieniu podatku VAT rosną wpływy budżetowe i sprzedaż polskich firm
paliwowych – podkreśla Robert Pietryszyn, prezes Grupy LOTOS S.A. – Wszystko dzięki udanej
współpracy Ministerstwa Finansów i zarządów spółek paliwowych z udziałem Skarbu Państwa. Wiele
miesięcy rozmów i analiz prowadzonych przez Ministerstwo Finansów i ekspertów sektora paliwowego, w
tym przedstawicieli Grupy LOTOS S.A., …

2016-07-21

Tańsze paliwo i kawa dla podróżujących razem – wspólna akcja BlaBlaCar i LOTOS
BlaBlaCar, serwis skupiający największą na świecie społeczność długodystansowych wspólnych
przejazdów oraz sieć stacji paliw LOTOS rozpoczynają wakacyjną akcję nagradzania kierowców i
pasażerów, którzy zdecydują się na wspólne podróżowanie, zaaranżowane za pośrednictwem serwisu
BlaBlaCar.pl. Z pełną ofertą Lotosu można było się zapoznać podczas XXIII Międzynarodowych Targów
STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na stoisku D1. Stacje paliw sieci
LOTOS będą tego lata częstym miejscem spotkań. Zyskujące coraz większą popularność wspólne
przejazdy, na długich lub regularnie powtarzanych …

2016-07-05

Wakacyjna promocja na stacjach ORLEN
W ramach wakacyjnej promocji, od 1 lipca br., na stacjach ORLEN za każde 50 zł zapłacone za pomocą
systemu płatności mobilnych BLIK klienci otrzymają nagrodę w postaci tysiąca punktów VITAY. Z
promocji na stacjach ORLEN mogą korzystać wszystkie osoby, które posiadają lub założą kartę programu
lojalnościowego VITAY. Za każde wydane 50 złotych klienci otrzymają 1000 punktów. Punkty VITAY
można wymienić na m.in.: rabat na paliwo, kawę, hot-dogi, a także na usługi oraz kupony dostępne w
katalogu Programu VITAY. Akcja potrwa przez całe wakacje lub do wyczerpania puli punktów. Promocja
będzie dostępna na 1,3 tysiąca …

2015-12-17

Akcyza paliwowa w 2016 r. pozostanie bez zmian
W Monitorze Polskim (M.P. 2015 nr 0 poz. 1253) na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze zm.). opublikowano Obwieszczenie Ministra

Finansów z 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016.
Stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z obwieszczeniem stawki akcyzy na paliwa
silnikowe wynoszą dla:1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów
powstałych ze zmieszania tych benzynz biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach – …

2015-10-06

Saudowie inwestują w rafinację
Jak informuje BiznesAlert.pl powołując się na Wedomosti, Saudi Aramco, koncern naftowy
największego na świecie eksportera ropy naftowej, rozważa przejęcie aktywów w sektorze rafineryjnym.
W sprawie przejęcia aktywów do produkcji i obrotu od China National Petroleum Corp. (CNPC) będzie
doradzał Saudom Deutsche Bank AG. To kontynuacja polityki odchodzenia od eksportu surowca na rzecz
paliw gotowych. W czerwcu tego roku po osiągnięcie pełnych mocy wytwórczych przez rafinerię w Yanbu
światowy rynek zalała fala saudyjskiego diesla, co radykalnie obniżyło ceny. NIe należy się jednak
spodziewać rewolucji na rynku …

2015-09-11

Kontrole jakości paliw w 2015 r. potwierdzają postulaty PIPP
Portal wnp.pl przeanalizował wyniki badań jakości paliw na stacjach i w hurtowniach przeprowadzonych
przez Inspekcję Handlową w pierwszym półroczu 2015 r. Z danych publikowanych na stronie UOKiK
wynika, że prawie co dziesiąta hurtownia paliw sprzedawała olej napędowy niespełniający norm jakości.
To dużo więcej niż w przypadku stacji. W artykule czytamy, iż tegoroczne wyniki badań potwierdzają
słuszność postulatów Polskiej Izby Paliw Płynnych, że kontrole jakości paliw powinny odbywać bardziej
symetrycznie - kontrolerzy Inspekcji Handlowej powinni zdecydowanie zwiększyć liczbę wizyt w
hurtowniach. Dotychczas …

2015-09-07

Studenci Politechniki Łódzkiej pobili rekord Polski
Studenci z Politechniki Łódzkiej pobili rekord Polski w liczbie przejechanych kilometrów na jednym
litrze paliwa. Ich pojazd: Eco Arrow 2.1 przejechał ponad 830km/l. Poprzedni rekord kraju wynosił 659
km/l paliwa i został on ustanowiony przez studentów Politechniki Warszawskiej. Rekord został pobity
podczas międzynarodowego konkursu Pisaralla pisimmälle, który odbył się po raz czterdziesty w fińskim
miasteczku Nokia. Nad pojazdem pracował zespół Iron Warriors ze Studenckiego Koła Naukowego
Miłośników Motoryzacji. Bolid powstawał przez ostatnie dwa lata na Wydziale Mechanicznym. W
przyszłym roku studenci planują …

2015-09-07

Czyżewski: Po wszystkich poprzednich okresach, kiedy cena ropy naftowej spadała o
połowę następowało przyspieszenie wzrostu gospodarczego na świecie
Chiny wystraszyły inwestorów. To, co się dzieje od ponad miesiąca na rynkach finansowych, po
pęknięciu bańki spekulacyjnej na giełdzie w Szanghaju, w powiązaniu ze spadającymi cenami ropy
naftowej budzi skojarzenia z początkiem wielkiej recesji z lat 2008-2009. Spadek cen ropy naftowej jest
bowiem powszechnie uznawany za zapowiedź recesji a standardowe wyjaśnienie obecnego spadku wiąże
go ze słabnącym popytem Chin, który może pociągnąć w dół gospodarkę globalną. Na domiar złego ten
pesymistyczny scenariusz wydaje się być potwierdzony przez ścisłą korelację między rynkiem ropy …

2015-09-01

Pierwszy dzwonek na stacjach Moya - Pracownicy stacji rozdawać będą klientom
niezwykłe ołówki.

Sieć Moya przygotowała niespodziankę na powitanie nowego roku szkolnego. Pracownicy stacji
rozdawać będą klientom niezwykłe ołówki. Akcja rozpocznie się 1 września i potrwa do wyczerpania
zapasów. Ołówki otrzymają wszyscy klienci stacji, którzy zatankują za co najmniej 100 zł. Niezwykła w
ołówkach z logo Moya jest ich elastyczność – można je wyginać w każdą możliwą stronę! - Powitanie roku
szkolnego to kolejna, bo nie tak dawnym Dniu Dziecka czy początku wakacji, okazjonalna promocja na
stacjach Moya – mówi Monika Kujawska z Działu Marketingu sieci MOYA.– Cel jest podobny, chodzi o
wywołanie …
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