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MOYA utrzymuje imponujące tempo rozwoju.
Sieć stacji paliw MOYA utrzymuje imponujące tempo rozwoju. Do użytku oddano właśnie nowe obiekty
– stacje obsługowe w Gdyni i Oleszycach (woj. podkarpackie) oraz automat flotowy w Mostkach (woj.
lubuskie). Kolejna nowa stacja znajduje się w miejscowości Żelków w województwie mazowieckim.
Informacja ta z pewnością ucieszy użytkowników drogi wojewódzkiej nr 803, ponieważ jest to nowo
wybudowany obiekt na odcinku Siedlce – Stoczek Łukowski. Kolejny punkt to stacja w lubelskiej
miejscowości Sułów, przy drodze wojewódzkiej nr 848. Anwim S.A. rozwija sieć MOYA w trzech typach
stacji paliw. Są to obiekty …
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Nowe furgony dla mazowieckiej ITD
Trzy nowe furgony trafiły do mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Już niebawem będą służyły
do kontroli drogowych funkcjonariuszom z Radomia, Warszawy i Siedlec. Nowe radiowozy zakupiono z
rezerwy celowej Budżetu Państwa, przeznaczonej na sfinansowanie zadań Inspekcji w obszarze związanym
z wdrażaniem nowych regulacji tzw. Pakietu Mobilności. We wtorek (20 grudnia) flotę pojazdów
mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego zasiliły trzy oznakowane samochody specjalistyczne z
zabudową biurową. Zastąpią najstarsze furgony, które są wykorzystywane przez inspektorów od 2008
roku. W odebraniu i prezentacji …
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Znaczenie podstawowych parametrów paliw transportowych. Część 1 – Parametry
charakterystyczne dla benzyn.
Paliwa stosowane na rynku muszą spełniać wymagania, które określone są w różnych dokumentach np. w
Światowej Karcie Paliw, dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzeniach, czy
obligatoryjnych normach PN-EN.Wymagania te dotyczą zarówno jakości fizykochemicznych, jak i emisji
zanieczyszczeń do środowiska, generowanych w gazach wylotowych. Ma to na celu ujednolicenie w
pewnych granicach paliw, produkowanych przez różnych wytwórców i z różnej jakości surowca.
Parametry paliw silnikowych są tak dobrane, aby zapewnić: jak najbardziej wydajne przekształcenie
ciepła spalania paliwa na pracę mechaniczną …
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Nieszczelna cysterna z gazem
Patrol pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczył w zabezpieczeniu miejsca, gdzie doszło
do rozszczelnienia się cysterny z propan-butanem. Inspektorzy skontrolowali ciężarówki, które zostały
podstawione do przepompowania gazu. Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. W nocy z czwartku na
piątek (15-16 grudnia), na terenie stacji paliw koło Chojnic, doszło do rozszczelnienia się cysterny z
gazem propan-butan (UN 1965). Na miejsce wezwano też patrol pomorskiej Inspekcji Transportu
Drogowego. Inspektorzy uczestniczyli w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i skontrolowali dwa pojazdycysterny podstawione do …
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Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego
Zapraszamy do materiału opracowanego przez Specjalistów UDT. Dotyczy on bezpiecznej eksploatacji
urządzeń transportu bliskiego. Niejednokrotnie zdarza się, że eksploatowane urządzenia mają po
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Pojawia się pytanie, czy okres eksploatacji tych urządzeń nie został
już przekroczony. W takim przypadku pomocne staje się pojęcie resursu. Przewodnik rozpoczynamy od
zdefiniowania pojęcia resursu wpisującego się w problematykę wieku i zdatności użytkowej
eksploatowanych urządzeń. W momencie osiągnięcia przez urządzenie resursu pomocna jest ocena jego
stanu technicznego. …
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Projekt ustawy o obowiązkach przedsiębiorców - gospodarowanie odpadami
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw,
przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów
obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o zmniejszenie ilości odpadów, które powstają z produktów
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, obecnych w środowisku naturalnym, w szczególności w
środowisku morskim. Ilość odpadów w ocenach i morzach stale rośnie. Pod względem ilościowym
produkty jednorazowego użytku z tworzyw …
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Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
Celem podpisanej 20 grudnia przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o szczególnej ochronie odbiorców
paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, jest m.in. zamrożenie na przyszły rok cen
gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 r. Zamrożona zostanie również opłata
dystrybucyjna. W ramach wsparcia obywateli Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało
rozwiązania w zakresie zamrożenia cen gazu w 2023 r. W przyszłym roku funkcjonować będzie
maksymalna cena za gaz na poziomie ok. 200 zł netto/MWh, zamrożona zostanie wysokość opłat
dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci …
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MF i KAS ostrzegają przed fałszywą stroną systemu e-TOLL
Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ostrzegają przed fałszywą
stroną, której adres jest podobny do adresu rządowej strony etoll.gov.pl. Oszuści nakłaniają użytkowników
do dokonania płatności za przejazd w e-TOLL i w ten sposób wyłudzają dane z kart płatniczych.
Przypominamy, że adres strony systemu e-TOLL prowadzonej przez Ministerstwo Finansów
to etoll.gov.pl. Prosimy o zachowanie ostrożności i niekorzystanie ze strony, która ma podobny adres i
wykorzystuje logotypy MF, KAS oraz e-TOLL. Podawanie danych karty płatniczej oszustom
podszywającym się pod …
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KAS wykryła fikcyjne faktury na blisko 5 mln zł
Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła za pomocą Systemu Teleinformatycznego Izby
Rozliczeniowej (STIR) wyłudzenia skarbowe w branży tekstylnej na blisko 1 mln zł. Funkcjonariusze
Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (UCS) zatrzymali 2 osoby zaangażowane w oszustwo
podatkowe z wykorzystaniem sektora finansowego. Funkcjonariusze z łódzkiej KAS dzięki systemowi
STIR wykryli spółkę, która przedstawiała nieprawdę w deklaracjach podatkowych, wystawiała fikcyjne
faktury VAT o wartości ponad 5 mln zł. Spółka nie płaciła swoim dostawcom za pośrednictwem
rachunków bankowych. Wszystkie pieniądze, …
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Koniec gry!
Wizytę w jednym z punktów do nielegalnych gier na terenie gminy Łopuszno złożyli policjanci
zwalczający przestępczość gospodarczą, wspólnie z funkcjonariuszami Świętokrzyskiego Urzędu CelnoSkarbowego. Stróże prawa zabezpieczyli w nim 3 automaty do gier, które wykorzystywane były
nielegalnie. Właścicielowi grożą teraz 3 lata więzienia oraz bardzo wysoka grzywna. Policjanci z Wydziału
do walki z Przestępczością Gospodarczą kieleckiej komendy zajmują się na co dzień m.in. likwidowaniem
procederów, które narażają Skarb Państwa. W tym zakresie ściśle współpracują z inspektorami
Świętokrzyskiego Urzędu …
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CPK przekaże 10 mln zł na zakup ekologicznych autobusów dla woj. łódzkiego
Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister funduszy i polityki
regionalnej Marcin Horała, prezes spółki CPK Mikołaj Wild i marszałek województwa łódzkiego
Grzegorz Schreiber. Za przekazane 10 mln zł województwo łódzkie zakupi co najmniej 6 nowoczesnych
autobusów hybrydowych. Co ważne, nowe pojazdy zostaną skierowane na trasy między miejscowościami z
najrzadszą siatką połączeń, co poprawi dostępność transportową, a przez to – podniesie jakość życia
lokalnych społeczności. Niskoemisyjne, hybrydowe autobusy przyczynią się także do promocji
zrównoważonych środków transportu w …
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Międzynarodowa operacja celna DEMETER VIII z udziałem KAS
Światowa Organizacja Ceł (WCO) zorganizowała ogólnoświatową operację celną DEMETER

VIII.Operacja polegała na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów, substancji zubożających
warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z
innymi służbami zatrzymały ponad 370 ton odpadów oraz ponad 19,4 ton fluorowanych gazów
cieplarnianych.KAS była jedną z 90 administracji celnych, które uczestniczyły w tej ogólnoświatowej
operacji.Operacja DEMETER VIII w PolsceNa poziomie krajowym operację koordynował Departament
Ceł w Ministerstwie Finansów, w ramach Krajowego Punktu …
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Ile zapłacimy za energię elektryczną od stycznia 2023 roku?
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z
urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym.Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż
energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu
(PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz, w tym roku wyjątkowo[1], jednej z firm
pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania
taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE[2]. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu
największym dystrybutorom energii (OSD): …
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Jak będą wyglądały nasze rachunki za gaz w 2023 roku?
Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego
paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa.17 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
zatwierdził taryfy największych przedsiębiorstw sektora gazowego tj. sprzedawcy gazu PGNiG Obrót
Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).
W przypadku sprzedawcy gazu (PGNiG OD) taryfa ta będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r.[1]
Szczególne rozwiązania chroniące odbiorców w 2023 rokuZe względu na trwającą od ponad roku
wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym …
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nowa stacja bp MOP Kołaki zlokalizowana przy drodze S-8 Białystok
Stacja MOP bp Kołaki oferuje:sklep,wiatę z programem 3 dystrybutorów MPD 8/4 w tym jeden ze
zwiększoną wydajnością diesla,dystrybutor AdBlue,LPG - będzie uruchomione w etapie
II,kompresor,odkurzacz.Stacja bp Kołaki, Gosie Małe 29A, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie.
Obecnie sieć bp liczy 569 stacji, w tym 219 stacji partnerskich. Źródło: BP
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To już 64 stacji AMIC Energy z Subway®! Jaworzno.
Do mapy punktów stacji AMIC Energy z ofertą Subway® dołącza Jaworzno! Od teraz przy ul.
Katowickiej 5A w Jaworznie będzie można swobodnie wybierać z bogatej oferty kultowego sandwicza.
Wybór spośród najświeższych produktów i ulubionych dodatków jest ogromny, dlatego warto ponieść się
wyobraźni smaku i przygotować własną kompozycję według indywidualnych upodobań. Na fanów SUBów
i najbardziej głodnych Klientów czekają kanapki w rozmiarze aż 30 cm! W menu Subway® dostępne są
także pyszne wrapy i sałatki. Warto podkreślić, że stacja w Jaworznie została zmodernizowana, a jej
odświeżone wnętrze jeszcze bardziej zachęca …
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Grupa Muszkieterów kończy rok z kolejnym sukcesem.
17 grudnia br. Muszkieterowie uruchomili piątą w tym roku stację paliw, umacniając swoją pozycję
lidera sektora paliwowego wśród sieci handlowych. Nowopowstała stacja zlokalizowana jest w

Szamotułach przy supermarkecie Bricomarché. Otwarcie placówki wpisuje się w realizację strategii
rozwoju segmentu paliw w Grupie Muszkieterów. Strategia zakłada osiągnięcie masy krytycznej poprzez
rozwój stacji paliw funkcjonujących przy punktach sprzedaży Intermarché i Bricomarché. Stacje paliw
pełnią także ważną rolę w kontekście rozwoju franczyzy. Właściciele sklepów, którzy decydują się na taką
inwestycję, zwiększają …
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Awantura z salonie gier.
69-latek pod wpływem alkoholu awanturował się w salonie gier, po czym wyszedł - zapomniał jednak
karty ze swoimi danymi. Wyzywał pracownicę i uderzył dwie przypadkowe osoby. Jednak zostawił w
lokalu swoją imienną kartę MZK. Policjanci ustalili adres i odwiedzili 69-latka w jego mieszkaniu. Senior
został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. 13 grudnia odebraliśmy zgłoszenie od pracownicy
jednego z salonów gier liczbowych znajdującego się na terenie miasta, że do lokalu wtargnął nietrzeźwy
mężczyzna i wszczął awanturę. Policjanci, którzy pojechali na miejsce nie zastali tam sprawcy, ten zdążył
…
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Bezpieczne zakupy świąteczne
Wokół nas zauważalna jest już świąteczna atmosfera. Na ulicach, w sklepach, biurach stoją ubrane
choinki, świecą ozdoby świąteczne. Panująca atmosfera wprawia nas w nostalgię. W galeriach i centrach
handlowych zauważalny jest coraz większy ruch, którego nasilenie może jeszcze nastąpić podczas
najbliższych dni. Pamiętajmy, że nie wszyscy będący w tym czasie w sklepie, szczególnie
wielkopowierzchniowym, przychodzą po zakupy. KUPUJEMY BEZPIECZNIE W SKLEPACH
STACJONARNYCH, NA TARGACH I BAZARKACH Nie pozwólmy się okraść!Policjanci radzą, aby
wszędzie tam, gdzie są duże skupiska ludzi, czyli w centrach handlowych, …
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Grupa ORLEN zwiększy wydobycie ropy naftowej i gazu w Norwegii
Grupa ORLEN, wspólnie z operatorem AkerBP oraz partnerami koncesyjnymi, planuje
zagospodarowanie i eksploatację kolejnych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w których
posiada udziały. Szacowana wielkość ich zasobów, które przypadają koncernowi, zapewni łącznie 9 mld
m3 gazu ziemnego oraz 46,6 mln boe ropy naftowej i kondensatu gazu ziemnego. Gaz pozyskiwany z
własnych złóż Grupy ORLEN ma stanowić istotną cześć surowca przesyłanego do Polski za pomocą
gazociągu Baltic Pipe. Planowane inwestycje wymagają uzyskania zgody norweskiego parlamentu.
Pozytywna decyzja, spodziewana w drugim kwartale przyszłego roku, …
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Czy znajdą się chętni na dzierżawę MOP-ów na A1?
Do 15 marca 2023 r. GDDKiA czeka na oferty firm zainteresowanych dzierżawą dwóch Miejsc Obsługi
Podróżnych (MOP) na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Przyszli
dzierżawcy dostosują obecnie funkcjonujące MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód do funkcji
komercyjnej, budując stacje paliw oraz obiekty gastronomiczno-handlowe. Przetarg na dzierżawę
nieruchomości, z przeznaczeniem pod wybudowanie i wyposażenie MOP-ów Wierzchowisko Wschód oraz
Wierzchowisko Zachód, to postępowanie jednoetapowe. Wyłoniony dzierżawca będzie prowadził obsługę
ruchu w zamian za zapłatę, na rzecz GDDKiA, czynszu …
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Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny
Rozwój gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii oraz podsumowanie
pierwszego etapu działań Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, to główne zagadnienia poruszone podczas
konferencji "Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny". W wydarzeniu, które odbyło
się 14 grudnia 2022 r., uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wodór to szansa na
dywersyfikację dostaw energii i tym samym zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Jest też
surowcem, który może być używany w wielu procesach, w których obecnie wykorzystywany jest gaz
ziemny. Wykorzystując wodór …
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PIT-11, PIT-40A/PIT-11A – najważniejsze informacje dla płatnika
Płatnicy powinni wysłać drogą elektroniczną PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r. w aktualnych wersjach

formularzy. Przesyłane informacje powinny zawierać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika. Płatniku
pamiętaj, żeby za 2022 rok wysłać drogą elektroniczną: PIT-11 - tylko w wersji 29, PIT-40A/11A - tylko
w wersji 21. Tylko najnowsze wersje formularzy umożliwiają ich wypełnienie zgodnie z obowiązującymi
przepisami (informacje PIT-11(28) przesłane przed publikacją PIT-11(29) nie wymagają korekty).
Informacje te możesz przygotować na formularzu dostępnym na stronie podatki.gov.pl w …
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Homologacja - nowy wzór świadectwa zgodności
Nowy wzór świadectwa zgodności, który stanie się obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. jest
określony w treści rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. w
sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 w odniesieniu do
dokumentu informacyjnego, świadectw dopuszczenia pojazdu, arkusza wyników badań i świadectw
zgodności w formie papierowej. Z tego względu należy podkreślić, iż dokumenty wydane po tej dacie
muszą odpowiadać wzorowi właściwemu dla danej kategorii homologacyjnej oraz stopniowi kompletacji
pojazdu określonemu w ww. rozporządzeniu. Z …
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Stracisz dane, stracisz pieniądze! - jak nie paść ofiarą oszustów
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w kampanii „Stracisz dane, stracisz pieniądze!” ostrzega konsumentów.
Podejrzane SMS-y zawierające linki do płatności, dopłaty do przesyłek czy namowy do pobrania aplikacji.
Kontakt telefoniczny i podawanie się ze pracownika banku, policji lub urzędu. Wszystko to w atmosferze
presji oraz zagrożenia, bez czasu na zastanowienie i obiektywną ocenę sytuacji. Uwaga! UOKiK, eksperci
i media – które już włączyły się w kampanię – alarmują: to może być próba wyłudzenia danych. Konsument odbiera połączenia telefoniczne, SMS-y albo maile z linkiem do płatności. Do tego dochodzą
strach o …
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PERN wspiera obronność terytorialną naszego kraju
Przedstawiciele PERN S.A. i Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie, którego celem jest
wspólna praca nad wzmacnianiem bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej oraz obronności
Polski. Spółkę PERN reprezentowali Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu oraz Zdzisław Koper, Członek
Zarządu. W imieniu sił zbrojnych porozumienie podpisał gen. broni Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk
Obrony Terytorialnej (WOT). – Zarówno PERN, jak i Wojska Obrony Terytorialnej pełnią w naszym
kraju kluczowe role i w swoich strategiach mają określone obowiązki służące utrzymaniu bezpieczeństwa
naszego kraju – powiedział Mateusz …
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Stacja SHELL LNG we Wrześni już otwarta.
W tym tygodniu Shell otworzył stację tankowania LNG we Wrześni. Jest to szósty z planowanych
jedenastu punktów Shell LNG w Polsce i kolejny krok firmy wspierający dekarbonizację transportu
dalekobieżnego. Stacja we Wrześni zlokalizowana jest przy węźle dróg krajowych DK-15, DK-92 oraz
autostrady A-2 i jest dostępna z obu kierunków autostrady. Podobnie jak poprzednio otwarte stacje, mieści
łącznie 70 m3 LNG, czyli 31,5 ton gazu. Stacja jest czynna całą dobę i oferuje szeroką gamę produktów i
usług pozapaliwowych. Na jej terenie znajduje się kilkanaście miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych (z czego również …

2022-12-15

Plan rozmieszczenia infrastruktury ładowania
Plan rozmieszczenia infrastruktury ładowania w korytarzach sieci TEN-T, z uwzględnieniem wymogów
projektowanego rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), to główny temat
rozmów podczas 39. Posiedzenia Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Elektormobilności. W
wydarzeniu, które odbyło się 14 grudnia 2022 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska,
pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. Konieczność rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów
elektrycznych ma strategicznych charakter i jest konieczna w związku z transformacją sektora transportu.
Polska jest bardzo ważnym …

2022-12-15

Grupa ORLEN wzmacnia bezpieczeństwo dostaw LNG do Polski
Już w przyszłym roku Grupa ORLEN będzie posiadała do wyłącznej dyspozycji dwa statki do przewozu

LNG zbudowane specjalnie na jej potrzeby. Do końca 2025 roku liczba takich gazowców wzrośnie do
ośmiu jednostek. Własna flota zapewni Grupie ORLEN efektywny transport skroplonego gazu ziemnego
do Polski i wzmocni pozycję koncernu na globalnym rynku LNG. W Ulsan w Korei Południowej odbyła
się ceremonia nadania imion dwóm statkom do przewozu LNG zamówionym przez PGNiG Supply &
Trading, spółkę z Grupy ORLEN specjalizującą się m.in. w handlu skroplonym gazem ziemnym. Pierwszy
statek otrzymał nazwę „Lech Kaczyński”, …

2022-12-15

Zielone światło od Sejmu dla Fundacji rodzinnej
Zachowanie ciągłości firmy, utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach i zabezpieczenie go przed
jego utratą - to korzyści przyjętej dziś przez Sejm ustawy o fundacji rodzinnej. Od 2023 roku
przedsiębiorcy będą mogli założyć fundację rodzinną w Polsce. Z tego typu rozwiązań korzystają
największe europejskie i światowe firmy rodzinne. Czas na rodzime przedsiębiorstwa. Dzięki fundacji
rodzinnej chcemy zachęcić przedsiębiorców do planowania wielkopokoleniowej sukcesji firm. Przyczyni
się to do rozwoju biznesu, ale i utrzymania miejsc pracy - zaznaczył minister Waldemar Buda. Fundacja
rodzinna będzie służyć …
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