2022-12-15

Płacił nie swoją kartą z internetowe gry hazardowe. Usłyszał 24 zarzuty.
Śledczy z Bolkowa ogłosili wczoraj 30-letniemu recydywiście zarzuty dotyczące szeregu oszustw
komputerowych. Na przełomie dwóch miesięcy mieszkaniec powiatu jaworskiego, używając nie swojej
karty kredytowej, wielokrotnie zasilił swoje konto gracza na jednym z internetowych portali hazardowych.
Mężczyzna usłyszał łącznie 24 zarzuty. O dalszym jego losie zadecyduje teraz sąd. Sprawa ujrzała światło
dzienne, kiedy 41-letni mieszkaniec Mysłowa powiadomił bolkowskich funkcjonariuszy o tym, że
nieznany mu sprawca, w nieustalony sposób, wszedł w posiadanie danych dostępowych do jego karty
kredytowej i dokonał …

2022-12-14

PERN rozbudowuje morski hub paliwowy
Wzrost znaczenia dostaw z morza oznacza większe zapotrzebowanie na pojemności zbiornikowe
na północy kraju. PERN poszukuje wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy
kolejnych zbiorników dla swoich klientów. Nowe magazyny zostaną wybudowane w Bazie Paliw nr 21
w Dębogórzu, która już teraz pełni funkcję kluczowego ogniwa zdywersyfikowanego systemu
zaopatrywania Polski w paliwa płynne.Prace projektowe dotyczyć będą wybudowania trzech zbiorników
magazynowych o pojemności 50 tys. m3 każdy, przeznaczonych do przechowywania produktów
naftowych, wraz …

2022-12-14

Uproszczony kontakt z urzędami – powiadomienia przyjdą SMSem
7 grudnia 2022 r. Zespół Projektowania Prac Rządu przyjął nowelizację ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – prawo telekomunikacyjne. Nowe
przepisy umożliwią samorządom i urzędom centralnym wysyłanie powiadomień i komunikatów
informacyjnych do obywateli. „Administracja powinna obsługiwać obywatela tak, jak klienta obsługują
firmy. W biznesie powiadomienie SMS to dziś standard i podobne rozwiązania chcemy upowszechnić w
usługach dla obywateli” – podkreśla minister Janusz Cieszyński. Co się zmieni? Do tej pory każda
instytucja publiczna musiała zawierać odrębną …

2022-12-14

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel
Już wkrótce, m.in. w aplikacji mObywatel, będziesz mógł zgłosić zastrzeżenie, że nie chcesz zaciągać
zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe będą weryfikować ten fakt przed udzieleniem np.
pożyczki. „Projektowane przepisy będą blokować możliwość dochodzenia roszczeń udzielonych pomimo
dokonanego zastrzeżenia. Zdejmie to z osób, którym skradziono tożsamość, konieczność obrony przed
długami, które powstały w wyniku działalności przestępców” – podkreśla Janusz Cieszyński, Pełnomocnik
Rząd ds. Cyberbezpieczeństwa. Skorzystanie z rządowej usługi będzie miało charakter informacyjny,
wywoła również konsekwencje …

2022-12-14

Rada ministrów UE ds. energii

"Wydaje się, że części państw zależy nie na ustanowieniu maksymalnego pułapu na gaz, co byłoby
wielkim wsparciem dla obywateli w UE, a na utrzymaniu jak najwyższych cen gazu" – mówiła minister
klimatu i środowiska Anna Moskwa po posiedzeniu Rady UE ds. Energii, które odbyło się 13 grudnia
2022 r. w Brukseli. W obradach wziął udział również wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.
Głównym punktem kolejnej tury obrad unijnych ministrów energii był projekt rozporządzenia Rady o
tymczasowym mechanizmie korekty rynku gazu. Projektowany mechanizm polegający na określeniu
maksymalnych rynkowych cen za gaz ma przede …

2022-12-13

Laboratoria PERN z pozytywną oceną Polskiego Centrum Akredytacji
Laboratoria PERN kolejny raz uzyskały pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz
rozszerzyły zakres uprawnień. Certyfikacja potwierdza wysoką jakość badań przeprowadzanych przez
naszych specjalistów, a dla klientów jest gwarancją bezstronności i realizowania usług laboratoryjnych na
najwyższym poziomie. W ramach przeprowadzonego auditu, spółka uzyskała także zgodę na rozszerzenie
uprawnień akredytacyjnych o nowe metody badawcze ropy naftowej oraz o nowy obiekt badań z obszaru
środowiska naturalnego. Dodatkowo laboratoria zyskały możliwość uaktualnienia akredytacji poprzez
przeniesienie zakresu …

2022-12-13

Zatrzymana za kradzież paliwa
Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zgorzeleckiej komendy zatrzymali 27-latkę podejrzaną
o włamanie do zbiornika z paliwem i kradzież oleju napędowego o wartości ponad 1,5 tysiąca złotych.
Dodatkowo kobieta usłyszała zarzut kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu. W związku z tym, że
zatrzymana była już karana za przestępstwa przeciwko mieniu, za które odbyła karę więzienia, teraz grozi
jej kara do 15 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zgorzeleckiej
komendy podczas nocnej służby w pobliżu jednej ze stacji paliw na terenie gminy zauważyli pojazd marki
Ford, który …

2022-12-13

Kierowco! Odśnieżanie auta to Twój obowiązek.
W związku z opadami śniegu mazowieccy policjanci przypominają o obowiązku dokładnego odśnieżania
samochodów przed jazdą. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na samochody z zalegającym śniegiem i
zaszronionymi szybami. Często kierowcy, którym nie wystarczyło czasu na zeskrobanie lodu, poruszają się
z wydrapaną szczeliną, dzięki której cokolwiek widzą - taka jazda może mieć tragiczne skutki. Niemal
każdej zimy obserwując drogi możemy się przekonać, że wielu kierowców zapomina, że odśnieżenie auta
to ich obowiązek. Jazda z warstwą śniegu na dachu, czy z szybami pokrytymi lodem zagraża nie tylko
samym kierującym i …

2022-12-13

Fabryka elektrycznych samochodów dostawczych Mercedesa
12 grudnia br. premier Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i przedstawiciele
Mercedes-Benz Group AG ogłosili powstanie w naszym kraju pierwszej na świecie fabryki samochodów
dostawczych Mercedesa, która będzie produkować wyłącznie elektryczne auta. Po ogłoszeniu inwestycji w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, delegacja firmy spotkała się w MRiT z wiceministrem Grzegorzem
Piechowiakiem. Mamy kolejny dowód na to, że nasz kraj jest doskonałym miejscem do lokowania
przedsięwzięć i co równie ważne, do reinwestycji. To już kolejna decyzja Mercedesa o rozpoczęciu
produkcji w Polsce. Dobrze oceniana …

2022-12-13

Obowiązek odśnieżania dachów
Obowiązek odśnieżania dachów, zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów
przemysłowych oraz handlowych reguluje art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Instytucjami
powołanymi do przestrzegania Prawa budowlanego w tym zakresie są Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego oraz Straż Miejska. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje natomiast, czy odśnieżanie
dachów odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba odśnieżająca dach musi
mieć aktualne szkolenie bhp w tym zakresie, a także ważne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do
takich zadań i dopuszczające do pracy na wysokości. …

2022-12-13

Rząd wspiera obywateli w zakresie cen gazu i energii
„Rosyjska inwazja militarna na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację energetyczną całej Europy i
świata. Potwierdziła także podkreślane przez Polskę zdanie, że Europa nie może opierać bezpieczeństwa
energetycznego na naszym wschodnim sąsiedzie. Rząd od początku reaguje na wszelkie kryzysy, a

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na bieżąco przygotowuje odpowiednie wsparcie dla obywateli” –
powiedziała podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wydarzenie
odbyło się 12 grudnia 2022 r. w Warszawie. W ramach wsparcia obywateli resort klimatu i środowiska
przygotował szereg dodatków dla …

2022-12-12

Kontrola aut ,,na aplikację,,
Pod koniec minionego tygodnia mazowieccy policjanci a także policjanci z innych województw
przeprowadzali działania, które były ukierunkowane na kontrolę kierujących wykonujących odpłatny
przewóz osób. Działania Policji były wspierane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Inspekcji
Transportu Drogowego. Mundurowi skontrolowali 116 samochodów. Celem przeprowadzanych działań
było wyeliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących, będących pod wpływem środków
odurzających oraz wykonujących przewóz osób bez wymaganych dokumentów, kontrolowanie
dokumentów kierujących pod kątem posiadanych uprawnień i ich …

2022-12-12

Polska i Dania razem o suwerenności energetycznej
Bezpieczeństwo energetyczne oraz współpraca w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności
energetycznej oraz ciepłownictwa to główne tematy rozmów minister klimatu i środowiska Anny Moskwy
z Ole Toftem, Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce. W trakcie spotkania, które odbyło się 9 grudnia
2022 r., podkreślono bardzo dobry stan polsko-duńskich stosunków energetycznych. Z zadowoleniem
potwierdzam ogromne zaangażowanie Danii w uruchomienie gazociągu „Baltic Pipe” i nieustające
wsparcie w realizację tego projektu. Jest to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych,
wspierających bezpieczeństwo i …

2022-12-12

Rząd chroni portfele Polaków
Od roku rząd obserwując sytuację na rynkach surowcowych i energetycznych podejmuje celowane
działania, aby zmniejszyć presję inflacyjną i stworzyć osłonę gospodarstw domowych przed skutkami
zawirowań. Wdrożyliśmy w tym czasie różne uzupełniające się mechanizmy fiskalne i osłonowe.
Dostosowujemy je do bieżącej sytuacji, aby zapewnić Polakom optymalną ochronę. Działają tarcze
antyinflacyjna i energetyczna, które realnie obniżają wydatki polskich rodzin. W 2023 r. będzie nadal
obowiązywała obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze. Przygotowane są też nowe,
jeszcze skuteczniejsze rozwiązania służące …

2022-12-12

PB partnerem konferencji poświęconej efektywności energetycznej
Poza inflacją – temat zużycia energii, jest chyba najbardziej palącym w obecnej sytuacji społecznogospodarczej.Stąd też duże zainteresowanie konferencją „Rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na
energię w samorządach gminnych”, którą zorganizowało Województwo Podlaskiego we współpracy z
Politechniką Białostocką. W konferencji, która odbyła się 9 grudnia 2022 r. na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Białostockiej wzięło udział kilkadziesiąt przedstawicieli jednostek administracji publicznej i
samorządu terytorialnego. Pomysłodawcą spotkania był dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB z Katedry
Fotoniki, …

2022-12-12

PGNiG Upstream Norway przygotowuje inwestycję w złoże Verdande
Norweska spółka zależna PKN ORLEN, wraz z partnerami koncesyjnymi, złożyła wniosek o
zatwierdzenie planu zagospodarowania i eksploatacji złoża Verdande na Morzu Norweskim. Wydobycie
ma ruszyć w IV kwartale 2025 roku. Verdande to złoże ropno-gazowe, którego zasoby wydobywalne
szacowane są na 36,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Zgodnie z planem złożonym w norweskim
Ministerstwie Ropy Naftowej i Energii, wiercenia mają ruszyć pod koniec 2024 roku, a wydobycie
rozpocznie się rok później. Docelowo produkcja będzie prowadzona w ramach trzech odwiertów. Otwory
zostaną podłączone do infrastruktury pobliskiego …

2022-12-09

Badania - półautomatyczne systemy pokładowe
Z najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykański Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (IIHS)
wynika, że kierowcy, którzy regularnie korzystają z częściowej automatyzacji wyposażenia swoich
pojazdów, często traktują je jako w pełni autonomiczne pomimo powszechnych ostrzeżeń i licznych
głośnych raportów o wypadkach. Użytkownicy Cadillaca Super Cruise, Nissana ProPILOT Assist i Tesli
Autopilot twierdzą, że częściej wykonują czynności niezwiązane z prowadzeniem pojazdu, takie jak

jedzenie lub pisanie SMS-ów, podczas korzystania z systemów częściowej automatyzacji niż podczas
jazdy bez jej pomocy. 53 % użytkowników …

2022-12-09

Zatory płatnicze - nowelizacja ustawy i najnowsze decyzje
8 grudnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych. Obecne regulacje zostały doprecyzowane i uproszczone, co pozwoli na
przyspieszenie prowadzonych postępowań, a w konsekwencji na efektywniejsze i szybsze eliminowanie
zatorów. Ponadto Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał pięć decyzji w sprawach zatorów płatniczych.
Nałożył kary finansowe na dwie spółki w łącznej wysokości ponad 400 tys. zł. 14 listopada 2022 r.
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych oraz ustawy o finansach …

2022-12-09

282. posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej
Wpływ wojny w Ukrainie na rynek energetyczny oraz postępy we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej,
wyniki COP 27, realizacja mandatów przyjętych przez ministrów krajów członkowskich
Międzynarodowej Agencji Energetycznej, to główne tematy poruszone podczas 282. posiedzenia Rady
Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu. W spotkaniu, które odbyło się 6-7
grudnia 2022 r., wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio.
Wiceminister Piotr Dziadzio podziękował Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) za wsparcie w
postaci monitorowania sytuacji na rynku …

2022-12-08

Nowe stacje paliw MOYA w trzech województwach
W województwach małopolskim, mazowieckim oraz łódzkim zostały otwarte nowe stacje paliw sieci
MOYA. Wszystkie punkty są obsługowe i posiadają sklepy wielobranżowe oraz koncept gastronomiczny
Caffe MOYA. Anwim, właściciel sieci jest coraz bliżej okrągłej liczby 400 stacji MOYA.Anwim S.A.
przyzwyczaił rynek do szybkiego tempa, w jakim w całej Polsce otwierają się kolejne stacje paliw. Firma
od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię dynamicznego rozwoju i jest największym niezależnym
operatorem sieci stacji paliw w Polsce. Firma dba o standaryzację wysokiego poziomu usług i jakości
paliwa na wszystkich punktach …

2022-12-08

Płać smartfonem z DKV na 500 stacjach Esso, Texaco i Firezone
Klienci DKV Mobility mogą teraz rozliczać transakcje tankowania za pomocą smartfona na ponad 500
stacjach paliw marek Esso, Texaco i Firezone w Belgii, Holandii i Luksemburgu. DKV Mobility, wiodąca
europejska platforma B2B dla płatności i rozwiązań w trasie, konsekwentnie rozbudowuje swoją sieć
akceptacji płatności mobilnych. Dzięki funkcji DKV APP&GO w aplikacji DKV Mobility App, kierowcy
mogą teraz rozliczać transakcje tankowania za pomocą smartfona na ponad 500 stacjach paliw, także
bezobsługowych, marek Esso, Texaco i Firezone. "Partnerstwo z EG oznacza podłączenie silnych marek
paliwowych do naszej sieci …

2022-12-08

Ponad 1/3 firm rodzinnych w gorszej sytuacji niż rok temu – powód: energia, paliwo,
koszty pracy
Fundacja Firmy Rodzinne przeprowadziła badanie opinii wśród przedsiębiorców rodzinnych, pytając o
ocenę uwarunkowań ekonomicznych w Polsce. Ponad 3/4 firm widzi pogorszenie ogólnej sytuacji
gospodarczej, a 1/3 przyznaje, że ich kondycja jest gorsza niż w zeszłym roku. Zaraz za cenami energii i
paliw, jako kluczowy czynnik utrudniający funkcjonowanie, wymieniane są koszty pracy. W badaniu FFR
wzięły udział firmy z całej Polski (wszystkich województw), a większość z nich to małe i średnie
przedsiębiorstwa, funkcjonujące na rynku już ponad 20 lat, więc należy ich głos potraktować poważnie,
gdyż nie jest to ich …

2022-12-08

Konferencja Stron Porozumienia sektora na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej
„Polska może być energetycznym spichlerzem Europy poprzez magazynowanie energii w wodorze.
Analiza struktur geologicznych wskazuje, że kawerny solne posiadają potencjał magazynowania energii w

H2 na poziomie 10 000 TWh” – powiedział podczas Konferencji Stron Porozumienia sektora na rzecz
rozwoju gospodarki wodorowej wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wydarzenie odbyło się
7 grudnia 2022 r. w Warszawie. Podczas konferencji, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska odczytał
list od premiera Mateusza Morawieckiego. Wspieramy wszelkie działania zmierzające do wykorzystania
potencjału polskiej …

2022-12-08

XVI edycja Forum Cen Transferowych
6 grudnia, odbyło się kolejne posiedzenie Forum Cen Transferowych. W spotkaniu oprócz
przedstawicieli MF brali udział reprezentanci biznesu, firm doradczych, organizacji zajmujących się
problematyką cen transferowych. W trakcie Forum przyjęto m.in. rekomendacje na temat wpływu
czynników kryzysowych na ceny transferowe. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o rekomendacji w
zakresie trudnych do wyceny wartości niematerialnych i wysłuchali informacji na temat prac nad analizą
porównawczą w zakresie transakcji finansowych. W trakcie posiedzenia została przedstawiona m.in.
informacja na temat Kwoty B Filaru I, w …

2022-12-08

Grudniowe Posiedzenie Rady ECOFIN w Brukseli
Wsparcie dla Ukrainy i opodatkowanie energii – to główne tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które
odbyło się w Brukseli 6 grudnia 2022 r. z udziałem minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.Szefowie
unijnych resortów finansów omówili także kwestie związane z propozycją reformy unijnych reguł
fiskalnych.Zapoznali się też ze stanem wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania
Odporności (RRF).Wsparcie UkrainyRada omówiła pakiet wsparcia Ukrainy, przedstawiony przez KE 9
listopada 2022 r. Przyjęcie pakietu zagwarantuje Ukrainie szybką i racjonalną finansowo pomoc, która
będzie adekwatna w stosunku do jej …

2022-12-07

RMiŚP i Fundacja Firmy Rodzinne- transmisja konferencji prasowej
„Pogorszenie kondycji firm rodzinnych w kontekście rosnących kosztów działalności w 2022 r.” W
spotkaniu udział wezmą:Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,Katarzyna
Gierczak Grupińska – Prezes Fundacji Firmy RodzinneKonrad Bugiera – Członek Rady Programowej
Fundacji Firmy Rodzinne Spotkanie odbędzie się w trybie on line w środę 7.12.2022 r. o
godz.10.Transmisja online odbędzie się na mediach społecznościowych Biura Rzecznika MŚP
https://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP/ https://www.youtube.com/rzecznikmsp Źródło: Biuro
Rzecznika MŚP

2022-12-07

PGNiG Upstream Norway przygotowuje inwestycję w złoże Verdande
Norweska spółka zależna PKN ORLEN, wraz z partnerami koncesyjnymi, złożyła wniosek o
zatwierdzenie planu zagospodarowania i eksploatacji złoża Verdande na Morzu Norweskim. Wydobycie
ma ruszyć w IV kwartale 2025 roku. Verdande to złoże ropno-gazowe, którego zasoby wydobywalne
szacowane są na 36,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Zgodnie z planem złożonym w norweskim
Ministerstwie Ropy Naftowej i Energii, wiercenia mają ruszyć pod koniec 2024 roku, a wydobycie
rozpocznie się rok później. Docelowo produkcja będzie prowadzona w ramach trzech odwiertów. Otwory
zostaną podłączone do infrastruktury pobliskiego …

2022-12-07

W tych godzinach oszczędzaj energię
Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (www.pse.pl) publikowane są informacje
na temat tzw. godzin szczytu. Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w tych godzinach.
Określenie godzin szczytu ma kluczowe znaczenie, ponieważ właśnie w tych godzinach każdy z nas może
najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej. Zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczają godziny szczytu jako
godziny z najwyższym przewidywanym zużyciem energii elektrycznej wytworzonej w źródłach innych niż
odnawialne. Innymi słowy – …

2022-12-06

Nowa stacja bp Lubicz w Lubiczu Górnym koło Torunia
Stacja bp Lubicz oferuje sklep, 3 dystrybutory MPD 8/4 (w tym jeden o podwyższonej wydajności),
dystrybutor LPG (dwustronny przystosowany do samoobsługi), 1 dystrybutor AdBlue (zbiornik 4 tys m3 w
terenie zielonym), WBC, odkurzacz i kompresor, pokój dla opiekuna z dzieckiem. Stacja bp Lubicz, ul.
Warszawska 1 c, 87-162 Lubicz Górny, woj. kujawsko-pomorskie. Źródło: BP

2022-12-06

"Stracisz dane, stracisz pieniądze!" - dziś startuje kampania Prezesa UOKiK
Rusza ogólnopolska kampania społeczna Prezesa UOKiK „Stracisz dane, stracisz pieniądze!” –
zachęcamy media, organizacje i instytucje do włączenia się w nią. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny
ostrzega konsumentów przed próbami wyłudzania danych i kradzieży pieniędzy.Podszywanie się pod
pracowników instytucji, fałszywe SMS-y, e-maile, linki do płatności, namawianie do instalowania
aplikacji. Uważaj! Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną Twoje dane. Konsumenci
coraz częściej padają ofiarą cyberoszustów. Ich metody są coraz bardziej wyszukane i niemal każdego
dnia przybierają nowe formy. Skuteczność …
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