2022-11-23

Słupscy policjanci zatrzymali zatrzymali złodzieja katalizatorów
Policjanci z Komisariatu Policji II w Słupsku zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany
o kradzieże katalizatorów z zaparkowanych samochodów. Słupszczanin usłyszał 6 zarzutów kradzieży i
przyznał się zarzucanych mu czynów. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia
wolności. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymywali w ostatnim czasie zgłoszenia o
kradzieżach katalizatorów z zaparkowanych na terenie Słupska samochodów. Każdorazowo mundurowi
zabezpieczali ślady na miejscu przestępstwa, sporządzali dokumentację procesową i analizowali
monitoringi. W wyniku …

2022-11-23

Stacje bp udostępniają podróżnym nowoczesne pralkomaty
Na terenie sześciu stacji paliwowych bp zainstalowane zostały nowoczesne urządzenia piorąco-suszące
firmy Break & Wash. Innowacyjne rozwiązanie zapewnia podróżującym, szczególnie kierowcom
zawodowym, ale też podróżującym kamperami, możliwość skorzystania z wygodnego i samoobsługowego
prania oraz suszenia odzieży. To atrakcyjne uzupełnienie stale poszerzającej się oferty usług
stacji paliwowych bp dostępne jest przez całą dobę w punktach w lokalizacjach: Otłoczyn Zachód (87-700
Aleksandrów Kujawski), Granica (Olszyna, 68-212 Trzebiel), Reszka (Żarska Wieś 9, 59-900 …

2022-11-22

Nowelizacja o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ...
21 listopada 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw. Nowelizacja dokonuje zmian w dwóch ustawach: ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych, oraz w ustawie dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości. W ustawie o biopaliwach ciekłych wprowadzana jest epizodyczna
regulacja modyfikująca zasady realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na rok 2023. W tym celu
ustawa: określa minimalny poziom …

2022-11-22

Liczba dostaw LNG do Świnoujścia wzrosła o blisko 70 procent
PKN ORLEN odebrał pięćdziesiątą dostawę skroplonego gazu ziemnego dostarczoną w tym roku do
terminalu w Świnoujściu. To o 20 ładunków więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Intensyfikacja
dostaw LNG pozwoliła zabezpieczyć surowiec dla odbiorców krajowych pomimo trudnej sytuacji na
europejskim rynku gazu. – Import LNG jest obecnie jednym z głównych źródeł zaopatrzenia Polski w gaz
ziemny, zapewniającym ok. 40 proc. zapotrzebowania na ten surowiec od początku 2022 roku. Dzięki
LNG możemy zagwarantować niezakłócone dostawy gazu do naszych odbiorców pomimo trwającego w
Europie kryzysu energetycznego. W tym roku …

2022-11-22

Sektor infrastruktury ładowania potrzebuje zmian przepisów

Według danych z końca października 2022 r., w Polsce były zarejestrowane łącznie 59 564 osobowe
i użytkowe samochody z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dziesięć miesięcy 2022 r. ich liczba
zwiększyła się o 21 299 sztuk, tj. o 47% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. – wynika z Licznika
Elektromobilności, prowadzonego przez PZPM i PSPA. Pod koniec października 2022 r. po polskich
drogach jeździło 56 926 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang.
battery electric vehicles) odpowiadały za ok. 50% (28 …

2022-11-22

Bezpieczeństwo TAK, progi zwalniające na drogach szybkiego ruchu NIE!
GDDKiA dementuje nieprawdziwe informacje, pojawiające się w przestrzeni publicznej, o rzekomym
wprowadzaniu progów zwalniających na autostradach i drogach ekspresowych. Rozpoczęto pilotażowe
wdrożenie rozwiązań, które będą stosowane wyłącznie podczas wykonywania prac utrzymaniowych i
ograniczone do pasa awaryjnego lub pasa tymczasowo wyłączonego z ruchu. Takie rozwiązanie ma
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podczas prac utrzymaniowych na drodze. Bez względu na
wnioski z tych testów, nie ma mowy o instalowaniu progów zwalniających na pasach ruchu! Tragiczne
statystyki Wielokrotnie podczas spotkań …

2022-11-22

MOYA otworzyła nową stację paliw
W Szepietowie (woj. podlaskie) otwarto kolejną stację paliw w sieci MOYA. Obiekt znajduje się przy
drodze krajowej nr 66 relacji Wysokie Mazowieckie – Bielsk Podlaski. Ze względu na swoją lokalizację
koncentruje się przede wszystkim na obsłudze klientów tranzytowych. Nowo otwarta stacja jest bardzo
dobrze wyposażona. Oferuje benzynę 95, olej napędowy standardowy, uszlachetniony ON MOYA Power
oraz LPG. Dodatkowo kierowcy mogą zadbać o swoje pojazdy za pomocą myjni, odkurzacza oraz
kompresora. Kierowcy samochodów ciężarowych mogą skorzystać z szybkiego wlewu diesla, płynu
AdBlue z dystrybutora i komfortowego …

2022-11-22

Nord Stream 2 - UOKiK złoży apelację od wyroku sądu
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję w sprawie nałożenia kar na Gazprom i pięć
spółek odpowiedzialnych za budowę gazociągu Nord Stream 2. Urząd złoży apelację od tego wyroku.
Postępowanie w sprawie nałożenia kary na Gazprom i pięć spółek (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell
oraz Wintershall) za utworzenie spółki odpowiedzialnej za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream
2 bez wymaganej zgody Prezesa UOKiK zostało wszczęte w maju 2018 r. Dwa lata później nałożone
zostały kary finansowe w wysokości ponad 29 miliardów zł kary na Gazprom i ponad 234 miliony zł na
pozostałe podmioty …

2022-11-21

Paczki z ORLENU dotrą szybciej do klienta
PKN ORLEN uruchomił nowoczesną sortownię przesyłek pod Strykowem koło Łodzi. To największa jak
do tej pory inwestycja spółki związana z rozbudową powierzchni magazynowych zrealizowana na potrzeby
ORLEN Paczki. Dzięki sortowni przepustowość ORLEN Paczki wzrosła do 45 mln przesyłek rocznie. –
To nie przypadek, że nasza nowa sortownia powstała w centralnym miejscu Polski, na styku głównych
szlaków komunikacyjnych z północy na południe i z zachodu na wschód. To pozwoli zoptymalizować i
przyspieszyć łańcuch dostaw przesyłek ORLEN Paczki. Już dziś spełniamy najwyższe standardy i
dostarczamy przesyłki w jeden dzień, a …

2022-11-21

Ponad 2800 fikcyjnych faktur VAT za 70 mln zł.
Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz białostocka delegatura Centralnego Biura
Antykorupcyjnego (CBA) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu
fikcyjne faktury VAT. Zatrzymano 8 osób na terenie woj. mazowieckiego. Podejrzani wystawiali i
posługiwali się „pustymi” fakturami. Wykorzystywali je do zaniżania należności podatkowych. Śledztwo
nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie. Funkcjonariusze KAS i CBA zatrzymali 8 osób w
ramach śledztwa dotyczącego wyłudzeń podatku VAT. Przestępczy proceder polegał na stworzeniu i
prowadzeniu struktury fikcyjnych spółek, które …

2022-11-21

Ministerstwo Finansów zwycięzcą konkursu Digital Excellence Awards 2022
Digital Excellence Awards to konkurs, w którym co roku nagradza się liderów przemian cyfrowych.

Ministerstwo Finansów zdobyło nagrodę w kategorii Digital Strategic Perspective za projekt e-Urząd
Skarbowy. Ta nagroda docenia strategiczne podejście, które przyjęliśmy budując e-Urząd Skarbowy.
Pokazuje, że jesteśmy w gronie liderów transformacji cyfrowej. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w
ten projekt! Przed nami kolejne wdrożenia w e-US. Mam nadzieję, że jeszcze więcej podatników
skorzysta z usług zdalnych, z których jesteśmy dumni - podkreśliła zastępca szefa KAS Anna Chałupa.
Nagroda została wręczona 17 …

2022-11-20

Reforma Kodeksu karnego czeka na podpis Prezydenta RP
- Sejm przyjął 16 listopada br. fundamentalne zmiany w Kodeksie karnym, przygotowane przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. To zasadnicza zmiana polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców.
I dobra wiadomość dla zwykłych, uczciwych ludzi, którzy mogą czuć się bezpieczniej. Przepisy
wymierzone są w najgroźniejszych bandytów – morderców, gwałcicieli, pedofili i członków grup
mafijnych. Dla nich to zła wiadomość - powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej. Minister podkreśli, że mija właśnie 25 lat, odkąd walczy
o zaostrzenie kar dla …

2022-11-18

ORLEN udostępnił ultraszybką ładowarkę samochodową
PKN ORLEN uruchomił pierwszą w swojej sieci ultraszybką stację ładowania o mocy 175 kW.
Urządzenie pozwala naładować samochód od 10 do 80 proc. pojemności jego baterii w około 20 minut. To
aż o ⅔ szybciej w porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy do 50kW. Zgodnie ze strategią,
w sieci ORLEN powstaną kolejne tego typu urządzenia. Do 2030 roku Grupa ORLEN będzie
dysponowała co najmniej 1 000 stacji ładowania w Polsce, w tym o mocy 150-350 kW. Z pierwszej,
ultraszybkiej stacji ładowania można już skorzystać na autostradzie A1, na MOP Machnacz Południe.
Dysponując mocą 175 kW, stacja jest w …

2022-11-18

PPE Energetyka przestanie świadczyć usługi sprzedaży prądu
16 listopada br. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, który uprawomocnił decyzję Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z 20 maja 2019 r. cofającą PPE Energetyka koncesję na obrót energią
elektryczną.Prezes URE cofnął przedsiębiorcy koncesję, gdyż ten nie dysponował środkami finansowymi
w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Spółka nie była też w stanie
udokumentować możliwości pozyskania odpowiednich środków. Firma od decyzji Prezesa odwołała się do
sądu, co oznaczało, że decyzja URE nie była prawomocna. W wydanym wczoraj wyroku Sąd Apelacyjny
przychylił się do decyzji regulatora i tym …

2022-11-18

Odznaczenia za Baltic Pipe i inne strategiczne inwestycje GAZ-SYSTEM
Minister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
16 listopada 2022 r., wręczyli odznaczenia państwowe 48 pracownikom i współpracownikom spółki za
zaangażowanie i wkład pracy w realizację inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Odznaczenia „Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego” przyznała Minister Klimatu i
Środowiska Anna Moskwa. Natomiast odznaczenia „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej
Polskiej” przyznał Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda. W obecnej, trudnej sytuacji
geopolitycznej …

2022-11-18

Zatrzymano kolejnych 5 członków grupy przestępczej
Funkcjonariusze podkarpackiej i świętokrzyskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i policjanci
Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach (CBŚP) zlikwidowali kolejne miejsca, w których
organizowane były nielegalne gry hazardowe. Na terenie Podkarpacia i Małopolski zatrzymano 5 osób z
grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym hazardem. Zarzuty usłyszały do tej pory 42 osoby
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Krakowie. KAS i CBŚP prowadzą śledztwo pod nadzorem
Prokuratury Regionalnej w Krakowie, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Zarzuty usłyszały do
tej pory 42 osoby …

2022-11-17

MOYA posadziła kolejne tysiące drzew
Sieć stacji paliw MOYA kontynuuje współpracę z Lasami Państwowymi w ramach odnowień lasów
gospodarczych. Tym razem drzewa sadzono na obszarze o powierzchni ponad 3,5 ha w lasach

Nadleśnictwa Łochów (woj. mazowieckie). Jest to już druga akcja nasadzeń prowadzona przy
współudziale wolontariuszy sieci MOYA. W ubiegłym roku w wyniku współpracy z Lasami Państwowymi
posadzono ponad 24 tys. drzew w Nadleśnictwie Runowo (woj. kujawsko-pomorskie) w ramach odnowień
poklęskowych. Spółka Anwim sukcesywnie wprowadza proekologiczne rozwiązania w ramach sieci stacji
paliw MOYA, które pozwalają m.in. obniżyć ślad węglowy …

2022-11-16

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową
Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw
w Polsce, rozszerza swoje zaplecze logistyczne i ustala warunki zakupu 100 proc. udziałów w spółce
Olavion, działającej w branży transportu kolejowego. Istotne warunki transakcji zostały określone
w „Term Sheet” podpisanym 14 listopada 2022 r. pomiędzy Unimot S.A. a wspólnikami większościowymi
Olavion. Celem Unimot jest zawarcie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w okresie
wyłączności prowadzenia negocjacji ustalonym do 9 grudnia 2022 …

2022-11-16

Sprawna realizacja inwestycji zależy od dobrego projektu
Standardy techniczne dla projektowanych dróg, waloryzacja umów oraz pozacenowe kryteria oceny ofert
w przetargach - m.in. te tematy omawiane były podczas spotkania z firmami projektowymi. Wydarzenie
odbyło się 8 listopada w formule hybrydowej i uczestniczyło w nim ponad 250 osób. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele firm projektowych, organizacji branżowych oraz urzędów wojewódzkich. Wśród
uczestników byli także przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzkich
inspektoratów nadzoru budowalnego, członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg
Krajowych i Autostrad oraz pracownicy …

2022-11-16

Zespół ekspercki ds. biometanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich, sekretarza stanu
Janusza Kowalskiego 15 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu eksperckiego ds.
biometanu. Jego celem jest przygotowanie kompleksowych propozycji regulacji prawnych usuwających
bariery dla rozwoju tego obszaru. Cele – Moim celem jako pełnomocnika rządu ds. transformacji
energetycznej obszarów wiejskich jest przygotowanie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i
Środowiska oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych nowoczesnych regulacji ustawowych
usuwających bariery dotyczące rozwoju projektów …

2022-11-16

„Kryzys energetyczny a wzrost znaczenia wodoru”
Wykorzystanie wodoru oraz krajowe doświadczenie wodorowe to główny temat rozmów podczas
konferencji „Kryzys energetyczny a wzrost znaczenia wodoru”. W wydarzeniu, które odbyło się 15
listopada 2022 r. w Warszawie, udział wziął wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds.
OZE, Ireneusz Zyska. Jak podkreślił wiceminister podczas panelu „Wodór w strategiach polskich
przedsiębiorstw”, wodór określany mianem paliwa przyszłości może zastąpić węglowodory w wielu
obszarach związanych z produkcją energii, ciepła, napędów pojazdów, a także służyć do magazynowania
energii. Wodór jest szansą dla polskich …

2022-11-16

Przedsiębiorco złóż wniosek do 30 listopada br.
Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej. Aby
korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i
średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w
nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne
oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany
pocztą elektroniczną). Wzór …

2022-11-16

Warto pisać prosto!
Podczas IV Forum Prostego Języka wybitni językoznawcy podzielili się wiedzą na temat skutecznego

przekazywania informacji. A przedstawiciele dwóch instytucji opowiedzieli o dobrych praktykach.
Deklarację prostego języka podpisało aż 10 nowych urzędów. Prosty język to coś więcej niż moda. W tej
chwili to konieczność. Żyjemy w świecie, w którym co chwila docierają do nas nowe wiadomości. A w
natłoku informacji trudno wyłowić to, co naprawdę ważne. Dlatego potrzebujemy zwięzłych i
przystępnych komunikatów. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dąży się do tego, by prosty
język stał się standardem w …

2022-11-15

PKN ORLEN rozwija sieć stacji ładowania w Europie
PKN ORLEN rozwija sieć stacji pod kątem dostępności paliw alternatywnych w Europie. Do 2026 roku
uruchomionych zostanie 434 stacji ładowania na terenie Niemiec. Obecnie Grupa ORLEN posiada w
Polsce już 470 takich obiektów. Koncern umożliwia także naładowanie samochodu w 63 lokalizacjach w
Niemczech oraz Czechach. – Konsekwentnie realizujemy wyznaczone w naszej strategii cele i wspieramy
rozwój e-mobilności. Reagujemy też na oczekiwania, które stawia przed nami zarówno rynek jak i nasi
klienci. Dlatego właśnie planujemy dalszy rozwój stacji ładowania. których na terenie naszego kraju do
końca dekady będziemy mieć …

2022-11-15

Ustanowienie zarządu przymusowego w spółce PAO Gazprom
We wpisanej na listę sankcyjną firmie PAO Gazprom, decyzją ministra rozwoju i technologii
Waldemara Budy, został dziś ustanowiony tymczasowy zarząd przymusowy. Obejmuje on wszystkie akcje
PAO Gazprom w spółce System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. Tym samym zostanie
zapewnione bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Ustanowienie zarządu przymusowego jest
konieczne dla prawidłowego funkcjonowania EuRoPol Gazu, w tym uniknięcia paraliżu decyzyjnego w tej
firmie oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, przeznaczonej do przesyłu gazu. Ta
decyzja służy poprawie bezpieczeństwa …

2022-11-15

Podsumowanie pierwszego tygodnia COP27
W niedzielę 6 listopada 2022 r. rozpoczęła się w Szarm el-Szejk w Egipcie konferencja klimatyczna
UNFCCC COP27. Delegacja Polski bierze udział w ogólnoświatowych rozmowach na temat wdrażania
przyjętych już zobowiązań klimatycznych oraz wyznaczenia nowych kierunków współpracy
międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu. Pomimo konstruktywnego zaangażowania Stron, do momentu
zamknięcia negocjacji na szczeblu technicznym w nocy z soboty na niedzielę udało się rozstrzygnąć
połowę tematów prac, m.in. w zakresie transparencji, technologii, budowania potencjału, transportu
międzynarodowego, czy edukacji. Sukcesem …

2022-11-14

Marka Shell Helix z e-Laurem X-lecia
Marka olejów silnikowych Shell Helix laureatem nagrody e-Laur X-lecia w prestiżowym ogólnopolskim
plebiscycie „Laur Klienta”, badającym popularność marek w świadomości polskich konsumentów. Elitarne
wyróżnienie to efekt najwyższej sumy głosów zebranych przez markę w internetowych głosowaniach na
Laur Konsumenta/Laur Klienta w latach 2012-2022. Laur Konsumenta/Laur Klienta to ogólnopolski
konkurs konsumencki. Od 2004 roku regularnie przynosi odpowiedź na pytanie, które produkty i usługi są
w swojej kategorii najpopularniejsze. Plebiscyt cieszy się na polskim rynku rozpoznawalnością i prestiżem
m.in. dlatego, że …

2022-11-14

E100 Mobility dostępne dla posiadaczy kart paliwowych E100
Od 7 listopada 2022 roku z możliwości E100 Mobility – innowacyjnego, mobilnego tankowania za
pomocą aplikacji (E100 Mobile) mogą korzystać wszyscy użytkownicy kart paliwowych firmy
E100.Kierowcy posługujący się aplikacją mobilną E100 Mobile mogą w prosty sposób uruchomić usługę
E100 Mobility – aktywować ją w aplikacji (sekcja Transakcje) i korzystać z wygodnego, mobilnego
sposobu tankowania. Sam proces tankowania przebiega błyskawicznie i wymaga tylko kilku kliknięć w
telefonie z włączoną aplikacją. Aktywacja i korzystanie z funkcji E100 Mobility jest darmowe.- Naszym
celem jest czynić biznes naszych Partnerów i …

2022-11-14

Ponad 900 fałszywych faktur za prawie 22,5 mln zł.
Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Komenda Wojewódzka Policji (KWP) z

Radomia, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymały kolejne 10 osób, które
wystawiały fikcyjne faktury. Od początku śledztwa zarzuty usłyszało ponad 90 osób. Przestępcy
posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT. Wykorzystywali je do zaniżania należności podatkowych, a
także prania brudnych pieniędzy. Ponad 900 fałszywych faktur za ponad 22,4 mln zł Kilka grup
przestępczych działało od 2018 r. do września 2020 r. na terenie całego kraju. Grupy uchylały się od
płacenia należnego podatku VAT oraz podatku …

2022-11-14

„Zgłoś interwencję” został dołączony do aplikacji mobilnej „mObywatel”
„W porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów formularz Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska „Zgłoś interwencję” został dołączony do aplikacji mobilnej „mObywatel”. Od teraz w jeszcze
łatwiejszy sposób można poinformować o zdarzeniu, które może mieć niekorzystny wpływ na środowisko.
To kolejny krok w walce z przestępcami środowiskowymi” – powiedział wiceminister klimatu i
środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej. Spotkanie odbyło się 10 listopada 2022 r. w
Warszawie. Jak podkreślił wiceminister Jacek Ozdoba, dotychczas wpłynęło już 2659 zgłoszeń.
Poinformował także, że formularz „Zgłoś …
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