2023-01-09

Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży paliwa
Policjanci z gdańskiej drogówki podczas kontroli drogowej zatrzymali mężczyznę, który był
poszukiwany przez mundurowych z Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich w związku z kradzieżami
paliwa. 47-latek usłyszał od śledczych z Gdańska 3 zarzuty, natomiast policjanci z Trąbek Wielkich
przedstawili mu 8 zarzutów. Wedle zgromadzonej dokumentacji działał on w warunkach powrotu do
przestępstwa. Kradzież w warunkach recydywy zagrożona jest karą do 7,5 lat więzienia. Policjanci z
Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich zajmujący się sprawami kradzieży paliwa z kilku stacji z rejonu
powiatu gdańskiego ustalili, że za te …

2023-01-09

Analiza skutków wprowadzenia dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców
Marek Woch i Paweł Cybulski: Mitem są twierdzenia, że wprowadzenie Dobrowolnego ZUS dla
przedsiębiorców „zrujnuje” finanse Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W roku 2019 wykonana została
symulacja skutków finansowych wprowadzenia dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. Celem
wykonania symulacji skutków dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyjęto, że wszyscy ubezpieczeni
opłacają składkę emerytalną, rentową oraz wypadkową. Następnie oszacowano wpływy do FUS w czterech
wariantach: 25% ubezpieczonych rezygnuje z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, 50%
ubezpieczonych rezygnuje z opłacania składek na …

2023-01-09

PERN w 2023 roku – bezpieczeństwo energetyczne Polski w centrum uwagi
Rurociąg paliwowy z Boronowa do Trzebini, nowe zbiorniki produktowe o pojemności 256 tys. mᶟ, z
których Klienci PERN skorzystają już jesienią i rozbudowa zdolności do przyjmowania paliw z morza – to
tylko niektóre kluczowe projekty, znajdujące się w agendzie firmy na 2023 rok. Na inwestycje i remonty
w Nowym Roku spółka przeznaczy blisko 0,7 mld zł. Cel? Jeszcze większe wzmocnienie bezpieczeństwa
energetycznego Polski w obszarze ropy naftowej i paliw. Jest to kluczowe w związku z postępującą zmianą
architektury dostaw ropy naftowej do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Megainwestycje – klucz do
bezpieczeństwa …

2023-01-09

Polska i Litwa razem o rynku energii elektrycznej w UE
Konsultacje na temat przyszłych prac Komisji Europejskiej nad nowym kształtem rynku energii
elektrycznej w UE to jeden z tematów rozmowy wiceminister klimatu i środowiska Anny ŁukaszewskiejTrzeciakowskiej z litewskim wiceministrem energii Albinasem Zananaviciusem. Spotkanie odbyło się 4
stycznia 2022 r. w Warszawie. Wiceministrowie dyskutowali także o zmianie sposobu kształtowania cen
krańcowych na rynku energii elektrycznej oraz o pomyśle uniezależnienia cen energii elektrycznej od cen
gazu. Polska i Litwa analizują obecnie różne propozycje i stanowiska celem wypracowania skutecznych
rozwiązań. Naszym zdaniem …

2023-01-09

Wielka Brytania łagodzi rozwiązania przewozów drogowych
Władze Wlk. Brytanii wprowadziły rozwiązania łagodzące negatywne skutki obowiązujących od 24

grudnia 2022 r. przepisów dotyczących zasad dostępu do brytyjskiego rynku przewozów drogowych wobec
przewoźników z Unii Europejskiej. Zgodnie z informacją Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii, do
31 marca 2023 r. DVSA (Driver & Vehicle Standards Agency) nie będzie stosować sankcji, w tym nie
będzie nakładać kar pieniężnych. Służby kontrolne będą stosować jedynie pouczenia (ustne lub pisemne) w
zakresie naruszenia obowiązujących od 24 grudnia 2022 r. nowych regulacji przez przewoźników
drogowych z Unii Europejskiej, …

2023-01-05

Policjanci zabezpieczyli 27 maszyn do hazardu
Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach, w powiecie oświęcimskim, zabezpieczyli 27 nieczynnych
automatów do gier hazardowych. Znajdowały się one na terenie jednej z posesji w gminie Brzeszcze. Do
sprawy zatrzymano 41-letniego obywatela Ukrainy, który odpowie również za posiadanie marihuany. W
Nowy Rok (01.01.2023) tuż po godzinie 9, policjanci przeszukali jedną z posesji w gminie Brzeszcze, w
związku z podejrzeniem, że mieszkający tam 41-letni obywatel Ukrainy posiada środki odurzające. W
trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych funkcjonariusze znaleźli dwa woreczki foliowe z suszem
roślinnym, …

2023-01-05

Grupa ORLEN: bezpieczeństwo gazowe dzięki rekordowej liczbie dostaw LNG
Aż 58 ładunków LNG odebrała w Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Grupa ORLEN w 2022
roku. To najwięcej od początku funkcjonowania gazoportu. Łączny wolumen dostaw do Świnoujścia
wyniósł 4,4 mln ton LNG, co oznacza wzrost o 57 proc. rok do roku. Intensyfikacja importu LNG
pozwoliła zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne krajowych odbiorców gazu pomimo trudnej
sytuacji na europejskim rynku tego surowca. – Dostawy skroplonego gazu ziemnego do terminalu im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego stały się w 2022 roku głównym źródłem zaopatrzenia Polski w gaz
zapewniając aż 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten …

2023-01-05

Rada Ministrów za nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Projekt nowelizacji przedłożony przez ministra finansów usprawnia wszczęcie i prowadzenie egzekucji
administracyjnej oraz zwiększa jej efektywność. Nowe przepisy umożliwią przymusowe dochodzenie
należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w szczególnych procedurach w stosunku do podatnika,
który mieszka lub ma siedzibę poza granicami Polski i złożył deklarację w innym państwie. Zmiany
usprawnią też korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych. W Rejestrze Należności
Publicznoprawnych gromadzone są informacje o podmiotach, które nie regulują zobowiązań
podlegających egzekucji. Po zmianach uprawnione …

2023-01-04

5 mld zł rekompensat za 2022 r. dla firm energochłonnych
Rada Ministrów przyjęła dziś program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi
wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” Założenia programu zostały w grudniu
2022 r. zaakceptowane przez Komisję Europejską. W puli programu jest 5 mld zł. Wypłata środków
powinna nastąpić w lutym tego roku. Przewidujemy, że ze wsparcia skorzysta ok. 1000 firm, w tym przede
wszystkim średnie i duże. To kolejny etap rządowego wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych z
budżetem aż 5 mld zł. Pierwszym było przyznanie w 2022 r. rekompensat 92 podmiotom za 2021 r. na
kwotę prawie 800 mln zł – …

2023-01-04

Benzyny E5 E10.
W dniu 1 stycznia 2023 roku weszły w życie zmiany w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o
biokomponentach i biopaliwach w ciekłych oraz w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zmiany zostały wprowadzone Ustawą z dnia 27
października 2022 roku o zmianie wymienionych ustaw. Ustawa ta uchyliła - obowiązujący dotychczas –
art. 9b Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
który wprowadzał obowiązek sprzedaży na stacji paliw benzyny E5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2023
roku zniesiono obowiązkową sprzedaż na …

2023-01-04

Ministerstwo Finansów objaśnia przepisy dotyczące podatku PIT
Resort finansów przygotował objaśnienia w sprawie oświadczeń i wniosków wpływających na wysokość

zaliczek na PIT i zaktualizował objaśnienia na temat ulgi dla młodych. Mają one ujednolicić i usprawnić
stosowanie przepisów prawa podatkowego. Ministerstwo wyjaśnia, kim jest płatnik podatku PIT, jakie są
rodzaje oświadczeń i wniosków wpływających na obliczanie zaliczek podatkowych, a także jak je
prawidłowo złożyć i jakie są ich skutki. Przykładowo podatnicy znajdą w objaśnieniach informacje, w
jaki sposób upoważnić płatnika, aby ten stosował w trakcie roku kwotę wolną od podatku lub zerowy PIT.
Objaśnienia …

2023-01-03

Nowa inwestycja Grupy Azoty w Tarnowie
Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie nowy magazyn składowania nawozów. W nowo wybudowanym
kompleksie będzie można przechowywać łącznie ok. 6 650 ton nawozów. Inwestycja jest odpowiedzią na
rosnące oczekiwania klientów w obszarze dostępności nawozów. To również krok w stronę podniesienia
liczby i efektywności załadunków. Koszt inwestycji to ponad 14,5 mln zł. Źródło: Grupa Azoty

2023-01-03

S2 w Warszawie na stałe bez ograniczeń tonażowych
Od piątku, 30 grudnia br. na stałe znieśliśmy ograniczenia godzinowe dla pojazdów o masie całkowitej
powyżej 16 ton na S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. Wprowadzona stała organizacja ruchu
umożliwia o każdej porze samochodom ciężarowym przejechać całą S2 przez Warszawę. Wyniki
analizyPrzez cztery miesiące obserwowaliśmy ruch pojazdów oraz zachowania kierowców, szczególnie w
godzinach szczytów komunikacyjnych. Oto wyniki: mniejsze natężenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na
DK50 oraz S8 Janki – Opacz; poprawa płynności ruchu w newralgicznych punktach na DK50: rondach,
skrzyżowaniach i sygnalizacjach …

2023-01-03

Rozwiązania MRiT wchodzące w życie 1 stycznia 2023 r.
Od nowego roku weszły w życie przepisy MRiT. Zmiany obejmują przede wszystkim rozwiązania
dotyczące budownictwa, konsumentów oraz przedsiębiorców. Cyfryzacja budownictwa Zmiany w
budownictwie obejmują wprowadzenie cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) która jest
oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego. System dostępny będzie na
stronie c-KOB. c-KOB umożliwi założenie w prosty sposób książki i jej prowadzenie, wprowadzanie
informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o
których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Cyfrowa …

2023-01-02

Rok 2022 wieńczymy otwarciem 120 stacji Moc Jakość Zysk!
Kolejny obiekt dołączył do sieci zarządzanej przez Grupę Pieprzyk. Stacja Moc Jakość Zysk w Sierpowie
została uruchomiona 29 grudnia 2022 roku. Stacja znajduje się w miejscowości Sierpów, w województwie
łódzkim w powiecie zgierskim - pod adresem Sierpów 1a.Całodobowy punkt oferuje paliwa: benzyna 95,
benzyna 98, Diesel oraz gaz LPG a już niebawem także AdBlue z dystrybutora. W Pieprzyk Cafe na
naszych gości czeka aromatyczna kawa i smaczne przekąski, natomiast w sklepie typu convenience, można
zaopatrzyć się w produkty spożywcze, przekąski czy artykuły samochodowe. Stacje #mocjakosczysk to
także produkty z upraw …

2023-01-02

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna w górę
Wraz z początkiem 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce – do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w
roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wynosi z kolei 22,80 zł. – Przypominam, że kolejna
podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca br., wówczas wyniesie ona już 3600 zł – wskazuje
minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Minimalne wynagrodzenie odgrywa znaczącą rolę w
zmniejszaniu nierówności dochodowej, chroni także pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej
ustalonych stawek. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosiło 3010 zł, a minimalna
stawka godzinowa – 19,70 zł. W …

2023-01-02

2022 r. to rok wsparcia dla mieszkańców Polski.
Rząd skutecznie walczy z konsekwencjami „putinflacji” i ze wzrostem cen energii. „2022 r. był rokiem

realnego wsparcia dla naszych obywateli. Rządowe Tarcze – Energetyczna i Solidarnościowa – to
kompleksowe rozwiązania chroniące polskie rodziny przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego
agresją Rosji na Ukrainę” – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas
konferencji prasowej, która odbyła się 29 grudnia 2022 r. w Warszawie. Jak zaznaczyła minister Anna
Moskwa, w 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma na koncie wiele dobrych rozwiązań
legislacyjnych. Na bieżąco …

2023-01-02

Zmiany terminów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego
Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Ryczałt za
grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r. W kolejnych latach
ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego. Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje
nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca
lutego roku następującego po roku podatkowym. Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od 15
lutego do 30 …

2023-01-02

Jak 2022 roku Ministerstwo Finansów chroniło portfele Polaków.
Tarcza Antyinflacyjna realnie zmniejszyła rachunki Polaków. W 2023 r. nadal obowiązywała będzie
zerowa stawka VAT na żywność. Będą też działały nowe pozapodatkowe mechanizmy osłonowe. Dzięki
Niskim Podatkom PIT będzie mniejszy. Od stycznia 2023 r. wprowadzamy kolejne korzystne rozwiązania
dotyczące kwoty wolnej od podatku. W ramach Tarczy Antyputinowskiej wprowadziliśmy Wakacje
Kredytowe, które objęły już ponad 1 mln kredytów, a z których korzystać będzie można również w
przyszłym roku. Cały czas obserwujemy sytuację i podejmujemy działania, aby zmniejszyć presję
inflacyjną i stworzyć osłonę gospodarstw domowych …

2023-01-01

Prezes URE zaktualizował informator kontroli
Eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych wymaga stałego monitorowania
działalności uczestników tego sektora. W procesie skutecznego egzekwowania prawidłowego
wykonywania przez przedsiębiorców działalności koncesjonowanej sprawdza się nie tylko czy było ono
zgodne z warunkami udzielonej koncesji, ale także z przepisami różnych gałęzi prawa. Zatem
zaangażowanych jest w to wiele organów kontrolnych. Kontrole przedsiębiorstw paliwowych mogą
prowadzić w szczególności: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Prezes …

2023-01-01

Kolejne przedłużenie tarczy antyinflacyjnej
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą wyłączenie z opodatkowania podatkiem
handlowym sprzedaży niektórych paliw. Będzie ono obowiązywało do 30 czerwca 2023 r. To kolejne
przedłużenie aktualnie obowiązującej do końca roku tarczy antyinflacyjnej. Prezydent Andrzej Duda
podpisał ustawę z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Nowe przepisy przedłużają rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej w zakresie podatku od sprzedaży
detalicznej do 30 czerwca 2023 r. Oznacza to dalsze czasowe wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych
z opodatkowania podatkiem …

2022-12-31

Nowy numer "Paliw Płynnych"
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania magazynu "Paliwa Płynne"! Więcej przeczytasz >>> TU
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