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NNowy numer Magazynu Branżowych Inspiracji „NA 
STACJI PALIW” to tytuł, który na polskim rynku pa-

liw zaczyna zdobywać coraz większe uznanie. Czytelnicy 
kwartalnika z pewnością z radością powitają zatem roz-
szerzenie naszej propozycji – chcemy, aby poza tematami 
stricte branżowymi lektura „NSP” stanowiła także sympa-
tyczną rozrywkę i odskocznię od wyłącznie aktualnych 
problemów. Dlatego od niniejszego numeru inauguru-
jemy specjalne rubryki dotyczące podróży i motoryzacji, 
które stanowić mogą z pewnością inspirację – choć nie-
koniecznie branżową – i tym samym służyć będą pożyt-
kowi czytelników. Nie boimy się także spojrzeć na branżę 
w krzywym zwierciadle – dlatego wprowadzamy na nasze 
łamy satyryczny, obrazkowy komentarz do paliwowej rze-
czywistości. 
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Od redaktora
Nie tracimy jednak z oczu naszego głównego celu – sta-
ramy się bacznie przyglądać branży paliwowej w naszym 
kraju i dlatego w niniejszym numerze tematem otwiera-
jącym będą kwestie pracy na stacji paliw. Temat ten oma-
wiają dla nas specjaliści i z praktycznego punktu widzenia 
komentują uczestnicy rynku. Chcemy zachęcić także do 
lektury tekstów prawników, którzy w wielu istotnych kwe-
stiach są w stanie doradzić naszym czytelnikom. Liczymy, 
że nowa rozszerzona formuła „NSP” znajdzie w Państwa 
oczach uznanie i zachęci do kontaktu z nami w zakresie 
interesujących Państwa wątków i tematów.
Życzymy miłej lektury naszego magazynu!
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OrleN przyjazNy 
cykliStOm
W Warszawie ma powstać 
10 punktów systemu Ve-
turilo, które znajdą się przy 

stacjach koncernu i jego 
siedzibie przy ul. Bielańskiej. 

Według informacji – system 
Veturilo ma w planach urucho-

mienie również pierwszej w Polsce 
stacji rowerów elektrycznych. Łącznie do 

systemu Veturilo ma być włączonych 100 standardowych 
i 10 elektrycznych jednośladów. Tego typu rozwiązanie 
będzie w pełni kompatybilne z istniejącym systemem 
roweru publicznego. Dzięki temu nie stanowi problemu 
oddanie roweru na dowolnych stacjach na terenie miasta.

Newsy z rynku 

WYDARZENIA

mObilNy kaSjer  
Na Stacji
Orlen zdecydował się na wprowadzenie na swoich sta-
cjach mobilnych kasjerów, którzy przyjmą opłatę za 
tankowanie bezpośrednio na podjeździe. Chodzi tutaj 
o projekt nowego sposobu płatności pod nazwą „Mobilny 
kasjer na podjeździe”. Dla usprawnienia obsługi i rozłado-
wania kolejek na stacjach pracownicy firmy zostali wy-
posażeni w przenośne terminale. 
Według informacji PKN Or-
len w nowym rozwiąza-
niu płatność możliwa 
jest w formie bezgo-
tówkowej oraz kar-
tami flotowymi 
PKN Orlen i flot 
obcych. Projekt 
nie będzie doty-
czyć wszystkich 
obiektów sieci, 
ale jedynie wybra-
nych, zwłaszcza ma 
tutaj chodzić o lokali-
zacje przy autostradach 
i drogach szybkiego ruchu.

perSka rOpa w pOlSkim baku
Do rafinerii PKN Orlen trafić ma dostawa irańskiej ropy. 
Ładunek to 130 tys. ton ropy naftowej, a jej dostawa reali-
zowana jest za pomocą największego tankowca, płynące-
go bez konieczności przeładunku z Iranu do Polski przez 
Morze Śródziemne. Zdaniem władz PKN Orlen jednym 
z priorytetów działania jest dywersyfikacja dostaw surow-
ca. Według wcześniejszych informacji testy produkcyjne 
na bazie dotychczasowych dostaw ropy irańskiej dały za-
dowalające wyniki efektywności. Orlen wcześniej decydo-
wał się także na przerabianie ropy z Iraku, Azerbejdżanu, 
Kazachstanu czy Norwegii.

aVia 
uruchOmiła 
20 Stację 
i uruchamia 
kOlejNe
Pod koniec mar-
ca do sieci AVIA 
dołączyła stacja 
w Damiętach, (woj. 
mazowieckie) – dwu-
dziesty obiekt pod tą 
marką. Stacja przystosowana 
jest do obsługi ciężarówek i posiada 
sześć stanowisk do tankowania głównych paliw, a także 
sklep i gastronomię. Stacja ma także dołączyć do progra-
mu Tankuj24 oraz uruchomić sprzedaż paliwa za pomocą 
kart UTA i DKV. W momencie przygotowywania numeru 
sieć liczy już 22 obiekty – w Częstochowie, przy ul. Dębo-
wej, w dzielnicy Zawodzie Unimot otworzył trzecią wła-
sną stację paliw, także opatrzoną szyldem AVIA.
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prOjekt, który zmieNi pOlSki ryNek
Ostatnie tygodnie to czas, w którym wiele 
mówi się o przejęciu Lotosu przez Orlen. 
Z pewnością tego rodzaju transakcja zmie-
niłaby obraz polskiego rynku paliwowego 
w każdym jego segmencie. Niedawno 
w komentarzu dla PAP PKN Orlen potwier-
dził, że jego kluczowym projektem jest 
przejęcie Grupy Lotos. Wśród innych kon-
cepcji Orlen wysoko w priorytetach inwesty-
cyjnych są plany rozwoju sektora petrochemii 
oraz farmy wiatrowe na Bałtyku. Na temat osta-
tecznego kształtu transakcji zw. z przejęciem Loto-
su trzeba jeszcze zaczekać.

 (rys. Mariusz Sopyłło)

walka O Opłatę emiSyjNą
Nowy podatek w cenie paliwa rozpala gorące dyskusje 

w ostatnim czasie – chodzi o aktualnie procedowane 
wprowadzenie opłaty emisyjnej, która mogłaby sta-
nowić narzędzie fi nansowania projektów związa-
nych m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. 
Inicjatorzy koncepcji twierdzą, że tego rodzaju roz-
wiązanie nie wpłynie na kształt cen detalicznych na 
stacjach i koszt ten miałby spaść na producentów 
paliw, czy importerów sprowadzających paliwo do 
Polski z państw spoza UE. 

pa
liw

a 
z 

uś
m

ie
ch

em

rys. Mariusz Sopyłło
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Na Stacji paliw: POLMAX od lat 
buduje w regionie swoją markę, 
ale należące do Państwa stacje 
działają też na zasadzie franczyzy. 
Taki model działania to celowa 
dywersyfikacja ryzyka? 

Krzysztof Wysocki: POLMAX funk-
cjonuje na rynku paliw ponad 25 lat 
i w tym okresie byliśmy związani z Lo-
tosem, współpracowaliśmy też z PKN 
Orlen, a jeszcze wcześniej z Petroche-
mią Płock. Rozwijaliśmy też działalność 
stacji własnych. Aktualnie w naszej 
sieci mamy 11 stacji pod marką własną 
POLMAX i dwie stacje Lotos we fran-
czyzie – jedna w Boczowie wybudo-
wana od podstaw działa w formacie 
premium, a druga to Lotos Optima. 
Współpraca z koncernami pozwala 
nam zwiększyć liczbę klientów, bo do-
cieramy także do tej grupy, która prefe-
ruje znane ogólnopolskie marki. 
 
Czy jest duża różnica 
w zarządzaniu stacjami własnymi 
i franczyzowymi, czy któryś model 
sprawdza się lepiej? 

Jeśli chodzi o podstawowe kwestie, 
takie jak jakość oferowanych produk-
tów, warunki zapewnione klientom na 

Dostępność pracowników
to coraz większy problem

O rOzwOju firmy pOlmaX i wpływie Sytuacji Na ryNku Na zarząDzaNie Siecią Stacji 
paliw w rOzmOwie z reDakcją Na Stacji paliw OpOwiaDa krzySztOf wySOcki, 

DyrektOr DS. Sieci Stacji paliw w pOlmaX S.a. S.k.a.

stacji, utrzymanie czystości to nie ma 
tu istotnych różnic. Taki sam wysoki 
poziom utrzymujemy na stacji Lotosu, 
która jest audytowana przez koncern, 
jak i na własnych obiektach. 
 
Stacje POLMAX są zlokalizowane 
w zachodniej części Polski, często 
przy granicy z Niemcami. Czy 
nastawiają się Państwo głównie na 
obsługę ruchu ciężarowego? 

W naszej sieci mamy stacje o charak-
terze miejskim i obiekty położone przy 
drogach tranzytowych. Na tych dru-
gich faktycznie mamy duży ruch trans-
portu ciężarowego. Dobrym przykła-
dem jest tu nasza stacja w Boczowie, 
która funkcjonuje już od niemal 20 lat. 
W tym okresie obiekt został rozbudo-
wany m.in. o hotel i market, centrum 
serwisowe z myjnią dla samochodów 
ciężarowych. Staramy się stworzyć na 
nim kompleksowe warunki do obsłu-
gi ruchu turystycznego i ciężarowego 
i chyba nieźle nam to wychodzi. Kie-
dyś przy okazji świątecznych ograni-
czeń w ruchu dla ciężkiego transpor-
tu policzyliśmy ile ciężarówek mogą 
pomieścić na parkingach nasze stacje 
w Boczowie, zlokalizowane po obu 
stronach drogi. Doliczyliśmy się ponad 
800 pojazdów. 
 

Od kilku lat liczba stacji POLMAX 
jest mniej więcej stała, nie myślą 
Państwo o dalszym rozwoju  
na detalicznym rynku paliw?

Trzy lata temu do sieci dołączyły sta-
cje w Gryfinie i w Szczecinie i od tego 
czasu liczba obiektów się nie zmienia. 
Rozważamy oczywiście różne opcje 
rozwoju – mamy na przykład oferty od 
przedsiębiorców, którzy mają stacje 
paliw i chcieliby prowadzić działalność 
pod marką POLMAX, takiego modelu 
także nie wykluczamy, ale działamy 
bez pośpiechu. W ubiegłym roku na 
rynku pojawiło się sporo ofert sprze-
daży stacji paliw lub przejścia pod inny 
brand, ale ostrożnie podchodzimy do 
takich propozycji i analizujemy je bar-
dzo wnikliwie. 
 
Powodem do obaw mogą 
być nowe przepisy dotyczące 
konfiskaty rozszerzonej?

To jeden z czynników, który powoduje, 
że nie podejmujemy pochopnie tego 
typu decyzji. 
 
W oficjalnych statystykach 
notowany jest dynamiczny wzrost 
konsumpcji paliw.  
Czy z perspektywy firmy oferującej 
paliwo do klienta ostatecznego 
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także widać wyraźną poprawę 
sprzedaży?

Obserwujemy lekki wzrost sprzedaży, 
ale nie jest to na pewno skala taka, jak 
podaje się w mediach. Lepsze wyniki 
sprzedaży cieszą, ale niestety notuje-
my też spadek marży. 
 
Czyli u Państwa potwierdza się to, 
że w ostatnich miesiącach  
na sprzedaży paliw nie zarabia się 
zbyt wiele?

To prawda, marże są na bardzo niskim 
poziomie. Potwierdza się ta często 
powtarzana opinia, że sprzedaż pa-
liw przestała być głównym źródłem 
zarobku na stacji. Dlatego kładziemy 
nacisk na sklepy, na strefy przykasowe 
i w szczególności na gastronomię. 
 
W tym roku w życie weszły 
przepisy ograniczające handel 
w niedzielę. Jak ocenia Pan wpływ 
tych zmian na funkcjonowanie 
stacji paliw po kilku pierwszych 
tygodniach z wolną od handlu 
niedzielą?

Widać wpływ tych zmian na sprzedaż, 
szczególnie w stacjach zlokalizowa-
nych w mieście. Pierwsze weekendy 
z wolną od handlu niedzielą i dobrą 
pogodą przyniosły w nich zauważalny 
wzrost obrotów w sklepie. W przypad-
ku naszej stacji w Słubicach w porów-
naniu ze zwykłym dniem sięgał on 
nawet 100 proc. Ale to raczej wyjątek. 
W pozostałych lokalizacjach sprzedaż 
też rośnie, ale nie tak wyraźnie – w gra-
nicach 20 proc. 
 

Czy przygotowali Państwo jakieś 
zmiany w ofercie pozapaliwowej 
w związku z ograniczeniami 
w handlu?

Nie wprowadziliśmy specjalnych zmian 
w ofercie sieci w związku z zakazem 
handlu w niedzielę. Na półkach poja-
wiają się sezonowe produkty, ale nie 
ma to związku ze zmianami w przepi-
sach. Nasze działania dostosowujemy 
do lokalnej specyfiki danej stacji. Są 
miejsca, gdzie w bezpośredniej okoli-
cy naszej stacji są małe sklepy pracu-
jące w wolne niedziele i tam ludzie 
raczej nie przyjdą po zakupy na stację. 
W lokalizacjach, gdzie takiej konkuren-
cji nie ma, trochę poszerzamy asorty-
ment. 
 
Planują Państwo jakieś inne 
nowości dla klientów?

Tak, będziemy uruchamiać punkty do 
ładowania samochodów elektrycz-
nych. Na początek na stacjach przy 
trasach tranzytowych. Jest szansa, że 
pierwsze ładowarki będą dostępne 
jeszcze w tym roku.
 
Firma POLMAX chce zarabiać na 
sprzedaży prądu kierowcom? 

Na teraz nie mamy takich planów. To 
ma być dodatkowa usługa, czynnik 
zachęcający klienta do tego, aby za-
trzymał się na naszej stacji, zjadł obiad 
w restauracji czy został na noc w ho-
telu. 
 
Bezrobocie w Polsce jest 
rekordowo niskie, według 
marcowych statystyk wynosiło 

jedynie 6,6 proc. Jak dużym 
problemem dla detalicznego 
rynku paliw są zmiany 
zachodzące na rynku pracy? 

Dostępność pracowników stanowi co-
raz większy problem, a w naszym re-
gionie sytuację dodatkowo kompliku-
je bliskość niemieckiej granicy. Na razie 
nie wpływa to jeszcze w poważniejszy 
sposób na bieżące funkcjonowanie 
sieci i nie ma zagrożenie dla ciągłości 
pracy naszych obiektów. Jeśli w jakiejś 
lokalizacji mamy chwilowo problemy 
kadrowe, to stosujemy mechanizm 
przesunięcia pracownika. Takie sytu-
acje zdarzają się od czasu do czasu, ale 
zdarzały się już też kilka la temu, kiedy 
bezrobocie nie było tak niskie.
 
Ile osób pracuje na stacjach 
zarządzanych przez POLMAX? 

W sumie na naszych 13 stacjach za-
trudniamy ponad 140 osób..
 
 A jak wygląda u Państwa w sieci 
rotacja pracowników?  
Czy w ostatnim czasie rośnie? 

POLMAX funkcjonuje na lokalnym 
rynku od ponad 25 lat między innymi 
dzięki temu, że mamy sprawdzoną, 
wyszkoloną i lojalną kadrę. Doceniamy 
ludzi, którzy z nami pracują i na dużej 
części stacji mamy stałą obsadę pra-
cowników. Rotacja jest tam minimal-
na i sięga może 10 proc. w skali roku. 
Większy problem jest w obiektach 
zlokalizowanych w pasie przygranicz-
nym, gdzie 15 km dalej po drugiej 
stronie Odry wynagrodzenie jest zna-
cząco wyższe. Widać do szczególnie 
po młodszych pracownikach, któ-
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rzy w mniejszym 
stopniu czują się 
związani z firmą 
i potrafią z dnia 
na dzień poinfor-
mować, że rezy-
gnują z pracy, bo 
znaleźli zatrudnie-
nie w innym miej-
scu. Sporą rotację 
mamy też na stacji 
franczyzowej. Wyni-
ka to między innymi 
z wymagań i systemu 
premiowania pracow-
ników ze strony koncernu 
– ludzie nie zawsze stawiają 
czoła realizacji zakresu wymaga-
nych obowiązków. 
 
Jak przebiega proces 
rekrutacji? Czy 
poszukiwania 
pracowników 
trwają dłużej niż 
2-3 lata temu 
i czy stacja 
paliw może 
być dzisiaj 
atrakcyjnym 
miejscem 
pracy? 

Proces rekrutacji 
trwa zdecydowa-
nie dłużej. Zaintere-
sowanie pracą na sta-
cjach paliw co prawda 
cały czas jest, ale często 
zgłaszają się do nas ludzie, 
którzy nie mają odpowied-
nich kwalifikacji. Praca na sta-
cji to przede wszystkim kontakt 
z klientem i trzeba mieć do tego pre-
dyspozycje. 
 
Co poza sytuacją na rynku 
pracy komplikuje dzisiaj życie 
operatorom detalicznego rynku 
paliw? 

Wspomniana wcześniej niska marża 
na pewno stanowi duży problem. Ska-
la nieuczciwej konkurencji jest dzisiaj 

TEMAT NUMERU

zdecydowanie mniejsza, ale pozostały 
przyzwyczajenia kupujących, którzy 
oczekują ceny spot minus rabat. Nie-
stety są firmy, które aby za wszelką 
cenę utrzymać klienta, sprzedają pa-
liwo właściwie w cenie zakupu, licząc 
na to, że w niedalekiej przyszłości sytu-

acja się poprawi. Prowadzenia biznesu 
nie ułatwia też ciągła zmiana przepi-
sów i związana z nią dodatkowa praca 
– dobrym przykładem jest wprowa-
dzenie systemu SENT, które wiązało się 
z zatrudnieniem dodatkowych ludzi 
do jego obsługi. 
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Jak wygląda poszukiwanie 
pracowników dla stacji paliw 
(wymagania, szkolenia)?
Analiza ogłoszeń na Praca.pl poka-
zuje, że są one publikowane pod 
brandem konkretnych stacji paliw, 
natomiast cały proces rekrutacji prze-
prowadza kierownik konkretnej stacji, 
posiadający własną działalność gos- 
podarczą. Wszystkie przesłane CV 
trafiają więc do kierownika, któ-
ry na swoje barki bierze ciężar wy-
boru odpowiedniego kandydata. 
Najczęściej pojawiają się oczywiście 
ogłoszenia na stanowiska związane 
z obsługą klienta. Kierowane są one do 
ludzi młodych, którzy stawiają pierw-
sze kroki na ścieżce kariery zawodowej 
i są nastawieni na zdobywanie do-
świadczenia w obsłudze klienta i pracy 
z ludźmi. Stacje paliw oferują elastycz-
ne godziny pracy i możliwość łączenia 
pracy z nauką, co daje możliwość pod-
jęcia pracy przez studentów. 

Jakie zarobki mogą dotyczyć 
takich pracowników?
Jeśli chodzi o pracowników obsługi 
klienta, to ze względu na to, że wyma-
gania nie są zbyt wysokie (nie trzeba 
mieć doświadczenia ani ukończonych 
studiów) zarobki również nie należą 
do najwyższych.
Według raportu płacowego serwi-
su wynagrodzenia.pl kierownik stacji 
paliw może liczyć na pensję około 
5000 zł brutto. Niższe stanowiska 
z pewnością są niżej wynagradzane.  
Natomiast w przypadku stanowisk nie 
dotyczących bezpośrednio pracy na 
stacji, często poszukiwani są specjaliści 

Stacje paliw na rynku pracy
jak wygląda rynek pracy 

dla zainteresowanych zatrudnieniem na stacjach paliw?
Na temat wymagań StawiaNych pracOwNikOm i SpOSObu rekrutOwaNia 

NOwych aDeptów paliwOwegO fachu rOzmawiamy z alekSaNDrą weSOłOwSką, 
kOOrDyNatOrem DS. kOmuNikacji i pr w praca.pl

z wąskimi specjalizacjami, a takie sta-
nowiska są coraz lepiej wynagradzane. 

Czy firmy często poszukują takich 
pracowników?
Coraz częściej, ponieważ branżę pa-
liwową, podobnie jak inne branże, 
dotykają trudności ze znalezieniem 
pracowników obsługi klienta. Ten ob-
szar zawodowy głównie zasilają ludzie 
młodzi, którzy z kolei coraz częściej 
i chętniej zmieniają pracę. 

Czy praca na stacjach wiąże 
się z jakimiś szczególnymi 
problemami z zakresu prawa 
pracy (nietypowy wymiar godzin, 
środowisko niebezpieczne)?
Praca na stacji paliw przeważnie odby-
wa się w systemie zmianowym, jedna 
zmiana to z reguły 12 godzin. 
Zdecydowanie praca na stacji paliw 
wiąże się z szeregiem zagrożeń. Na pra-
codawcy spoczywa obowiązek ziden- 
tyfikowania ich oraz poinformowania 
i przeszkolenia pracownika (zakres 
bhp).

Jakiego rodzaju pracownicy są 
najczęściej poszukiwani przez 
operatorów stacji?
Z analizy ogłoszeń zamieszczonych na 
Praca.pl wynika, że stacje paliw najczę-
ściej poszukują właśnie pracowników 
obsługi klienta – kasjerów. Tego typu 
ogłoszenia stanowią około 36% ogółu 
ogłoszeń zamieszczanych przez stacje 
paliw. 
Oczywiście pojawiają się też ogłosze-
nia nie związane bezpośrednio z ob-
sługą samej stacji. Firmy szukają rów-

nież specjalistów (ok. 33% ogłoszeń) 
w biurach informatyki, w działach 
badań, rozwoju i nowych technologii, 
w kadrach i płacach, kosztorysantów, 
a także inżynierów (ok. 14%) produkcji 
oraz kadry menedżerskiej (ok. 7%).

Czy jest tutaj miejsce dla 
pracowników tymczasowych 
– jeśli tak – jakie korzyści dla 
zatrudniającego może to dawać?
To z pewnością zależy od położenia 
stacji. Stacje paliw znajdujące się przy 
autostradzie A1 czy w miejscowo-
ściach nadmorskich latem mogą po-
trzebować dodatkowych rąk do pracy. 
W związku z tym mogą zatrudniać 
pracowników tymczasowych. Nato-
miast stacja położona w centrum du-
żego miasta nie powinna być czuła na 
sezonowość. 
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zmiana nazwy całej sieci stacji pa-
liw to długotrwały, ale też bardzo 

złożony proces obejmujący wiele róż-
nych obszarów. W przypadku Circle 
K rebranding był dużym wyzwaniem 
o tyle, że Polacy zdążyli się przyzwy-
czaić do firmy Statoil. Cały proces 
zmiany logotypów na stacjach odby-
wał się sukcesywnie przez 12 miesięcy, 
obejmując kolejne regiony kraju. Dziś, 
kiedy po upływie roku na mapie pol-
skich dróg funkcjonuje już prawie 350 
stacji Circle K, można z całą pewnością 
powiedzieć, że zmiana marki zakoń-
czyła się dla nas sukcesem. Potwierdza 
to zarówno poziom rozpoznawalno-
ści marki, jak również rosnące wyniki 
sprzedaży na stacjach, które funkcjo-
nują już pod nowym logo. Żadna ze 
składowych tego sukcesu nie byłaby 
możliwa, gdyby nie ogromne zaanga-
żowanie i wkład pracowników w cały 
proces zmiany marki. 

rebraNDiNg – czaS Start
Końcowy etap przygotowań do re-
brandingu rozpoczęliśmy od spotka-
nia z kierownikami naszych stacji już 
ponad rok temu. Następnie każdy 
z nich organizował spotkania zespo-
łowe ze swoimi pracownikami, aby 
odpowiednio zaplanować pracę. Na 
przestrzeni ostatniego roku kierowni-
cy regionalni i kierownicy stacji wraz 
z poszczególnymi pracownikami or-
ganizowali tzw. „wielkie otwarcia” na 
swoich stacjach, które przybrały po-
stać lokalnych imprez, często na 
bardzo dużą skalę. Forma atrakcji 
w poszczególnych lokaliza-
cjach zależała przede wszyst-
kim od inwencji twórczej 
pracowników. I tak, wyda-

O zaaNgażOwaNiu pracOwNików w rebraNDiNg Sieci OpOwie rafał DrOźDziak, 
DyrektOr marketiNgu i kOmuNikacji circle k pOlSka

circle k polska:  
pracownicy i rebranding

rzenia obfitowały w koncerty, pokazy 
artystyczne, wystawy samochodów 
sportowych czy różnego rodzaju kon-
kursy. Nie brakowało również specjal-
nych wydarzeń dla najmłodszych, ta-
kich jak malowanie twarzy czy pokazy 
chodzenia na szczudłach. Tego typu 
forma zaangażowania pracowników 
w proces pozwoliła im na dołożenie 
swojej własnej cegiełki we wspólny, 
ogromny projekt. Zespołowa praca 
na rzecz organizacji konkretnych im-
prez została też doceniona przez kie-
rownictwo firmy na specjalnej gali, 
podczas której wręczono nagrody za 
pomysłowość w takich kategoriach, 
jak np. „przełamywanie barier”. Wyróż-
nienie otrzymał zespół stacji z Gdań-
ska w podziękowaniu za zaproszenie 
na wielkie otwarcie grupy muzyków 
z niepełnosprawnością intelektualną 
„Vita Activia”. Circle K zatrudnia w Pol-
sce około dwa tysiące osób i bez ich 
ogromnego zaangażowania, sukces 
rebrandingu nie byłby tak spektaku-
larny.

pracOwNicy twarzą kampaNii 
marketiNgOwej
„Nowa nazwa – ci sami ludzie”, właśnie 
tak brzmiało hasło kampanii marke-
tingowej, z którą wystartowaliśmy 
w maju ubiegłego roku. Od samego 

początku naszym celem było moż-
liwie jak największe zaangażowanie 
pracowników każdego szczebla w cały 
proces, a ogólnopolska kampania te-
lewizyjna i billboardowa była jednym 
z większych filarów całego przed-
sięwzięcia. Do udziału w kampanii 
wspierającej proces zmiany marki na 
Circle K zaangażowaliśmy sześciu pra-
cowników z całej Polski. To właśnie oni 
w spotach reklamowych tłumaczyli 
naszym klientom dlaczego Statoil 
zmienia nazwę na Circle K i opowia-
dali o tym, co nasze stacje mają do 
zaoferowania. Większość z nich nigdy 
wcześniej nie miała do czynienia z ka-
merą i było to dla nich z jednej strony 
wyróżnienie, a także zupełnie nowe 
doświadczenie i świetna przygoda. 
Właśnie w ten sposób chcieliśmy pod-
kreślić, że mimo zmiany nazwy ci sami 
przyjaźni ludzie będą oferować na 
naszych stacjach takie same, równie 
jakościowe produkty. 

Mimo że dzisiaj cały proces rebran-
dingu oceniamy jeszcze na gorąco, 
bo choćby przed momentem miały 
miejsce ostatnie wielkie otwarcia, to 
co do jednego jesteśmy pewni – sieć 
stacji Circle K swoją rosnącą popular-
ność na polskim rynku zawdzięcza 
w dużej mierze temu, że zostali z nami 
ci sami, wspaniali pracownicy. Przez 
swoje ogromne zaangażowanie prze-

konywali naszych klientów, że pod 
nową marką oferta produkto-

wa naszych stacji zachowa-
ła swoją dotychczasową 

jakość, do której polscy 
kierowcy zdążyli się już 
przyzwyczaić.
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umyj i wysprzątaj samochód  
nie tylko na wiosnę

GABRIELA KOZAN

w rOku 2018 Dzień mycia SamOchODów przypaDa w SObOtę 19 maja. czySte autO tO 
zarówNO kweStia wygląDu, jak i bezpieczeńStwa. mięDzyNarODOwy Dzień mycia 
SamOchODów tO Dla kierOwców DObra Okazja, by ODświeżyć SwOje autO, a Dla 

właścicieli Stacji paliw, by tegO DNia zOrgaNizOwać SpecjalNe prOmOcje Na mycie.

zgodnie z prawem nie można myć 
samochodu na przydomowej po-

sesji ze względu na ochronę środowi-
ska, jeśli ktoś to robi, to naraża się na 
wysoką grzywnę, w efekcie większość 
właścicieli samochodów decyduje się 
na skorzystanie z usług myjni, czy to 
automatycznej, bezdotykowej czy też 
najdroższej, ale ocenianą najwyżej, 
ręcznej.
W Polsce myjnie samoobsługowe po-
jawiły się nieco później niż w Europie 
Zachodniej, ale ten segment biznesu 
zaczął się rozwijać i kłaść duży nacisk 
na nowoczesne rozwiązania. Co wię-
cej popyt na usługi myjni z roku na 
rok rośnie, a producenci prześcigają 
się w oferowaniu nowych opcji i usług 
oraz promocji cenowych. 
Największą popularnością cieszą się 
myjnie bezdotykowe. Obecnie zna-
leźć je można zarówno w dużych, jak 
i mniejszych miastach. Kolejki w takich 
miejscach, szczególnie w weekendy 
czy przed świętami i długimi weeken-
dami, to dowód na dużą popularność 
tego sposobu mycia samochodów. 
Nic zatem dziwnego, że pomysł na 
tego rodzaju inwestycję kusi zarówno 
m.in. sieci stacji paliw, sieci marketów, 
czy też właścicieli warsztatów samo-
chodowych, stacji kontroli pojazdów, 
jako uzupełnienie prowadzonej dzia-
łalności. Myjnie pojawiają się także, 
jako samodzielne punkty na osiedlach 
mieszkaniowych czy przy na prywat-
nych gruntach przy drogach w atrak-
cyjnych lokalizacjach. Z obserwacji do-

tychczasowych doświadczeń wynika, 
że trend mycia pojazdów w myjniach 
bezdotykowych będzie jeszcze trwał, 
dlatego przewidywany jest dalszy dy-
namiczny rozwój branży. 

eNzymy i bakterie umyją 
SamOchóD i zaDbają O myjNię
Kierowca wybierając się na myjnię nie 
zastanawia się, czym jest myte jego 
auto, zależy mu bardziej na tym, aby 
karoseria samochodu była błyszcząca, 
a szyby kryształowo czyste, no i żeby 
rachunek za usługę był niski. Niewielu 
użytkownikom myjni, ale niestety tak-
że i właścicielom myjni, leży na sercu 
ochrona zasobów naturalnych, w tym 
używanej podczas mycia auta wody 
– najcenniejszego dobra naszej pla-
nety. W dobie, kiedy sklepowe półki 
uginają się pod produktami z napisem 
EKO, w prasie i mediach niemal stale 
obecne są tematy związane ze zdro-
wym i ekologicznym stylem życia ten 
trend nie przenosi się do procesów 
przemysłowych i segmentu usług, 
a mógłby, bo w Lublinie działa fir-
ma, Clean Concept, produkująca 
środki biologiczne, które zosta-
ły opracowane pod kątem ich 
wykorzystania w myjniach 
samochodowych na równi 
ze stosowanymi powszech-
nie preparatami chemicz-
nymi, których zadaniem jest 
usprawnienie mycia pojaz-
dów. Środki biologiczne, 
oparte na występujących 

normalnie w przyrodzie bakteriach 
i enzymach, nie dość, że zapewniają 
całkowitą redukcję kosztów związa-
nych z wymianą wody w zamkniętym 
obiegu, co oznacza, że przez bardzo 
długi czas nie trzeba zmieniać wody 
w myjni, to jeszcze preparaty zapew-
nią całkowitą redukcję kosztów czysz-
czenia szczotek myjących. Efektywne 
mikroorganizmy nawet po procesie 
mycia wnikają w mikro pory i w mo-
mencie pojawienia się zanieczyszcze-
nia, które dla nich stanowi pożywienie, 
wydzielają enzymy – środek czyszczą-
cy i samoczynnie kontynuują czysz-
czenie, w rezultacie nawet za-
nieczyszczone szczotki 



13WWW.NASTACJIPALIW.PLNA STACJI PALIW = KWIECIEŃ-CZERWIEC 2018

TWOJA STACJA

myjni, po pewnym czasie wyglądają 
jak nowe. Poza tym, bakterie zawarte 
w preparatach pomagają rozwiązać 
jeden z najczęściej występujących 
problemów na wszystkich rodzajach 
myjni, jakim są odory, a w dużym stop-
niu ograniczają koszty związane z ser-
wisowaniem separatorów. Wyjątkową 
zaletą naszych mikrobiologicznych 
preparatów jest to, że poza funkcją 
czyszczenia pełnią funkcje utylizują-
ce niektóre substancje szkodliwe dla 
środowiska lub niebezpieczne: ropo-
pochodne, tłuszcze. Bakterie i wytwa-
rzane przez nie enzymy przetwarzają 
niebezpieczne związki azotu, fosforu 
i niektórych metali ciężkich. Można 
powiedzieć, że przy ich zastosowaniu 
przenosimy oczyszczalnię ścieków na 
miejsce czyszczenia.

bakteria kONtra bruDNa 
karOSeria
Preparaty biologiczne zawierają enzy-
my i żywe efektywne mikroorganizmy, 
które odżywiają się zanieczyszczenia-
mi organicznymi takimi jak substancje 
ropopochodne, tłuszcze, cukry, oleje 
syntetyczne itp., rozkładając te zanie-
czyszczenia na wodę i dwutlenek wę-
gla. Technicznie, enzymy zmniejszają 
napięcie powierzchniowe wody i roz-

rywają łańcuchy węglowodorowe 
czy węglowodanowe do 

wielkości nano, rozpusz-
czając je w wodzie, 

po czym rozkła-

dają te związki na wodę i dwutlenek 
węgla, w efekcie je utylizując. Klient 
myjni może czerpać korzyści z ko-
smetyki samochodu z udziałem bak-
terii po wyjeździe z myjni, bo nawet 
po procesie mycia mikroorganizmy 
wnikają w mikro pory i w momencie 
pojawienia się zanieczyszczenia (po-
żywienia) wydzielają enzymy (środek 
czyszczący) i samoczynnie kontynuują 
czyszczenie. 

Producent preparatów środków biolo-
gicznych Clean Concept zapewnia, że 
mogą one zostać zastosowane w prak-
tyce na każdej myjni na detergenty 
płynne, gdzie dochodzi do podawania 
preparatów czyszczących przy pomo-
cy szczotki, czyli w myjniach portalo-
wych, tunelowych, ręcznych, ale także 
bezdotykowych, pod warunkiem, że 
są wyposażone w szczotki, umożliwia-
jące naniesienie piany na karoserię. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, w preparatach 

znajdują się mikroorganizmy wyselekcjonowane, wystę-

pujące w naturalnych warunkach, następnie hodowane 

szczepy bakterii, później w formie przetrwalnikowej osa-

dzone na naturalnym nośniku (np. otrębach zbożowych), 

a po dodaniu do nich płynnej pożywki budzą się z formy 

przetrwalnikowej i aktywizują wszystkie funkcje życiowe, 

a następnie wytwarzają enzymy, które są w stanie rozpu-

ścić tłuszcze czy substancje ropopochodne.
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kOSzty przejścia Na 
preparaty biOlOgiczNe
Z opinii specjalisty z Clean Concept 
– Macieja Mareczki koszty eksploata-
cyjne myjni, w której wykorzystuje się 
do mycia środki biologiczne, nie różnią 
się od  tradycyjnej „chemii”, co więcej 
ich stosowania obniża, lub całkowicie 
redukuje wydatki związane z wymianą 
separatorów czy wymianą wody w za-
mkniętym obiegu. W praktyce stoso-
wanie środków biologicznych pozwa-
la na wybudowanie myjni w miejscu, 
gdzie występują problemy z kanaliza-
cją lub obszarach chronionych ekolo-
gicznie. 

ODkurzaNie NOwej geNeracji
Odkurzanie i sprzątanie wnętrza to dla 
wielu kierowców nieodłączna usługa, 
którą realizują przy okazji wizyty na 
myjni samochodowej. Najczęściej przy 
myjni lub na stacji paliw do dyspozycji 
kierowców jest jedno- lub dwustano-
wiskowy odkurzacz, uruchamiany po 
wrzuceniu monety lub żetonu i obec-
nie trudno wyobrazić sobie inwestycję 
w myjnię bez tego już podstawowe-
go wyposażenia. Co do zasady, opty-
malna liczba odkurzaczy powinna 
być identyczna jak liczba stanowisk 
mycia na myjniach bezdotykowych, 
a w przypadku myjni portalowych czy 
tunelowych odkurzacz powinien być 
co najmniej jeden. W nowopowsta-
jących myjniach odkurzanie stanowi 
nie usługę dodatkową, a raczej już 
podstawową i nikt, kto profesjonal-
nie chce myśleć o swoim biznesie, 
nie powinien oszczędzać na jakości 
świadczonych usług i myśleć o nich 

już na etapie wyboru działki pod 
działalność i projektowania myj-

ni czy stacji. Być może w Polsce 
za jakiś czas zaczną – na wzór 

Europy Zachodniej – po-
wstawać myjnie, przypo-
minające wielkie centra, 
gdzie w jednym miejscu 
będzie można na raz 
myć kilkanaście lub 
kilkadziesiąt samocho-
dów, na razie jesteśmy 
świadkami uruchamia-
nia co najwyżej kilku-
stanowiskowych myjni 
samoobs ługow ych , 

wśród których budzi się 
coraz większa konkuren-

cja. Jednym ze sposobów 
zyskania przewagi w tym 

segmencie biznesu może 
być dobry, bezawaryjny i tani 

w eksploatacji odkurzacz. Od 
niedawna na polskim rynku do-

stępny jest odkurzacz centralny, dzię-
ki któremu kierowca, podjeżdżając na 
wygodne stanowisko odkurzania ma 
do dyspozycji 5 metrowy wąż ssący 
oraz długą, odpowiednio wyprofilo-
waną ssawkę. Wąż zamocowany jest 

do pylonu z długim ramieniem, co 
pozwala na komfortowe odkurzanie 
samochodu z każdej jego strony, co 
jest szczególnie istotne w przypadku 
większych samochodów np. dostaw-
czych. Z punktu widzenia właścicieli 
myjni samochodowych system cen-
tralnego odkurzania pozwala na ogra-
niczenie zaangażowania pracownika, 
bowiem opróżnienie zbiornika na 
kurz średnio jest konieczne po 1.500 
posprzątanych samochodach. Filtry 
są czyszczone automatycznie, wstecz-
nym strumieniem powietrza, a wszyst-
kie czynności systemu są sterowane 
za pomocą sterownika i urządzeń 
różnicy ciśnień. Pełna automatyzacja 
odkurzacza to także wygoda dla użyt-
kowników, którzy mogą liczyć na stałe 
wysokie podciśnienie przy odkurzaniu 
oraz brak hałasu wynikającego z pracy 
odkurzacza, bowiem jednostka cen-
tralna jest umiejscowiona w osobnym 
budynku lub specjalnym kontenerze, 
oddalonym od stanowisk odkurzania. 

ile trzeba zaiNweStOwać?
Podstawowa jednostka odkurzacza, 
umożliwiająca obsłużenie 6 stanowisk 
to koszt rzędu ok. 25 tys. euro. W tej 
cenie otrzymujemy trójfazową turbi-
nę marki Siemens wraz z falownikami, 
która napędza system, w zależności 
od ilości osób jednocześnie odkurza-
jącym. Ponadto stanowisko wyposa-
żone jest w rozdzielnię elektroniczną, 
która zarządza pracą całego systemu. 
Dzięki niej właściciel wie ile osób na 
raz korzysta z usług odkurzania oraz 
zlicza ilość odkurzonych aut na dobę, 
tydzień, miesiąc, rok oraz pokazuję 
liczbę monet czy żetonów w kolek-
torze. Wygodą dla operatora odku-
rzacza jest fakt, że system sygnalizuje 
zabrudzenie filtra, zabrudzenia zbior-
nika oraz informuje o konieczności 
przeprowadzenia serwisu (raz na ok. 
1000 cykli). Z informacji dystrybutora 
odkurzacza ERGOX – firmy Comfort 
System wiemy, że w praktyce jakość 
odkurzacza można przetestować na 
stacji w Krośnie, a wkrótce także w Kra-
kowie, gdzie montowane są dwa takie 
odkurzacze.
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po znanych świątecznych dniach, 
przypadających na początek maja: 

Święcie Pracy, Dniu Flagi i Święcie Kon-
stytucji, piątego maja obchodzony był 
również Europejski Dzień Walki z Dys-
kryminacją Osób Niepełnosprawnych. 
Jak informuje portal pro-life.org.pl, ce-
lem tego święta, które miało swój po-
czątek we Francji w latach 90-tych XX 
wieku, było i nadal jest manifestowa-
nie jednoznacznego sprzeciwu wobec 
dyskryminacji osób niepełnospraw-
nych w pracy, w urzędzie oraz w życiu 
codziennym.
W świetle wyników Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań z 2011 roku liczba osób 
niepełnosprawnych ogółem wyno-
siła w Polsce na koniec marca 2011 r. 
blisko 4,7 mln, stanowiąc tym samym 
12,2% ludności kraju. Istnieje wiele de-
finicji i rodzajów niepełnosprawności 
i choć celem niniejszego artykułu nie 
jest ich omówienie, podkreślić należy, 
iż bez wątpienia zjawisko to jest jed-
nym z najważniejszych problemów 
społecznych. Pomimo np. istnienia 
programów pomocowych i licznych 
organizacji pozarządowych działają-
cych na rzecz niepełnosprawnych, 
nadal napotykają oni w różnych sfe-
rach życia wiele barier: architektonicz-
nych, społecznych i materialnych. Na 
łamach kwartalnika „Na stacji paliw” 
przyjrzymy się, w jaki sposób stacje 
benzynowe, których funkcjonalność 
od momentu pojawienia się na rynku 
znacznie wzrosła i dziś są one nie tyl-
ko miejscami zakupu paliwa, wycho-
dzą naprzeciw ich potrzebom. A jak 
piszą Monika Ucińska i Beata Stasiak 
– Cieślak w tekście „Niepełnosprawny 
kierowca w ruchu drogowym – kom-

MAGDALENA ROBAK

Stacja przyjazna 
niepełnosprawnym

pleksowe wspieranie mobilności”, 
potrzeba samodzielnego przemiesz-
czania się jest jedną z najbardziej 
istotnych. Ściśle wiąże się przecież ona 
z samostanowieniem i swobodą oraz 
uczestniczeniem w życiu społecznym 
i zawodowym. Nie trudno wysnuć 
w tym miejscu wniosek, że stacje ben-
zynowe mają bardzo duże znaczenie 
w procesie jej zaspokajania. 
Sposób, w jaki są one budowane i aran-
żowane, jest szczegółowo regulowany 
przez przepisy prawa, których niewiel-
ka część zostanie poniżej przytoczona. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie stanowi o tym, że 
do wejść do budynków użyteczności 
publicznej, którymi niewątpliwie są 
omawiane tu obiekty, powinny być 
doprowadzone od dojść i dojazdów 
utwardzone dojścia o szerokości mini-
malnej 1,5 m, przy czym co najmniej 

jedno dojście powinno zapewniać 
osobom niepełnosprawnym dostęp 
do całego budynku lub tych jego czę-
ści, z których osoby te mogą korzystać. 
Dalej czytamy w rozporządzeniu m.in., 
że zagospodarowując działkę budow-
laną należy urządzić na niej miejsca 
postojowe dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających 
okresowo, w tym również miejsca po-
stojowe dla samochodów, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne 
(miejsca te wymagają odpowiednie-
go oznakowania). Liczbę i sposób 
urządzenia miejsc postojowych na-
leży dostosować do wymagań usta-
lonych w decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, 
z uwzględnieniem potrzebnej liczby 
miejsc, z których korzystają osoby nie-
pełnosprawne. Stanowiska postojowe 
dla samochodów osobowych powin-
ny mieć co najmniej szerokość 2,3 m 
i długość 5 m, przy czym dla użytko-
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wanych przez osoby niepełnosprawne 
powinny mieć co najmniej szerokość 
3,6 m i długość 5 m, a w przypadku 
usytuowania wzdłuż jezdni – długość 
co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 
3,6 m, z możliwością jej ograniczenia 
do 2,3 m w przypadku zapewnienia 
możliwości korzystania z przylegające-
go dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. 
Położenie drzwi wejściowych do bu-
dynku oraz kształt i wymiary pomiesz-
czeń wejściowych powinny umożli-
wiać dogodne warunki ruchu, w tym 
również osobom niepełnosprawnym. 
W wejściach do budynku i ogólnodo-
stępnych pomieszczeń użytkowych 
mogą być zastosowane drzwi obro-
towe lub wahadłowe, pod warunkiem 
usytuowania przy nich drzwi rozwie-
ranych lub rozsuwanych, przysto-
sowanych do ruchu osób niepełno-
sprawnych oraz spełnienia wymagań 
paragrafu 240 rozporządzenia (drogi 
ewakuacyjne). 
Drzwi do kabin przystosowanych dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
w ogólnodostępnych toaletach po-
winny być szerokie na co najmniej 
0,9 m. W budynku, na kondygna-
cjach dostępnych dla osób niepeł-
nosprawnych, przynajmniej jedno 

z ogólnodostępnych pomieszczeń 
higienicznosanitarnych powinno być 
przystosowane dla potrzeb tychże 
osób przez: zapewnienie przestrzeni 
manewrowej o wymiarach nie mniej-
szych niż 1,5 x 1,5 m, stosowanie 
w tych pomieszczeniach i na trasie 
dojazdu do nich drzwi bez progów, 
zainstalowanie odpowiednio przy-
stosowanej, minimum jednej miski 
ustępowej i umywalki, a także jednego 
natrysku, jeżeli ze względu na przezna-
czenie przewiduje się w budynku takie 
urządzenia, zainstalowanie uchwytów 
ułatwiających korzystanie z urządzeń 
higieniczno-sanitarnych. 
Z badań ankietowych przeprowadzo-
nych w 2016 roku przez wspomnia-
ne już Monikę Ucińską i Beatę Sta-
siak – Cieślak, dotyczących realizacji 
potrzeb związanych z mobilnością 
przez niepełnosprawnych kierow-
ców i pasażerów, wynika że w zakre-
sie obsługi klienta stacje benzynowe 
spełniały oczekiwania w przypadku 
44% badanych. 24% respondentów 
wyraziło w tym zakresie opinię nega-
tywną. Zobaczmy więc zatem, jakie 
najważniejsze udogodnienia dla osób 
dotkniętych niepełnosprawnością ofe-
rują stacje. 

Circle K, w oparciu o wzory skandy-
nawskie, było jedną z pierwszych 
firm w Polsce budujących stacje pa-
liw przyjazne dla niepełnosprawnych. 
Wszystkie jej obiekty wyposażone są 
w następujące ułatwienia: łagodne 
podjazdy przed wejściem do sklepu, 
drzwi wejściowe umożliwiające swo-
bodny przejazd wózkiem inwalidzkim, 
znaki informacyjne symbolu dostęp-
ności, odpowiednie powierzchnie 
pomieszczeń dające możliwość wy-
godnego manewrowania wózkiem 
inwalidzkim, uchwyty rehabilitacyjne 
ułatwiające samodzielną obsługę 
drzwi i dogodne korzystanie z toalet. 
Poza powyższym do dyspozycji klien-
tów z niepełnosprawnością pozostaje 
na stacjach Circle K specjalnie prze-
szkolony personel. 
Jak zaznacza Anna Papka – rzecznik 
prasowy Shell Polska, koncern rów-
nież przywiązuje ogromną wagę do 
tego, aby jego obiekty były jak najle-
piej przystosowane do ich potrzeb. 
Przy wejściach znajdują się podjaz-
dy, a tam gdzie było to możliwe zli-
kwidowano stopnie, które mogłyby 
utrudnić lub uniemożliwić wjazd na 
stację osobom poruszającym się na 
wózkach. Wnętrza stacji zostały za-
projektowane tak, aby zapewnić moż-
liwość swobodnego poruszania się 
i przejazdu między regałami osobom 
z ograniczoną sprawnością ruchową 
(np. zadbano o odpowiednie odle-
głości między poszczególnymi czę-
ściami wyposażenia). Również toalety 
zostały zaprojektowane i wyposażone 
we wszystkie elementy zapewniające 
niepełnosprawnym swobodne i bez-
pieczne korzystanie z nich. Tym, co 
wyróżnia Shell, jest ponadto obecność 
pracowników stacji na podjazdach 
gotowych, by np. udzielić pomocy 
w tankowaniu, sprawdzeniu ciśnienia 
w oponach czy w wymianie żarówki. 
Obecność cenna zwłaszcza dla tych 
klientów, którzy borykają się z niepeł-
nosprawnością ruchową. 
W tym miejscu warto także nadmie-
nić, że Shell chętnie zatrudnia osoby 
niepełnosprawne i należy do grupy 
Disability Task Force, zrzeszającej pra-
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codawców po to, by pomagać im na 
otwartym rynku pracy. Np. zaprojekto-
wane z myślą o potrzebach niepełno-
sprawnych biuro Shell Business Opera-
tions w Krakowie zatrudnia obecnie 25 
takich osób. Shell oferuje rozwiązania 
i warunki pracy dostosowane do stop-
nia niepełnosprawności: uruchomił 
m.in. platformę online, dzięki której 
zatrudnieni niepełnosprawni mają 
możliwość wyboru potrzebnych udo-
godnień – np. programów czytających 
czy powiększających tekst. 
Biuro Prasowe Grupy Lotos poinfor-
mowało nas też o licznych udogod-
nieniach dla osób borykających się 
z niepełnosprawnością na stacjach 
koncernu. Są to: podjazdy lub obni-
żone krawężniki przy wejściach do 
pawilonu stacji, wyznaczone miejsca 

postojowe, toalety przystosowane do 
wymogów dla osób niepełnospraw-
nych. Nowo powstałe stacje Premium 

dysponują ponadto dogodnymi 
miejscami z możliwością pod-

jazdu, specjalnymi słupkami 
z przyciskiem przywołania 

obsługi, przestrzeń do 
przejazdu wózkiem in-

walidzkim w sklepach 
oraz szerokie przej-
ścia między regała-
mi ułatwiające do-
stęp do kasy. 
Również koncern 
BP dostrzega spe-
cjalne problemy 
n iepełnospraw-
nych. Poza standar-
dowymi rozwiąza-

niami wynikającymi 
z obostrzeń praw-

nych, już w roku 2000 
na stacjach sieci wpro-

wadzono ułatwienia przy 
tankowaniu pojazdów. Na 

dystrybutorach znajdujących 
się najbliżej wjazdu pojawiły 

się naklejki z informacją o tym, że 
wystarczy trzy razy zatrąbić, aby poja-
wił się pracownik stacji, który pomoże 
w napełnieniu baku paliwem. W ra-
porcie „Społeczne aspekty działalności 
firmy BP w świetle zasad Global Re-
porting Initiative” czytamy ponadto, 
że koncern chętnie zatrudnia (także 
na stacjach) osoby niepełnosprawne 
i kładzie nacisk na ich aktywne poszu-
kiwanie na rynku pracy. 
Pochylając się nad zagadnieniem wy-
chodzenia naprzeciw potrzebom nie-
pełnosprawnych przez stacje paliw 
warto też podkreślić, że obiekty dzia-
łające pod brandem Orlenu – lidera 
pod względem liczby stacji w Polsce 
– są w większości przystosowane do 
ich obsługi. Udogodnienia dotyczą 
zarówno parkingu, podjazdu, jak i bu-
dynku. Odpowiednio przygotowany 
jest też personel stacji. 
W opracowywaniu dłuższej trasy 
z pewnością przydaje się osobom 
z niepełnosprawnością, dostępny 
w serwisie internetowym Orlenu, tzw. 

mobilny planer podróży. Dzięki temu 
narzędziu można szybko i łatwo za-
planować przejazd oraz sprawdzić, czy 
stacje rozważane pod kątem zakupu 
paliwa albo odpoczynku są przysto-
sowane do obsługi mniej sprawnych 
klientów i to nie tylko w polskiej, ale 
także czeskiej, niemieckiej i litewskiej 
sieci koncernu. Dodatkową zaletą ser-
wisu jest możliwość pobrania aplikacji 
na urządzenia mobilne oraz punktów 
POI (Points of Interest) na urządzenia 
GPS. 
W tym miejscu poza powyższymi udo-
godnieniami niewątpliwie wspomnieć 
należy, iż w roku 2016 PKN Orlen zdo-
był prestiżowe wyróżnienie w konkur-
sie architektoniczno-urbanistycznym 
„Lider dostępności 2016”, którego or-
ganizatorem było Towarzystwo 
Urbanistów Polskich i Fun-
dacja Integracja. Jak 



19WWW.NASTACJIPALIW.PLNA STACJI PALIW = KWIECIEŃ-CZERWIEC 2018

Pod koniec kwietnia br. PKN Orlen podpisał deklarację Part-

nerstwa stanowiącą zobowiązanie współpracy w ramach 

Programu Dostępność Plus. Tym samym koncern potwier-

dził – jak czytamy w komunikacie prasowym, że „będzie kie-

rował się ideą dostępności i równego traktowania oraz dążył 

do wyrównywania szans nie tylko w swojej firmie, ale również 

w otoczeniu na które ma wpływ i które może kreować”. Spora 

część z założeń Programu Dostępność Plus jest realizowana 

skutecznie już od kilku lat. Na 1350 stacjach w brandzie Or-

lenu znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych. Na ponad 1000 stacji wydzielone są miejsca 

parkingowe i podjazdy specjalnie dostosowane dla osób nie-

pełnosprawnych. Ponadto koncern we współpracy z Fundacją 

INTEGRACJA opracował system szkoleń z obsługi osób nie-

pełnosprawnych, którym poddano wszystkich sprzedawców 

na stacjach paliw ORLEN oraz wdrożył standardy planowania 

infrastruktury komunikacyjnej na obiektach nowobudowanych 

pod kątem dostępności.

czytamy w Raporcie Zintegrowanym 
Grupy Orlen, wyróżnienie w katego-
rii „Obiekt Użyteczności Publicznej” 
przyznano Stacji Paliw PKN Orlen S.A. 
nr 682, zlokalizowanej w Warszawie, 
przy al. Solidarności 100, która zosta-
ła w pełni przystosowana do obsługi 
osób z niepełnosprawnością. Stało się 
to możliwe dzięki połączeniu najwyż-
szych standardów bezpośredniej ob-
sługi klienta, dedykowanych rozwią-
zań projektowych i odpowiedniemu 
przeszkoleniu załogi stacji. Nagrodzo-
ny obiekt dysponuje licznymi uspraw-
nieniami: urządzeniami przeznaczony-
mi dla niepełnosprawnych ruchowo 
i słuchowo, stosowną komunikacją 
i układem wnętrza pawilonu stacji, 

kasą dostosowaną do po-
trzeb poruszających 

się na wózkach, 
właśc iwie 

wyposażoną toaletą i przeznaczony-
mi dla niepełnosprawnych miejscami 
parkingowymi. Ponadto na platformie 
elearningowej umieszczono szkole-
nie na temat obsługi osób niepełno-
sprawnych. 
Na stronie niepełnosprawni.pl czyta-
my ponadto, że stacja ta została przez 
Fundację Integracja uhonorowana 
także Certyfikatem OBIEKT BEZ BARIER 
i jest pierwszą stacją paliw z integra-
cyjnym znakiem jakości. Specjaliści 
Integracji dopracowali na niej sposób 
wzywania pracowników przez klien-
tów potrzebujących pomocy. W tym 
celu zamontowano przy dystrybuto-
rach specjalne dzwonki, dzięki którym 
możliwe jest dyskretne wezwanie 
pracownika stacji. Poza tym na stacji 
dokonano montażu pętli indukcyjnej 
i przebudowano wejście do punktu 
handlowego. Orlen zadeklarował, że 
współpraca z Integracją stanowi istot-
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ną inspirację dla dalszych działań firmy 
i otrzymane od fundacji rekomendacje 
tam, gdzie będzie to możliwe, będą 
wdrażane już w fazie projektowania. 
Wpływ na sytuację i integrację osób 
niepełnosprawnych mają nie tylko 
przepisy prawne, ale – co jest równie 
istotne – także wrażliwość społeczna. 
Warto poznawać ich potrzeby oraz 
starać się lepiej je rozumieć, bo choć 
dotknięci są oni różnymi dysfunkcja-
mi narządów bądź są upośledzeni 
umysłowo, są takimi samymi ludźmi 
jak pełnosprawni. Miejmy nadzieję, że 
majowe święto, choć zdecydowanie 
mniej rozpowszechnione i zakorzenio-
ne w naszej świadomości oraz starania 
podejmowane przez właścicieli i ob-
sługę stacji benzynowych umożliwią 
osobom borykającym się ze wspo-
mnianymi ograniczeniami głębszą in-
tegrację ze społeczeństwem. 
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jak zgłOSić Się DO uDziału  
w warSztatach?

Właściciele i zarządzający  
stacjami paliw  

– zarejestrować się poprzez formularz 
na stronie internetowej www.

targipaliwowe.pl  
– WSTĘP NA TARGI I UDZIAŁ  

W WARSZTATACH  
O FRANCHISINGU SĄ BEZPŁATNE  

DLA ZAREJESTROWANYCH 
UCZESTNIKÓW

Franczyzodawcy  
– w kwestii stoisk targowych i udziału  

w warsztatach prosimy o kontakt 
z dyrektorem handlowym Targów, 

Piotrem Białozorem  
(tel. +48 502 523 101,  
e-mail: Piotr.Bialozor@
informationmarket.pl).

gDzie i kieDy  
przeprOwaDzONe bęDą 

warSztaty?

27 września (czwartek),  
2-gi dzień  

Międzynarodowych Targów 
Paliwowych  

„Stacja i Biznes Przyszłości 2018”, Hala 
Stulecia, Wrocław,  

ul. Wystawowa 1, godz. 11:00.

SzukaSz więcej iNfOrmacji 
O targach i warSztatach 

fraNchiSiNgOwych? 

Zapraszamy na stronę  
www.targipaliwowe.pl,  

na bieżąco aktualizowaną!

jestem właścicielem/zarzą-
dzającym stacjami paliw

- oszczędność czasu – grupa fran-
czyzodawców w jednym miejscu, 
w jednym terminie!

- możliwość zadawania konkret-
nych pytań podczas warsztatów, 
a potem dalszych rozmów na 
stoisku targowym!

- szybki dostęp do dużej ilości wie-
dzy prawnej i operacyjnej z zakre-
su franchisingu!

- połączenie wizyty na wielkiej 
branżowej imprezie targowej 
(przegląd nowych rozwiązań dla 
stacji paliw) z możliwością po-
znania oferty franchisingowej do-
stosowanej dla Twojej stacji!

jestem franczyzodawcą  
w branży paliwowej

- spotkanie z grupą konkretnych, 
zainteresowanych potencjalnych 
franczyzobiorców – bez przypad-
kowych słuchaczy!

- szansa na podkreślenie silnych 
stron Twojej oferty i przewag kon-
kurencyjnych!

- silne wzmocnienie przekazu han-
dlowego realizowanego na sto-
isku targowym!

- okazja do porównania z konku-
rentami z rynku franchisingu!

TARGI PALIWOWE

Wybierz sieć franchisingową dla 
siebie lub sprawdź, na co możesz 
liczyć u różnych partnerów po za-
kończeniu obecnie obowiązującej 
współpracy! 

Spotkaj swoich przyszłych franczyzo-
biorców i zachęć ich do przystąpienia! 
Zapraszamy na przydatne warsztaty 
nt. franchisingu, towarzyszące Między-
narodowym Targom Paliwowym „Sta-
cja i Biznes Przyszłości Wrocław 2018”.
Warsztaty „Jak wybrać najlepszą ofertę 
franchisingową dla stacji paliw?” to-
warzyszyć będą Międzynarodowym 
Targom Paliwowym „Stacja i Biznes 
Przyszłości 2018” 27 września we Wro-
cławiu. Zainteresowani franchisingiem 
właściciele i zarządzający stacjami 
w Polsce spotkają się z franczyzodaw-
cami – wystawcami targowymi, by 
przedstawić swoje oferty i zachęcić 
do współpracy. To druga edycja tego 
wydarzenia, rozpoczętego z powodze-
niem podczas Targów w 2017 r.
W 2017 r. prawie 90 właścicieli i za-
rządzających stacjami paliw słuchało 
wystąpień przedstawicieli sześciu 
czołowych sieci, oferujących progra-
my franchisingowe, m.in. PKN ORLEN, 
MOYA, Circle K czy AVIA. Zewnętrzni, 
niezależni eksperci – Michał Wiśniew-
ski z firmy Profit System i Marcin Trepka 
z kancelarii prawnej KL Gates – przed-
stawili też prawne i biznesowe aspek-
ty umów franchisingowych, na które 
szczególnie zwracać powinni uwagę 
zainteresowani tym przedsiębiorcy.
Sukces edycji ubiegłorocznej sprawia, 
że również podczas tegorocznych 
Targów Paliwowych „Stacja i Biznes 
Przyszłości” planowane są warsztaty 
dotyczące franchisingu. Znów będą 
one doskonałą okazją z jednej strony 
do zaprezentowania ofert przez sie-
ci paliwowe, z drugiej – do zdobycia 
poszukiwanych, konkretnych infor-
macji przez właścicieli i kierujących 
stacjami. Warsztaty skierowane są za-
równo do zarządzających obiektami 
niezależnymi, jak i do aktualnych fran-
czyzobiorców, którzy analizują różne 
perspektywy działania po wygaśnięciu 
obecnych umów.

O franchisingu 
w branży paliwowej od a do z 

– już we wrześniu we wrocławiu!
DlaczegO wartO 

przyjechać Na warSztaty 
„jak wybrać NajlepSzą 
Ofertę fraNchiSiNgOwą 

Dla Stacji paliw”?
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wwłaścicielom i zarządzającym 
stacjami paliw często brakuje 

czasu, by móc na bieżąco orientować 
się w ofertach produktów, usług i roz-
wiązań dla ich biznesu. Zajęci codzien-
nym prowadzeniem działalności czę-
sto myślą o rozszerzeniu swojej oferty 
sprzedażowej czy o wprowadzeniu 
innowacji, modernizacji, ale nie dają 
rady tego wdrożyć. Z kolei dostawcy 
rozwiązań dla stacji paliw zwracają 
uwagę na czas i koszty potrzebne by 
dotrzeć do potencjalnego klienta oraz 
na to, że czasem po spotkaniu han-
dlowym okazuje się, że biznesu nie 
będzie, po prostu ci partnerzy w tym 
momencie nie mają punktów stycz-
nych. Dla wszystkich zatem mamy do-
skonałe rozwiązanie, które wychodzi 
naprzeciw tym potrzebom – krótkie, 
merytoryczne spotkania biznesowe, 
kilkadziesiąt w ciągu tylko jednego 
dnia, w komfortowej atmosferze, tylko 
z odpowiednimi partnerami. To wła-
śnie „Business Speed Dating”!

Na czym tO pOlega?
„Business Speed Dating” (BSD) to 
w swobodnym tłumaczeniu z angiel-
skiego „szybkie randki biznesowe”. Idea 
wywodzi się, a jakże, ze sfery roman-
tyczno-miłosnej. Od lat organizowa-
ne są na całym świecie sesje krótkich 
spotkań kobiet i mężczyzn, poszuku-
jących „drugiej połówki”, którzy mają 
czas by zapoznać się, zrobić na sobie 
nawzajem pierwsze wrażenie, porów-
nać z całym gronem innych kandyda-
tów i zdecydować, czy chcą kontynu-
ować znajomość. W ciągu jednej takiej 
kilkugodzinnej sesji każdy uczestnik 
i uczestniczka rozmawiają z wieloma 

Dobry interes w zaledwie 5 minut!
buSiNeSS SpeeD DatiNg pODczaS 

mięDzyNarODOwych targów paliwOwych 
„Stacja i bizNeS przySzłOści wrOcław 2018”

partnerami, a na koniec wskazują, 
kto „wpadł im w oko” i z kim chcieliby 
znów się spotkać, już na dłużej i indy-
widualnie. Jeżeli zainteresowanie jest 
obustronne, to Pani i Pan dostają swo-
je dane kontaktowe , jeśli tylko jedna 
ze stron chciałaby drugiego kontaktu, 
a druga niekoniecznie – cóż, czasem 
„w tym cały jest ambaras, żeby dwoje 
chciało naraz”, nie przekazuje się wte-
dy danych.
Pomysł przeszczepiony został też na 
grunt biznesowy, a tego typu spo-
tkania organizowane są dla różnych 
branż – randkę zastępuje kontakt biz-
nesowy, a ciągiem dalszym są dłuż-
sze, bardziej pogłębione rozmowy 
i negocjacje. Idea jest jednak ta sama, 
chodzi o efektywne i rozsądnie szyb-
kie sprawdzenie, czy dane dwie firmy, 
potencjalny kupujący i potencjalny 
sprzedawca, mają szansę stać się 
partnerami biznesowymi i czy 
jest grunt dla transakcji. 
Oczywiście niuanse or-
ganizacyjne mogą być 
różne w zależności 
od ilości uczestni-
ków (nie musi ich 
być tyle samo po 
obu stronach, aby 
to dobrze zadzia-
łało), ale celem jest 
umożliwienie biz-
nesmenom pozna-
nia się i wstępnego 
zbadania ofert i możli-
wości współpracy.

a w paliwach?
W branży paliwowej do roz-
mów zasiadają z jednej strony wła-

ściciele i zarządzający stacjami lub 
osoby odpowiedzialne za zakupy 
w firmach paliwowych, po drugiej 
– dostawcy wszelkich rozwiązań  
i produktów. Information Market łączy 
organizację Business Speed Dating 
z wielką branżową imprezą, corocz-
nymi Międzynarodowymi Targami 
Paliwowymi „Stacja i Biznes Przyszło-
ści Wrocław 2018”. W dwóch sesjach 
po dwie godziny każda intensywne 
rozmowy przeprowadzą sieci koncer-
nowe i niezależne oraz producenci 
i dystrybutorzy usług dla stacji czy 
produktów przez stacje paliw sprze-
dawanych. Jest to ogromna szansa na 
zdobycie nowych, cennych kontaktów 
biznesowych czy też podtrzymanie 
i ugruntowanie dotychczasowych.
Oprócz samych sesji rozmów gwaran-

RYNEK PALIWOWY
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tujemy zarejestrowanym Uczestnikom 
BSD także business lunch w trakcie 
trwania wydarzenia oraz wstęp na 
bankiet targowy, oba te miejsca dają 
dodatkowe możliwości rozwijania sie-
ci kontaktów handlowych.

cO Dzięki temu?
Business Speed Dating to oszczęd-
ność:
- czasu: cały szereg spotkań w ciągu 

zaledwie jednego dnia, zamiast wie-
lu godzin i dni potrzebnych by po-
rozmawiać z licznymi partnerami;

- pieniędzy: zdecydowanie taniej jest 
przyjechać na jedno wydarzenie, 
które daje tyle samo, co cały szereg 
wyjazdów biznesowych czy służbo-
wych spotkań, w różnych miejscach;

- pracy i nerwów: zamiast trudnej 
i niezręcznej sytuacji, gdy w trak-
cie (umawianego długo, czasem 
trudnego do wkomponowania 
w terminarze) spotkania han-
dlowego okazuje się, że jednak  
w przypadku tego rozmówcy nie 
ma w tym momencie perspektyw 
na współpracę, strony rozmowy 
dość szybko określają, czy będą 
chciały na spokojnie kontynuować 
kontakt w najbliższej przyszłości. 
Oboje rozmówców od razu, po roz-
mowie w ramach Business Speed 
Dating, określa co dalej i jakie są ich 
wrażenia. Jest to jasne i uczciwe po-
stawienie sprawy.

czy tO Dla mNie?
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządza-
jącymi stacjami paliw (zarówno siecią, 

jak i pojedynczymi 
obiektami) – tak, to 
dla Ciebie!
Jeśli jesteś dostawcą jakiej-
kolwiek usługi czy rozwiązania 
dla stacji paliw – tak, to dla Ciebie!
Jeśli sprzedajesz towary (paliwa i pro-
dukty pozapaliwowe, np. gastrono-
miczne), które w swojej ofercie po-
winny mieć stacje paliw – tak, to dla 
Ciebie!
Jeśli chcesz dotrzeć do decydentów 
zakupowych z sektora stacji paliw 
w Polsce – tak, to dla Ciebie!

kieDy i gDzie?
26 września 2018, Hala Stulecia we 
Wrocławiu, podczas pierwszego dnia 
Międzynarodowych Targów Paliwo-

RYNEK PALIWOWY

wych „Stacja i Biznes Przyszłości Wro-
cław 2018”, początek o godzinie 11:00.

jak Się zgłOSić?
Zadzwoń do nas, +48 502 523 101 lub 
(71) 787 69 70, albo napisz nam maila 
ze swoimi danymi kontaktowymi, od-
dzwonimy: bsd@targipaliwowe.pl.
Do zobaczenia we wrześniu we Wro-
cławiu!
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

tak dynamiczny rozwój, a tym sa-
mym wkład w polską gospodarkę 

został doceniony przez Polską Izbę Pa-
liw Płynnych, która w czasie tegorocz-
nych Międzynarodowych Targów Sta-
cja Paliw nagrodziła firmę Anwim S.A. 
swoim najbardziej prestiżowym wy-
różnieniem, jakim jest statuetka Złoty 
Oktan w kategorii Firma. Nagrody te 
wręczane są osobom i instytucjom 
przyczyniającym się do rozwoju pol-
skiego rynku paliw płynnych. Anwim 
S.A. otrzymała wyróżnienie za działa-
nia i zaangażowanie w pracę na rzecz 
poprawy warunków funkcjonowania 
i konkurencyjności przedsiębiorstw 
w branży paliwowej, dbałość o rozwój 
sieci prywatnych stacji paliw i rynku 
hurtowego. W imieniu spółki nagrodę 
odebrał Prezes Rafał Pietrasina.
MOYA po raz kolejny była jednym 
z głównych wystawców na Międzyna-
rodowych Targach Stacji Paliw. Stoisko 
MOYA oddawało nowoczesny charak-
ter marki i stwarzało idealne warunki 
zarówno do biznesowych rozmów, 
jak i luźniejszych spotkań przy kawie – 
o czym świadczyła wysoka frekwencja 
odwiedzających. W czasie targów do 
dyspozycji obecnych i potencjalnych 
Partnerów oraz kontrahentów byli 

mOya nie zwalnia ani na chwilę
Polska sieć stacji paliw MOYA liczy już prawie 180 placówek. Od początku bieżącego roku  

niebieskie barwy przybrało już 16 obiektów, co stanowi niemal połowę ubiegłorocznego wyniku  
(34 nowe stacje), będącego jak dotąd najlepszym w historii firmy Anwim S.A. - właściciela sieci.  

Tym samym spółka umacnia swoją pozycję najszybciej rozwijającej się i największej, niezależnej polskiej sieci.

przedstawiciele sieci, reprezentujący 
różne działy w firmie. Była to okazja 
do między innymi do przedstawienia 
strategii na najbliższe miesiące oraz do 
zaprezentowania nowych placówek, 
które licznie dołączyły do sieci w tym 
roku.
Wśród nowo otwartych obiektów są 
zarówno placówki nowe i po moder-
nizacji - zmianie barw, tak partnerskie 
jak i stacje własne. Nowością wśród 
stacji własnych jest kolejna stacja au-
tomatyczna operatora w strefie eko-
nomicznej w Słubicach, tym razem 
z pełną ofertą sklepową i gastro-
nomiczną. Do stacji własnych 
dołączyła także pełnoobsłu-
gowa placówka w pod-
warszawskim Nadarzy-
nie, będąca obiektem 
po modernizacji. Na-
tomiast nowo wy-
budowana stacja 
w Opolu, oddana 
do użytku w lutym 
to pierwsza lokali-
zacja własna spółki 
w tym roku.
Wśród stacji franczy-
zowych, które dołą-
czyły w tym roku 

znalazły się obiekty w Bartoszycach, 
Praszce, Wólce Cycowskiej, Kamień-
sku, Cieszynie, Radomsku, Nidzicy, Tar-
nobrzegu, Gryficach, Jazowsku, Msza-
nie Dolnej, Bachorzynie i Wygiełzowie.
Tym samym zwiększyło się zagęszcze-
nie stacji MOYA w województwach: 
małopolskim, łódzkim, lubelskim, war-
mińsko-mazurskim i podkarpackim. 
Sieć jest jednocześnie coraz bliżej re-
alizacji planu, który zakłada liczbę 250 
stacji w sieci na koniec 2019 roku.
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jjak już wiadomo nowego Kodeksu 
Pracy nie będzie. Zapowiadana jest 

jednak nowelizacja kodeksu z 1974 
roku. 
Rządowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa 
Pracy od niemal półtora roku inten-
sywnie pracowała nad propozycjami 
zmian w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie 
zbiorowym prawa pracy. Praca komisji 
miała na celu całkowitą przebudowę 
struktury rynku pracy w Polsce. Głów-
ne założenia zakładały m.in. zmiany 
w udzielaniu urlopów wypoczynko-
wych oraz zmiany w formach zatrud-
nienia.
Słowem przypomnienia, planowane 
zmiany w udzielaniu urlopów wypo-
czynkowych miały na celu ujednoli-
cenie urlopu dla wszystkich pracowni-
ków – niezależnie od stażu pracy – do 
26 dni na przestrzeni całego roku 
kalendarzowego. Zasadą miało 
być, aby taki urlop udzielany 
był pracownikowi w okresie 
między 1 stycznia roku ka-
lendarzowego, w którym 
pracownik nabył do niego 
prawo, a końcem stycznia 
roku następnego. W pro-
jekcie możemy przeczy-
tać, że urlop wypoczyn-
kowy pracownik miałby 
wykorzystać najpóźniej 
do końca 31 marca roku 
kalendarzowego następu-
jącego po kolejnym roku, 
w którym pracownik nabył 
do niego prawo, a nie jak ma 
to miejsce obecnie do końca 
września. Jednak w przypadku, gdy 
i w tym terminie urlop nie zostałby 
wykorzystany – ilość wolnych dni wy-
gasłaby, a pracodawca miał być zobli-
gowany do wypłaty zadośćuczynienia 

kodeks pracy 
– zmiany, których nie będzie

w podwójnej wysokości wynagrodze-
nia urlopowego jakie przysługiwałoby 
pracownikowi w razie udzielenia tego 
urlopu w ostatnim możliwym termi-
nie.
Planowane zmiany w formach za-
trudnienia natomiast miały dotyczyć 
zatrudnienia na podstawie umów cy-
wilnoprawnych. Zakładano powstanie 
nowych form zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę, dodatkowo była 
mowa także o powstaniu umowy na 
czas wykonywania pracy nieetatowej, 
chciano również, by umowa na czas 

określony zawierana była wyłącznie 
w wyjątkowych sytuacjach.
Odnosząc się do kwestii związanej 
z wyeliminowaniem zatrudnienia na 
podstawie umów cywilnoprawnych, 
wskazać należy, że projekt zakładał, iż 
wykonywane umowy miały być wy-
łącznie na podstawie umowy o pracę 
bądź też na podstawie umowy o za-
trudnieniu niepracowniczym.
Proponowane zmiany dotyczące 
wyodrębnienia nowych form zatrud-
nienia w oparciu o umowę o pracę 
przedstawiały m.in. zmianę w umo-

PRAWNIK RADZI



NA STACJI PALIW = KWIECIEŃ-CZERWIEC 201830 WWW.NASTACJIPALIW.PL

wie o pracę na okres próbny – wyno-
szący maksymalnie 182 dni – zmiany 
w umowie o pracę na czas określony, 
jak i powstanie nowych umów za-
wieranych w formie kontraktów (na 
czas wykonywania pracy dorywczej 
i sezonowej) oraz powstanie umowy 
o pracę na czas wykonywania pracy 
nieetatowej.
Poruszając kwestię stworzenia umowy 
o pracę na czas wykonywania pra-
cy nieetatowej, warto podkreślić, że 
miałaby ona być realizowana jedynie 
w wymiarze nieprzekraczającym 20 
godzin tygodniowo. Taki rodzaj umo-
wy miałby być skierowany wyłącznie 
do pracowników – studentów, którzy 
z końcem danego roku kalendarzowe-
go ukończyliby maksymalnie 26 lat, 
jak również do pracowników powyżej 
60 roku życia. Umowa taka mogłaby 
być zawierana między tymi samymi 
stronami stosunku pracy wyłącznie na 
czas określony, nie dłuższy jednak niż 
rok. 
Dodatkowo, projekt komisji zawierał 
zmiany dotyczące skrócenia okresu 
wypłacenia przez pracodawcę wyna-
grodzenia za okres trwania choroby. 
Obecnie okres ten wynosi 33 dni. Ko-
misja zakładała jego skrócenie do 14 
dni, zaś w przypadku pracowników po 
50 roku życia, okres ten miałby zostać 
zmieniony odpowiednio z 14 do 7 dni. 
Najbardziej jednak kontrowersyjną 
kwestią zaproponowaną przez Ko-
misję Kodyfikacyjną miało być utwo-
rzenie przez firmę tzw. kont wyna-
grodzeń. Głównym celem takiego 
konta miało być zawieszenie wypłaty 
normalnego wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych oraz do-
datku za taką pracę na zasadach okre-
ślonych w kodeksie i układzie zbioro-
wym pracy. Tym samym – analizując 
założenia komisji – pensja wypraco-
wana ponad wymiar nie byłaby auto-
matycznie wypłacana pracownikowi 
wraz z wynagrodzeniem zasadniczym, 
ale trafiałaby na konto powiernicze 
prowadzone przez firmę. 
Jedyna zmiana, która została wprowa-
dzona w kodeksie pracy dotyczy ogra-
niczenia handlu w niedziele i święta 

JOANNA BOGDAŃSKA – radca prawny, partner
JOANNA LEWTAK – prawnik

oraz w niektóre inne dni. W związku 
z wprowadzonymi zmianami powstała 
nowa Ustawa o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta oraz niektóre inne 
dni z dnia 10 stycznia 2018 roku, której 
zakres regulacji określa zasady dotyczą-
ce ograniczenia handlu oraz wykony-
wania czynności związanych z handlem 
w placówkach handlowych w nie-
dziele i święta oraz w dniu 24 grudnia 
i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą 
pierwszy dzień Wielkiej Nocy. 
Od 1 marca bieżącego roku handel 
jest dozwolony wyłącznie w pierwszą 
i ostatnią niedzielę każdego miesiąca 
kalendarzowego. 
Wskazać również należy, iż wspomnia-
na ustawa przewiduje szeroki katalog 
wyłączeń, których zakaz nie obowią-
zuje. Tym samym, m.in. stacje paliw, 
placówki handlowe, których przewa-
żającą działalnością jest działalność 
gastronomiczna, piekarnie, cukiernie, 
lodziarnie jak również placówki han-
dlowe, w których handel prowadzony 
jest bezpośrednio przez ich właściciela 
– zakaz ten nie obowiązuje.

Reasumując – wiemy już, że nowego 
kodeksu nie będzie. Jedyna wprowa-
dzona zmiana, która wciąż budzi wiele 
kontrowersji i co do której część z nas 
jeszcze nie może się przyzwyczaić to 
zakaz handlu w niedziele. Nieoficjal-
nie mówi się, że Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej podejmie 
prace legislacyjne nad przygotowa-
niem propozycji nowelizacji kodeksu 
pracy w oparciu o dorobek komisji, 
a zwłaszcza tej części, która nie spo-
woduje spornych opinii i z powodze-
niem mogłaby być wprowadzona do 
obecnego kodeksu pracy. Tym samym 
nie pozostaje nam jednak nic innego, 
jak bacznie obserwować poczynania 
rządu w zakresie nowelizacji kodeksu 
pracy.

PRAWNIK RADZI
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Przepadek korzyści majątkowej albo 
jej równowartości reguluje art. 45 
kodeksu karnego. Według orzeczeń 
sądów, korzyść majątkowa to pojęcie 
bardzo szerokie, które należy rozumieć 
jako każde przysporzenie majątku so-
bie lub innej osobie albo uniknięcie 
w nim strat, z wyjątkiem jedynie tych 
wypadków, gdy korzyść taka przysłu-
guje sprawcy lub innej osobie zgod-
nie z istniejącą w chwili czynu więzią 
prawną. Dotyczy to zarówno korzyści 
majątkowej pochodzącej bezpośred-
nio, jak i pośrednio z przestępstwa.
Korzyść majątkowa pochodząca bez-
pośrednio z przestępstwa to każde 
przysporzenie majątku (np. ruchomo-
ści, nieruchomości) uzyskane w wy-
niku czynu zabronionego. Natomiast 
korzyść uzyskana pośrednio z prze-
stępstwa to np. nieruchomość naby-
ta za środki pieniężne pochodzące 
z przestępstwa. 
Podstawą konfiskaty rozszerzonej jest 
zastosowanie domniemania, , którego 
skutkiem jest przerzucenie ciężaru do-
wodu na oskarżonego lub inną osobę, 
dysponującą tym mieniem, o czym 

czym jest i kogo może dotyczyć 
konfiskata rozszerzona

W polskim systemie prawnym  
tzw. konfiskata rozszerzona  

czyli rozszerzony przepadek mienia 
został unormowany zarówno w kodeksie 
karnym jak również w kodeksie karnym 

skarbowym. Z punktu widzenia osób 
nabywających np. stacje paliw  

najistotniejsze znaczenie ma regulacja 
odnosząca się do przepadku  

korzyści majątkowej,  
która zostanie omówiona poniżej.

stanowi art. 45 § 2 i 3 k.k. 
Na podstawie art. 45 § 2 
k.k. zostało wprowadzone do-
mniemanie, zgodnie z którym mienie, 
które sprawca objął we władanie lub 
do którego uzyskał jakikolwiek tytuł 
w okresie 5 lat przed popełnieniem 
przestępstwa do chwili wydania cho-
ciażby nieprawomocnego wyroku, 
stanowi korzyść uzyskaną z popełnie-
nia przestępstwa jeżeli:
sprawca został skazany za przestęps-
two, z którego popełnienia osiągnął, 
chociażby pośrednio, korzyść mają-
tkową znacznej wartości, albo
sprawca został skazany za przestęps-
two, z którego osiągnął lub mógł 
osiągnąć, chociażby pośrednio, kor-
zyść majątkową z przestępstwa za-
grożonego karą pozbawienia wolnoś-
ci, której górna granica jest nie niższa 
niż 5 lat lub z przestępstwa popełnio-
nego w zorganizowanej grupie albo 
związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa.
Niestety przepisy nie definiują pojęcia 
„korzyści majątkowej znacznej war-
tości”. Powszechnie uznaje się jednak, 

że pojęcie to można rozpatrywać jako 
„mienie znacznej wartości”, które już 
ma swoją definicję w kodeksie karnym 
(art. 115 § 5 k.k.) – tj. jako mienie, które-
go wartość w czasie popełnienia czy-
nu zabronionego przekracza 200.000 
złotych.
Na podstawie art. 45 § 3 k.k. przepisy 
prawa przewidują możliwość orzecze-
nia przepadku mienia, które zostało pr-
zeniesione na osobę trzecią, o ile zos-
taną spełnione następujące przesłanki:
mienie stanowi korzyść uzyskaną z po-
pełnienia przestępstwa (art. 45 § 2 k.k.), 
mienie to zostało przeniesione na 
osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 
organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej, przeniesienie nastąpiło fak-
tycznie lub pod jakimkolwiek tytułem 
prawnym, co oznacza, że nabywca jest 
posiadaczem samoistnym (faktycznie 
włada rzeczą jak właściciel).
W przypadku jednoczesnego wys-
tąpienia wyżej wymienionych przesła-
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nek, przyjmuje się, że rzeczy będące 
w samoistnym posiadaniu nabywcy 
lub przysługujące mu prawa mają-
tkowe należą do sprawcy.
Te same rozwiązania zostały zawar-
te również w kodeksie karnym skar-
bowym (art. 33 k.k.s.)

przykłaD:
Mając na uwadze powyższe, 
przeanalizujmy więc kwestię 
nabycia stacji paliw wybu-
dowanej ze środków pie 
niężnych pochodzących 
z przestępstwa.
Powszechnie wiadomo, że 
uczestnikami obrotu gos-
podarczego są nie tylko 
osoby przestrzegające 
obowiązujących przepi-
sów prawa, ale zdarzają 
się i tacy, którzy przepisy 
te naruszają i popełniają  
przestępstwa. W konsekwen- 
cji wiąże się to z tym, że spraw-

cy przestępstw wprowadzają do obro-
tu swój, nielegalnie nabyty, majątek. 
Mamy więc sytuację, w której stroną 
umowy sprzedaży stacji paliw może 
być sprawca przestępstwa. Przyjmuje 
się wówczas, że nabyta w ten sposób 
stacja paliw, należy do sprawcy przes-
tępstwa i w konsekwencji może stać 
się przedmiotem przepadku. Ponownie 
należy zwrócić uwagę, że stacja paliw 
będzie stanowiła korzyść majątkową 
podlegającą przepadkowi, jeżeli została 
objęta przez sprawcę we władanie lub 
do której uzyskał on jakikolwiek tytuł 
w okresie 5 lat przed popełnieniem 
przestępstwa do chwili wydania cho-
ciażby nieprawomocnego wyroku.
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KATARZYNA SZEWCZUK-GONTARZ  
– radca prawny

jak Się brONić przeD 
kONfiSkatą rOzSzerzONą?
Osoba trzecia może obalić powyższe 
domniemanie, jeżeli udowodni, że 
w chwili zakupu nie posiadała wiedzy 
ani świadomości, że majątek ten po-
chodzi z przestępstwa. (art. 45 § 3 k.k.).
Przed przystąpieniem do umowy, na-
leży więc dochować wszelkich starań 
aby rzetelnie sprawdzić kontrahenta. 
Można np. dokonać analizy treści księ-
gi wieczystej, która prowadzona jest 
dla danej nieruchomości, przejrzeć 
dokumenty, na podstawie których 
sprzedający nabył nieruchomość, zo-
bowiązać kontrahenta do przedłoże-
nia zaświadczeń z Urzędu Skarbowe-
go, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
czy też Urzędu Gminy o niezaleganiu 
z zobowiązaniami publicznoprawny-
mi itp. Jeżeli warunki umowy są na-
rzucane przez sprzedającego, warto 
dokonać ich wnikliwej analizy i wyja-
śnić wszelkie zapisy budzące jakąkol-
wiek, nawet najmniejszą wątpliwość. 
Niezależnie od powyższego można 
także dokonać „lokalnego rozeznania 
rynku”, celem ustalenia czy prowa-
dzona działalność nie budzi 

zastrzeżeń pod względem legalności. 
W przypadku skutecznego obalenia 
domniemania, nie dojdzie do orzecze-
nia przepadku nabytej stacji paliw.

jak uNikać kONfiSkaty 
rOzSzerzONej?
Mając na uwadze obecnie obowiązu-
jące przepisy prawa w zakresie prze-
padku korzyści majątkowej pocho-
dzącej z przestępstwa, wskazane jest 
zawieranie sprawdzonych transakcji 
z pewnymi kontrahentami. Należy 
unikać sytuacji wątpliwych, okazyjnie 
niskich cen, albowiem rodzi to podej-
rzenie co do rzeczywistych pobudek 
sprzedających.
Jak wcześniej wskazano, konfiskata 
rozszerzona w stosunku do osób trze-
cich znajdzie zastosowanie, jedynie 
jeżeli są one samoistnymi posiadacza-
mi mienia stanowiącego korzyść po-
chodzącą z popełnienia przestępstwa. 
W praktyce oznacza to, że art. 45 § 3 
k.k. nie odnosi się do osób będących 
użytkownikiem, najemcą lub dzier-

żawcą mienia, a jedynie do właścicie-
li. Należy więc rozważyć możliwość 
zawarcia umowy dzierżawy zamiast 
umowy sprzedaży. 

kONSekweNcje
Nabycie stacji paliw stanowiącej ko- 
rzyść majątkową uzyskaną z popełnie-
nia przestępstwa może prowadzić do 
następujących konsekwencji:
– zabezpieczenie orzeczenia przepad- 

ku nabytej stacji paliw, jeżeli zacho- 
dzi uzasadniona obawa, że właściciel 
może np. próbować wyzbyć się 
swojego majątku, 

– orzeczenie przepadku stacji paliw, 
jeżeli zostaną spełnione przesłanki 
wskazane w art. 45 § 3 k.k., a osoba 
trzecia nie obali domniemania jej 
przestępnego pochodzenia.
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uNimOt reprezeNtaNtem  
marki aVia w pOlSce

Pod koniec 2016 r. UNIMOT S.A. został 

członkiem międzynarodowego sto-

warzyszenia AVIA International, otrzy-

mując tym samym prawo do sprzeda-

wania swoich produktów na polskim 

rynku pod marką AVIA. W pierwszej 

kolejności Spółka zdecydowała się 

stworzyć nową sieć stacji paliw pod 

tym brandem. Sieć funkcjonuje w mo-

delu franczyzowym i jest budowa-

na na terenie Polski od ponad roku. 

Obecnie liczy 22 stacje AVIA, w tym 

3 należące do UNIMOT. Do roku 2020 

UNIMOT planuje uruchomić 100 stacji 

pod tym brandem. 

Stacje AVIA oferują podstawowe pali-

wa (olej napędowy, benzyny, LPG) oraz 

znakomity olej napędowy, z dodat-

kami istotnie poprawiającymi liczbę 

cetanową. W efekcie AVIA Diesel Gold 

jest prawdopodobnie najmocniejszym 

czym jest aVia

olejem napędowym premium w Pol-

sce, co wpływa pozytywnie na osiągi 

napędzanego nim samochodu. Na 

wszystkich sieciowych stacjach moż-

liwa jest sprzedaż paliwa za pomocą 

kart UTA i DKV. Wszystkie stacje AVIA 

mają też wdrożoną mają wdrożoną 

aplikację Tankuj24, za pomocą której 

można kupić paliwo on-line po niższej 

cenie i odebrać je w tych placówkach.

Marką gastronomiczną stacji AVIA jest 

„Esenso Cafe” – znakomita, specjal-

nie skomponowana mieszanka kaw, 

dzięki której uzyskuje się aromatyczny 

napój. W ofercie gastronomicznej pla-

cówki mają też firmowe hot-dogi.

W szerokiej gamie produktów na stacji 

znajdują się m.in. oleje i płyny eksplo-

atacyjne AVIA, które zajmują istotną 

pozycję na rynku i są doskonale koja-

rzone również w Polsce. Jest to zasługa 

trzech elementów: marki, jakości i roz-

sądnej ceny.

cO wyróżNia Ofertę aVia  
Na ryNku?

Oferta AVIA jest wyjątkowa na rynku 

stacji paliw ze względu na elastyczne 

podejście do partnerów. Przystępując 

do sieci franczyzowej AVIA, właściciel 

stacji nie czuje się ograniczany w swo-

im biznesie. Zespół ekspertów z UNI-

MOT stara się doradzać i uzasadniać 

wszystkie propozycje zmian. Indywi-

dualne podejście do każdego partnera 

sprawia, że wszelkie sugestie i warunki 

uczestnictwa są negocjowane na każ-

dym etapie współpracy. Na stacji paliw 

montowane są wystandaryzowane 

graficznie elementy wizualne marki 

AVIA, przy czym UNIMOT w każdym 

przypadku analizuje ich efektywność 

kosztową. Dzięki temu właściciel stacji 

jest pewien, że nie przepłaca, dostoso-

wując jej wygląd do norm przyjętych 

w sieci AVIA.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

AVIA to wspólna marka i stowarzyszenie niezależnych importerów, producentów i dystrybu-
torów paliw, a także innych źródeł energii i produktów energetycznych. Marka AVIA powstała 
w 1927 r. w Szwajcarii jako grupa kilku niezależnych rodzinnych firm oferujących produk-
ty naftowe pod wspólnym brandem. Pomysł spodobał się w innych krajach europejskich, 
w efekcie czego w 1960 r. utworzono wielką rodzinę firm z branży petrochemicznej - AVIA 
International. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 90 podmiotów z 14 krajów Europy, generując 
obroty na poziomie 20 mld euro rocznie. Pod marką AVIA działa ponad 3000 stacji paliw, m.in. 
w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Holandii, co daje 6. miejsce wśród największych firm w tym 
sektorze i przewagę nad takimi koncernami jak: Orlen, Aral, Lukoil czy OMV. Do rodziny AVIA 
należą też producenci i sprzedawcy: energii elektrycznej, zielonej energii (farmy słoneczne 
i wiatrowe), oraz środków smarnych dla przemysłu i motoryzacji.
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DyNamic tylkO z Nazwy?
Nowy silnik w gamie jest dostępny 
wyłącznie w połączeniu z dedykowa-
ną wersją Dynamic. Charakteryzuje 
się ona nie tylko odmienną jednostką 
napędową, ale oferuje dość rasowo 
wyglądające elementy stylistycz-
ne. Mowa tu o czerwonych listwach 
w dolnych częściach zderzaka, zarów-
no z przodu jak i z tyłu. Agresywnego 
wyglądu dodają też liczne, czarne 
detale stylistyczne i imitacja dyfuzo-
ra. Znajdziemy tu też m.in. przednie 
reflektory w technologii LED, które 
w nocy dają wyraźne, białe światło, 
a widoczność jest naprawdę dobra.

kOSmiczNy mieSzczaNiN
Wewnątrz Jazz’a znalazły się specjal-
ne dla wersji detale w postaci poma-
rańczowych przeszyć na kierownicy 
i siedzeniach, nie obyło się też bez 
niuansów. Chociaż w innych wersjach 
jest taka możliwość, Dynamic może 
być dostępny tylko i wyłącznie z ma-
nualną klimatyzacją. Materiały, które 
tu znajdziemy są twarde ale dobrej 
jakości. Ilość przycisków na desce roz-
dzielczej została zredukowana do mi-
nimum. A raczej ogrom z nich ujrzymy 
na kierownicy. Pierwszy kontakt może 
sprawić trochę problemów z obsługą, 
zwłaszcza komputera pokładowego.

W standardzie otrzymamy system 
multimedialny Honda Connect, opar-

honda jazz Dynamic
w końcu przestaje być nudna

PIOTR MAJKA (Test Auto)

Honda to marka, która już na samą myśl przywodzi sportowe samochody, wysokoobrotowe silniki i szybkie 
motocykle. Cała gama oferuje coś, co sprawia, że samochody prowadzą się genialnie, zawieszenie jest 
sztywne, a wersja civica type-r jest swoistą wisienką na torcie. No może poza jednym rodzynkiem w tym 

towarzystwie. Mowa tutaj o modelu jazz. Samochód niezbyt popularny, może dlatego też do niedawna był 
oferowany wyłącznie z silnikiem o pojemności 1.3 Litra, który swoimi osiągami nie powala na kolana. Teraz 

do oferty trafił nowy silnik 1.5 wypełniający brakującą lukę.

ty na systemie Android. Opcjonalnie 
egzemplarz otrzymał nawigację 
Garmina, która aktualnymi ma-
pami dobrze zastępuje te 
z telefonu. Mamy możli-
wość słuchania radia cy-
frowego DAB, a z drugiej 
strony wciąż znajdziemy 
czytnik płyt CD. Ponadto 
połączymy się z telefo-
nem poprzez Android 
Auto czy Apple CarPlay, 
co sprawia, że Jazz jest 
naprawdę nowoczesnym 
autem miejskim. Obsługa 
odbywa się na 7 calowym 
dotykowym ekranie, działa 
płynnie, chociaż dodat-
kowe przyciski dotyko-
we dobrze kompo-
nują się z całością, 
nie są tak wygod-
ne w obsłudze jak 
klasyczne.
 
jeSzcze 
SegmeNt 
b, czy już 
miNiVaN?
Honda Jazz po-
mimo, że jest au-
tem z segmentu B, 
ma aspiracje na coś 
więcej. Przestrzeni jest 
naprawdę dużo. Jazz jest 
wysoki, więc z miejscem nad 
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głową nie będzie problemu, a z tyłu 
komfortowo usiądą nawet dorosłe 
osoby. Ponadto wciąż mamy 354 litro-
wy kufer. Zmieszczą się nie tylko duże 
zakupy.

DODatkOwe 30 km rObi 
różNicę?
Robi i to naprawdę dużą. Nowy silnik, 
który pojawił się w Hondzie Jazz nisz-
czy cały stereotyp nudnego samo-
chodu. Wiele osób pewnie nie da mu 
szansy i będzie kręcić nosem, jednak 
niesłusznie. 130 KM i moment obro-
towy 155 Nm, w dobie aut z silnikami 
Turbo nie są czymś nadzwyczajnym. 
Jednak silnik i-VTEC Hondy potrafi 
ochoczo wkręcać się do niemal 7000 
obr./min., będąc przy tym niezwykle 
dynamicznym. Efekt? 8,7 sekundy, 
tyle zajmie osiągnięcie pierwszych 
100 kilometrów na godzinę. Sześcio-
biegowa manualna skrzynia biegów 
jest krótka i ogranicza prędkość mak-
symalną do 190 km/h. Krótka skrzynia 
biegów oznacza też jeden problem. 
Podczas jazdy z większymi prędkościa-
mi rzędu 120-140 km/h we wnętrzu 
będzie naprawdę głośno, a wskazów-
ka obrotomierza będzie pokazywać 
trójkę z trzema zerami. Entuzjaści dy-
namicznej jazdy będą za to zadowole-
ni, dzięki dźwigni biegów o krótkich 
skokach i przyjemnego dźwięku 
w trakcie przyspieszania. Sil-
niki turbo mają generować 
mniejsze zużycie paliwa? 
Totalna bzdura. Przy 
spokojnej jeździe 
Jazz’em poza mia-
stem zużyjemy 
średnio nawet  
5 litrów. W mie-
ście czy przy dy-
namicznej jeź-
dzie komputer 
pokaże zuży-
cie  w okolicach  
8 litrów. Nie-
wiele.

hONDa wie, jak pOwiNNy 
prOwaDzić Się SamOchODy
Jazz w wersji Dynamic jest niemal jak 
prawdziwy Hot-Hatch. Co prawda bra-
kuje mu jeszcze paru koni pod maską 
ale nadrabia zwinnością i ambicjami. 
Prowadzi się niezwykle dobrze, jest 
zwinny i dobrze radzi sobie w miej-
skiej, ciasnej dżungli. Zawieszenie jest 
twarde, więc poczujemy nieco bar-
dziej dziurawe drogi niż w autach cho-
ciażby z koncernu VAGa, ale pewność 
prowadzenia i doskonałe trzymanie 
się toru jazdy nawet w gorszych wa-
runkach rekompensuje tą wadę. ESP 
można wyłączyć i to dwusekundo-
wym przytrzymaniem jednego przyci-
sku na desce rozdzielczej. Wtedy auto 
potrafi nawet przypalić gumę przy ru-
szaniu spod świateł.

bezpieczeńStwO DOStaNieSz 
w StaNDarDzie
Honda dba o bezpieczeństwo swoich 
klientów. Dlaczego? We wszystkich 
autach i ich podstawowych wersjach 
instaluje szereg innowacyjnych roz-
wiązań bezpieczeństwa, które nie-

kiedy dostępne są wyłącznie w droż-
szych samochodach. W standardzie 
znajdziemy tu system aktywnego 
hamowania, ostrzeganie o zmianie 
pasa ruchu, światła automatyczne, 
czy tempomat z możliwością odczy-
tywania znaków drogowych. Do tego 
mocowania ISOFIX na tylnej kanapie 
pozwoli bezpiecznie i w łatwy sposób 
przewozić nasze pociechy.

gDzie Są ci chętNi
Więc skąd ten brak popularności? 
W dużej mierze może chodzić o cenę 
startową. Cena tego egzemplarza wy-
nosi 72900 zł. Ta jak na auto segmen-
tu B jest dość wysoka, chociaż Honda 
Jazz aspiruje gabarytami na auto o pół 
klasy wyżej. Być może nowy silnik 
w gamie pozwoli zyskać nową grupę 
zainteresowanych. Tym bardziej, że 
w standardzie otrzymamy wiele syste-
mów bezpieczeństwa. A dla kogo jest 
wersja Dynamic? Dla osoby szukającej 
dynamicznego, oszczędnego i wyróż-
niającego się auta miejskiego, który 
komfortowo przewiezie nawet czte-
rech dorosłych pasażerów.

t
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tanie linie lotnicze zmieniły nasze 
tradycyjne pojęcie o podróżowa-

niu. Łatwiej niż przed laty możemy 
dostać się nawet w odległe zakątki 
Europy. Wiele europejskich miast prze-
żywa oblężenie turystów z uwagi na 
położenie blisko hubów lotniczych – 
a jednym z przykładów może tutaj być 
włoska Bolonia. Położona w połowie 
drogi między Wenecją i Florencją sto-
lica regionu Emilia-Romania i siódme 
najludniejsze miasto włoskiego buta 
może pochwalić się nie lada atrak-
cjami, chyba ciągle niedocenionymi 
przez polskich gości w Italii.

tłuSta, uczONa i czerwONa
We włoskiej tradycji Bolonia nosi trzy 
przydomki – la Dotta, la Grassa, la 
Rossa, czyli uczona, tłusta i czerwona. 
Przymiotnik „uczona” ma podkreślać 
rolę siedziby najstarszego europej-
skiego uniwersytetu – wzorca dla 
dziesiątków podobnych uczelni po 

Spacerek pod arkadami 
bolonia na wyciągnięcie ręki

nim. Z kolei „tłusta” to określenie, które 
zwraca uwagę na rozkosze stołu, któ-
rych w Bolonii jest aż nadto, wreszcie 
„czerwona” – z powodu czerwonawe-
go odcienia ścian i dachów tutejszych 
kamienic, które cechują się niezwykłą 
jednolitością kolorystyczną. Przydo-
mek miasta łatwo można więc zro-
zumieć niemal jako hasło reklamowe 
– „dla każdego coś miłego”: zarówno 
dla spragnionych wiedzy, smakoszy, 
jak i miłośników śródziemnomorskiej 
estetyki. 
Studencka atmosfera (czy może wręcz 
nieco anarchiczny klimat) daje się od-
czuć w całym niemal centrum stolicy 
Emilii-Romanii – pełno tu knajpek, pla-
katów o koncertach i innych wszech-
obecnych dowodów sympatycznego 
akademickiego życia. 
Z kolei smakowitości, zwłaszcza mię-
sne – wyglądają z menu każdej restau-
racji i bogatej oferty tradycyjnych skle-
pów „alimentari”. Już od pierwszych 
lotniskowych kramów z pamiątkami 
będziemy atakowani przez pięk-
ne połcie szynki crudo wiszą-
ce niemal w każdym miejscu 

miasta. Tu także rzekomo 
narodzić się miała naj-

słynniejsza odmiana 
spaghetti: bologne-
se. Emilia-Romania 
to również region, 
w którym powstają 
znane włoskie sery 
(jak choćby parme-

zan).
Wreszcie – co zaś się 

tyczy czerwieni – „mo-
nochromatyczność” nie jest 

bynajmniej wadą bolońskiej 
starówki. Przeciwnie, jest to mia-
sto z pietyzmem dbające o spójność 

lokalnego stylu zabudowy. Jego uro-
kliwy charakter nie jest przesadnie 
często rozrywany krzyczącą nowo-
czesnością architektury biurowców 
czy hoteli. Dodatkowo jeszcze warto 
wspomnieć, że w Bolonii głowom tu-
rystów nie zagrozi dojmujące słońce 
Południa. Dlaczego? Odpowiedź jest 
prosta – niemal wszędzie wzdłuż ulic 
bolońskiego centrum ciągną się arka-
dy (ponoć jest ich łącznie kilkadziesiąt 
kilometrów), pod którymi ciągi ruchu 
pieszego są urokliwie zabezpieczone 
przed nadmiernym upałem. Architekci 
wszystkich epok zgodnie współpracu-
ją ze sobą w dziele zabudowy miasta 
– od czasów gotyckich aż do dziś bu-
dynki w głównych dzielnicach Bolonii 
mają arkadowe fronty, ocieniające 
chodniki ku wygodzie spacerujących.

dr JAKUB BOGUCKI



NA STACJI PALIW = KWIECIEŃ-CZERWIEC 201840 WWW.NASTACJIPALIW.PL

PODRÓŻE

Gdzie zajrzeć? 
Wizyta we Włoszech z całą pewnością 
kojarzy się ze zwiedzaniem wspania-
łych katedr i muzeów – i tu z pew-
nością Bolonia nie będzie odstawać 
od turystycznych stereotypów. Może 
z jednym wyjątkiem: do lokalnych 
atrakcji nie ma uciążliwych i wielogo-
dzinnych kolejek, porównywalnych 
z tymi w Uffizi czy Bazylice św. Piotra 
(choć redakcja „NSP” nie gwarantuje, 
że taki turystyczny komfort będzie 
trwać zawsze). 
Z całą pewnością symbolem miasta 
są dwie wieże – Asinelli i Garisenda, 
pochodzące jeszcze z XII wieku. Sta-
nowią one z jednej strony element 
fortyfikacyjny, a z drugiej także efek-
towne świadectwo prestiżu możnych 
rodzin, które w średniowiecznej Bolo-
nii demonstrowały w ten sposób swo-
je znaczenie. Wówczas w mieście po-
dobnych obiektów stało kilkadziesiąt. 
Dzisiaj istnieje ich kilkanaście, a dwie 
wspomniane są najbardziej imponują-
ce (odpowiednio 97 i 48 metrów wy-
sokości). Udostępniona turystom Torre 
degli Asinelli stanowi doskonały punkt 
widokowy, z którego najlepiej widać 
„czerwony” pejzaż starej Bolonii.
Nieopodal znajduje się centralny plac 
bolońskiej starówki – Piazza Maggiore 
i połączony z nim plac Neptuna. Tutaj 
zwiedzić można wspaniałą (choć fasa-
da może nieco mylić) bazylikę święte-
go Petroniusza, omyłkowo braną przez 

turystów za katedrę (do właściwej ka-
tedry San Pietro, położonej w ciągu Via 
dell’ Independenza, jest stąd kilka mi-
nut spacerem). San Petronio to czwar-
ty kościół Włoch jeśli chodzi o rozmiar, 
a sam obiekt stanowi wyrazisty przy-
kład średniowiecznej architektury Italii, 
dodatkowo we wnętrzach ozdobiony 
wieloma dziełami epok późniejszych. 
Nieopodal bazyliki stoi wspaniała fon-
tanna rzymskiego boga Neptuna, wy-
konana przez Giambolognę. Zwień-
czenie trójzęba bolońskiego posągu 
wiele powie miłośnikom motoryzacji, 
którzy od razu dostrzegą w nim in-
spirację dla logotypu marki Maserati. 
To właśnie w Bolonii w 1914 roku roz-
poczęła się historia producentów tych 
luksusowych aut. 
Wśród bolońskich zabytków sa-
kralnych trzeba także turystom za-
rekomendować wizytę w pięknej 
bazylice świętego Dominika, gdzie 
spoczęły doczesne szczątki twórcy 
jednego z najsłynniejszych zakonów 
chrześcijaństwa, a także położonej 
nieco dalej od centrum bazylice Ma-
donny św. Łukasza, do której wiedzie 
piękna widokowa trasa wśród wzgórz.
Bolonia jest – jak już wspomnieliśmy – 
także siedzibą prastarej uczelni, której 
początki istnienia datuje się na koń-
cówkę XI wieku. Szlachetną przeszłość 
uczelni dokumentują m.in. liczne po-
lichromowane w krużgankach herby 
osób i rodów związanych z uczelnią, 
wśród których nie brak i naszych ro-
daków – jej absolwentem był niegdyś 

m.in. Mikołaj Kopernik. Zwiedzanie 
uniwersytetu warto poprzedzić zapo-
znaniem się z jego barwnymi dziejami 
i tradycjami, których trwałość do dnia 
dzisiejszego może zaimponować na-
wet sceptykom.

z Bolonii – na podBój italii
Z Bolonii, która jest ważnym węzłem 
komunikacyjnym środkowych Włoch, 
w łatwy sposób dostać się można 
w wiele miejsc o dużym znaczeniu 
turystycznym. Dla polskich turystów 
może to być na przykład dogodny 
start kolejowej wycieczki do Florencji 
– absolutnego centrum turystyki wło-
skiej między Wenecją i Rzymem. Niezłe 
połączenia lokalne to także możliwość 
zwiedzenia Ferrary ze wspaniałym 
zamkiem Castello Estense czy Modeny 
– siedziby fabryk Ferrari.
Miłośnicy ciepłych mórz z pewnością 
docenią szybką możliwość dotarcia 
nad Adriatyk – do takich kurortów, 
jak Cervia, Cesenatico czy Rimini. Po 
drodze zaś jest jeszcze malownicza Ra-
wenna, której zabytki wczesnośrednio-
wiecznej sztuki mozaikarskiej od 1996 
roku znajdują się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 
Bolonia zatem wabi nie tylko własnym 
potencjałem turystycznym, ale tak-
że dogodnym położeniem geogra-
ficznym. Tym samym może stanowić 
„bramę” dla turystów odwiedzających 
środkowe Włochy – zwłaszcza w cza-
sach, gdy bilet do tego fantastyczne-
go miejsca kupić można okazyjnie za 
równowartość porządnego obiadu.

NA STACJI PALIW = KWIECIEŃ-CZERWIEC 201840 WWW.NASTACJIPALIW.PL
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piszę ten tekst na przełomie kwietnia 
i maja, według najnowszych do-

niesień nie będzie oficjalnego, wiążą-
cego katalogu kryteriów, które przed-
siębiorca musi spełnić, by zapewnić 
sobie pewność prawa do odliczenia 
podatku VAT – od kilku miesięcy wy-
dawało się, że taka regulacja zostanie 
wprowadzona. Lada chwila wejść ma 
w życie „podzielona płatność” i poja-
wia się szereg komentarzy eksperckich 
zawierających wątpliwości co do 
szczegółów jej funkcjo-
nowania. 

co sądzę o… 
dotychczasowych rezultatach prac  

nad zabezpieczeniem firm  
przed odpowiedzialnością za podatek Vat

Cytując klasyka, zaczynam wobec 
tego wszystkiego być „za, a nawet 
przeciw” – z jednej strony rozumiem, 
że wiele jest sytuacji z zakresu podat-
kowego, nawet bardzo do siebie po-
dobnych, które jednak trzeba rozwa-
żać zupełnie inaczej i nie ma ogólnej 
zasady, z drugiej – myślę, że potrzebne 
są konkretne narzędzia, które pozwo-
liłyby uratować (czasem dosłownie) 

uczciwych podatników, wciągniętych 
w schematy oszustw fiskalnych. Do-
póki ich jednak nie ma, dopóty trzeba 
po prostu bardzo uważać.
O nielegalnym przywozie paliw do 
Polski na przestrzeni ostatnich kilku 
lat powiedziano bardzo wiele, trud-
no znaleźć przedsiębiorców, czy to 
z branży paliwowej czy branż powią-
zanych, którzy nie zetknęliby się z tym 
procederem wprost lub pośrednio. 

Wg sygnałów rynkowych ostatnie 
kilkanaście miesięcy to na 

szczęście okres mar-

dr SZYMON ARASZKIEWICZ
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ginalizacji tego zjawiska. Pojawiały się 
też jednak głosy, że urzędnicy skarbo-
wi, szukający podatkowych oszustów, 
potrafili domagać się zapłaty podatku 
od firm skądinąd rzetelnych, a które 
znalazły się w tym samym łańcuchu 
transakcyjnym co np. „słupy” czy „zni-
kający podatnicy”. Podstawą do kwe-
stionowania postawy tych rzetelnych 
było rzekome niedochowanie przez 
nich „należytej staranności” w spraw-
dzeniu dostawcy, czy też świadomość, 
że kupują paliwa pochodzące z nie-
pewnego źródła – kierowani chęcią 
zarobienia, bo były one przecież tań-
sze niż u innych graczy.
Daleki jestem od politykowania. Nie 
chcę też wchodzić w zawiłości prze-
pisów podatkowych czy rozwiązywać 
casusów i rozstrzygać, kto ma rację – 
nie czuję się na siłach i, jakby nie pa-
trzeć, wiele przypadków jest do siebie 
podobnych, ale nie identycznych. Roz-
mawiając jednak na co dzień z firmami 
paliwowymi, słuchając ich wątpliwości 
czy też poznając ich doświadczenia, 
widzę że problem jest. Problem z jed-
nej strony polegający na niepewności, 
co robić a czego nie, by nie ucierpieć, 
z drugiej – na obawie przed reakcją 
państwa. Problem polegający na wąt-
pliwościach, czy na pewno w każdym 
przypadku przedsiębiorca zachował 
się prawidłowo – bo nie wiadomo. 
Problem objawiający się oma-
wianymi często przez biznes-
menów przypadkami ich 
kolegów z branży, którzy 
mają sprawy podatko-
we czy to w urzędach, 
czy to już w sądach 
i czują się potrakto-
wani niesprawiedli-
wie. Rozwiązaniem 
miały być nowe na-
rzędzia, nad którymi 
pracowało Minister-
stwo Finansów, także 
w dialogu z biznesem 
– długo oczekiwany ka-
talog kryteriów dochowy-
wania „należytej staranności” 
na gruncie VAT oraz „podzielo-
na płatność” kwoty netto za towar 

i kwoty podatku. Płatność, z angielska 
nazywana też u nas „split payment”, 
wejść ma w życie w wakacje 2018. Ka-
talogu kryteriów natomiast ostatecz-
nie, jak się okazało po kilku miesiącach 
prac, nie będzie.
Zamiast katalogu powstała metody-
ka postępowania urzędników celno
-skarbowych w zakresie ustalania, czy 
podatnik dochował „należytej staran-
ności”. Metodyka, która ma być jed-
nolita dla wszystkich placówek fiskusa 
(przypomina ona zresztą mocno kata-
log z czasu, gdy trwały jeszcze prace 
nad nim i pojawiały się sygnały, co się 
w nim znajdzie). Ministerstwo twier-
dzi, że jest jeszcze zbyt wcześnie na 
wydanie dokumentu adresowanego 
bezpośrednio do podatników i mają-
cego status objaśnień podatkowych 
– resort twierdzi, że czas pozwoli na 
ocenę działania metodyki w praktyce, 
ma też być ona na bieżąco aktualizo-
wana. Nie ma więc nadal listy wiążą-
cych, w sposób wyczerpujący sformu-
łowanych wytycznych postępowania 
dla podatników. Być może Minister-
stwo nie chciało tworzyć „instrukcji 
dla złodzieja”? Można podejrzewać, 
że każdy co sprytniejszy oszust wraz 
z ofertą handlową przekazywałby listę 

dokumentów, których klient ma od 
niego „zażądać”, oraz listę czynności 
które ma wykonać, by mieć pewność, 
że transakcja będzie czysta.
Można rzec, że przecież „podzielona 
płatność” będzie zabezpieczała po-
datników. Co tu ukrywać, z dużym 
entuzjazmem patrzyłem na ten plan, 
zakładając, że faktycznie ten instru-
ment zamknie temat kontrowersji 
VATowskich. Wygląda na to, że nie 
zamknie, bo ani ochrona przed do-
miarem podatkowym dla kupujące-
go nie będzie, zdaniem doradców 
podatkowych, taka stuprocentowa, 
ani sytuacja sprzedawcy, który do-
stanie takową podzieloną płatność 
też nie jest doskonała – chodzi mi tu 
o kwestie problemów z uwalnianiem 
środków zgromadzonych na rachunku 
VAT, wątpliwości co do ich oprocento-
wania czy wpływ prowadzenia, bez-
płatnych przecież, kont VAT na ceny 
innych usług bankowych. Miejmy na-
dzieję, że praktyka pozwoli wypraco-
wać w tych obszarach dobry, z punktu 
widzenia firm, model postępowania.
Szkoda, że wciąż kwestii „należytej sta-
ranności” towarzyszyć będą emocje 
i niepokój. Wygląda na to, że firmom 
paliwowym kupującym towar pozosta-
je nadal ufać swej wiedzy i rozpozna-
niu rynku, unikać ewidentnie nieuczci-

wych dostawców, a w sytuacjach nie 
do końca jasnych bardzo dokład-

nie badać kontrahenta i oko-
liczności transakcji, tworząc 

procedury takiego ba-
dania i dokumentując 
przeprowadzone czyn-
ności. Trzeba także 
mieć nadzieję i wie-
rzyć, że urzędnicy, po 
ostatnich kilku latach 
pod znakiem walki 
z nielegalnym przy-
wozem paliw w której 

osiągnęli przecież suk-
cesy, wiedzą już, w czym 

rzecz i będą coraz lepiej 
radzić sobie z odsiewaniem 

„ziaren od plew”. Tylko tego 
katalogu żal...






