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Stacja (nie)Benzynowa
Maj jest chyba jednym z najbardziej wyczekiwanych miesięcy w roku. Synonim 

wiosny, słonecznych dni, w pełni rozkwitającego życia i zbliżającego się lata. Mało kto 
wcześniej by jednak pomyślał, że miesiąc maj A.D. 2021 stanie się symbolem mozolnego 

powrotu do normalności.

Brak konieczności noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, otwarcie ogródków 
przy lokalach gastronomicznych – to część swobód, jakie odzyskaliśmy po miesiącach 

sanitarnej dyscypliny.

Pamiętajmy jednak, że nowe przepisy, wprowadzone od 15 maja, będą czasowo 
obowiązywały do 5 czerwca br. Dalsze szanse na luzowanie obostrzeń wciąż będą 
zależały od nas samych i mimo wszystko od utrzymywania koniecznego dystansu 

w przestrzeni publicznej.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli w pełni skorzystać z okazji 
do osobistych spotkań – wywiadów, konferencji, imprez branżowych, w tym 

wyczekiwanego Forum PetroTrend.

Maj 2021 roku przejdzie do historii z jeszcze jednego powodu. Po raz pierwszy 
w ponad dwudziestoletniej historii magazynu "Stacja Benzynowa & Convenience 

Store" na okładce zagościło zdjęcie prezesa sieci stacji, która nie będzie zajmowała się 
dystrybucją benzyny oraz pozostałych tzw. paliw płynnych. Bartosz Kubik, bo o nim 

mowa, zapowiada wybudowanie w Polsce sieci ponad 100 samodzielnych stacji 
ładowania aut elektrycznych do końca 2026 roku. To początek nowej epoki. 

Dla naszego wydawnictwa znak czasów, za sprawą którego nasz tytuł staje się  
w części historyczny.

Bartosz Kubik, prezes firmy Ekoen, ma ambicję zrewolucjonizowania polskiego 
rynku elektromobilności. Jak szeroko są zakrojone jego plany budowy niezależnej sieci 
stacji ładowania samochodów elektrycznych? Jak będzie wyglądać ta sieć i jak szybko 
będzie się rozwijała? Jakie nawyki polskich kierowców należy zmienić, aby rynek aut 

elektrycznych mógł na poważnie rozkwitnąć? Na te wszystkie pytania oraz wiele 
innych znajdą Państwo odpowiedzi w okładkowym wywiadzie numeru.

Z wyrazami szacunku i życzeniami dobrej lektury 
Edwin Kaniuk

redaktor naczelny magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store”
oraz portalu branży stacji paliw, sklepów convenience oraz konceptów  

kawowo-gastronomicznych www.petrolnet.pl
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Dołącz do nas:
facebook.com/Stacja  
Benzynowa & Convenience Store

Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
portalu rynku stacji paliw, sklepów 
convenience, konceptów kawowych 
i gastronomicznych oraz subskrypcji 
newslettera

Obserwuj nas na Twitterze:  
Petrolnet.pl @PetrolnetPL

Obserwuj nas na LinkedIn:
linkedin.com/showcase/ 
stacja-benzynowa-convenience-store
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Poznań

Białystok

Łódź

Zielona Góra

Kielce

Opole

Kraków

Szczecin

Gdańsk

Wrocław

Katowice

Bydgoszcz

Rzeszów

Olsztyn

Lublin

Redakcja magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store” oraz portalu Petrolnet.pl 
prezentuje zestawienie stacji w wybranych lokalizacjach, które w ostatnim czasie zostały 

otwarte na terenie Polski.

Zmiany na RynKU
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bp AlwerniA 

Adres stacji: ul. Tenczyńska 1, Regulice 32-566, woj. małopolskie
Lokalizacja: przy węźle A4
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, bp Ultimate 98, ON, bp Ultimate Diesel, LPG, 
AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Wild Bean 
Cafe, parking tir
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

bp Gryfów Śląski
Adres stacji: ul. Jeleniogórska 7E, Gryfów Śląski 59-820, woj. dolnośląskie
Lokalizacja: przy DK 30
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, bp Ultimate 98, ON, bp Ultimate Diesel, LPG, 
AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka WBC
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

bp OpOcznO
Adres stacji: ul. Piotrkowska 244 A, Opoczno 26-200, woj. łódzkie
Lokalizacja: stacja przy DK 12
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, bp Ultimate 98, ON, bp Ultimate Diesel, LPG, 
AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka WBC, parking 
tir
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

circle k bydGOszcz

Adres stacji: ul. Fordońska 177, Bydgoszcz 85-739, woj. kujawsko-pomor-
skie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę,
Oferta paliwowa: miles® 95, miles®Plus95, miles®Diesel 
oraz miles®PlusDiesel, w przyszłości także LPG
Oferta pozapaliwowa: płatność za paliwo aplikacją (sklep, koncept ka-
wowo-gastronomiczny – otwarcie planowane w II połowie 2021 roku).
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

intermArché kOłObrzeG

Adres stacji: ul. Jasna 25a, Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
Lokalizacja: przymarketowa stacja automatyczna
Właściciel: Grupa Muszkieterowie
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: brak
Usługi w sąsiedztwie: sklep Bricomarché

lOtOs dzierżOniów

Adres stacji: ul. Bielawska 16, Dzierżoniów 58-200, woj. dolnośląskie
Lokalizacja: przy skrzyżowaniu DK 284 i DK 382
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98 Dynamic, ON, ON Dynamic, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience w koncepcie 4.0, forma-
ty gastronomiczne Cafe Punkt oraz Stacj Smaku, kompresor, odkurzacz
Usługi w sąsiedztwie: warsztat samochodowy, dyskont spożywczy Aldi
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mOc JAkOŚć zysk GOzdnicA

Adres stacji: ul. Górna 19, Gozdnica 68-130, woj. lubuskie
Lokalizacja: przy DW 300 i DW 350
Właściciel: Grupa Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOc JAkOŚć zysk GrOdzisk 
wielkOpOlski

Adres stacji: ul. Nowotomyska 135, Grodzisk Wielkopolski 62-065, woj. 
wielkopolskie
Lokalizacja: przy DK 308
Właściciel: stacja dzierżawiona przez Grupę Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny, parking tir
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOc JAkOŚć zysk mieleszyn

Adres stacji: Mieleszyn koło Wieruszowa 3, Mieleszyn 98-430, woj. łódzkie
Lokalizacja: stacja lokalna
Właściciel: stacja dzierżawiona przez Grupę Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, LPG, stanowisko ładowania
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny Pro Family, kompresor, odkurzacz, stanowisko do płatności au-
tomatycznych
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOc JAkOŚć zysk niemOdlin

Adres stacji: ul. Opolska 58, Niemodlin 49-100, woj. opolskie
Lokalizacja: stacja przy DK 46, w pobliżu A4
Właściciel: Grupa Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOc JAkOŚć zysk  
tOmAszów mAzOwiecki

Adres stacji: ul. Mireckiego 116/118, Tomaszów Mazowiecki 97-200, woj. 
łódzkie
Lokalizacja: przy DK 713
Właściciel: Grupa Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny
Usługi w sąsiedztwie: b.d.
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mOyA GniewkOwO
Adres stacji: ul. Toruńska 29A, Gniewkowo 88-140, woj. kujawsko-pomor-
skie
Lokalizacja: stacja lokalno-tranzytowa przy DK 15
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
parking tir
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOyA iłAwA

Adres stacji: ul. Produkcyjna 2, Iława 14-200, woj. warmińsko-mazurskie
Lokalizacja: stacja tranzytowo-miejska przy DK 16
Właściciel: stacja własna Anwim
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffee Moya, 
kompresor
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOyA mAszewO duże

Adres stacji: Maszewo Duże 1 A, Maszewo Duże 09-411, woj. mazowiec-
kie
Lokalizacja: stacja lokalno-tranzytowa
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, myjnia, kom-
presor, odkurzacz, parking tir
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOyA nOwy duninów

Adres stacji: ul. Wrocławska 7, Nowy Duninów 09-505,  
woj. mazowieckie
Lokalizacja: przy DK 62
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, kompresor, 
odkurzacz, parking tir
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOyA plewiskA

Adres stacji: ul. Grunwaldzka 469 B, Plewiska 62-064,  
woj. wielkopolskie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: stacja własna Anwim
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, kolektura 
Lotto
Usługi w sąsiedztwie: b.d.
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mOyA pOdlAs

Adres stacji: Podlas 19A, Podlas 96-200, woj. łódzkie
Lokalizacja: stacja tranzytowa przy S8
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, On Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
parking tir
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOyA pOlAnkA wielkA

Adres stacji:
Lokalizacja: stacja miejsko-tranzytowa przy DW 949
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna w godzinach od 5:00 do 22:00 
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
kompresor, odkurzacz
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

mOyA pruszków

Adres stacji: ul. Warsztatowa 8, Pruszków 05-800, woj. mazowieckie
Lokalizacja: w pobliżu węzła A2
Właściciel: stacja własna Anwim
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
kompresor, odkurzacz, parking tir
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

slOvnAft pArtner GrAbów

Adres stacji: ul. Grodzka 7b, Grabów nad Prosną 63-520, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy DW 449
Właściciel: LAAG Group
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, ON Drive, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncepty Bistro Corner 
oraz Coffee Corner
Usługi w sąsiedztwie: b.d.
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Program ambasadorski zo-
stał stworzony w celu pro-
mowania dobrych praktyk 

dotyczących prowadzenia i roz-
woju stacji paliw MOYA wśród 
franczyzobiorców. Stacje wybie-
rane są ze względu na wysoki 
poziom realizowanych procesów 
(sprzedaży produktów i usług, 
zatowarowania), obsługę klienta 
i działania marketingowe. Part-
nerzy, którzy prowadzą stacje 
ambasadorskie, są dla nas rów-
nież zapleczem konsultacyjnym 
w aspekcie wdrażania nowych 
projektów lub ewentualnego 
wycofywania projektów, co do 
których wydaje się, że ich czas 
już minął.

W ostatniej edycji programu 
zostało wybranych aż 11 amba-
sadorów. Stanowią oni „crème de 
la crème” sieci MOYA. W kolej-
nych wydaniach pisma „Stacja 
Benzynowa & Convenience Sto-
re” będziemy prezentować syl-
wetki każdego z nich. 

Bartoszyce
Stacja w Bartoszycach jest po-

zornie typowym obiektem sieci 
MOYA. Zlokalizowana jest na dro-
dze wyjazdowej z Bartoszyc (woj. 
warmińsko-mazurskie) w  kie-
runku południowo-wschodnim. 
Skorzystać z niej mogą pojazdy 
każdego typu, także samochody 
ciężarowe. W Caffe MOYA klienci 
mogą nie tylko napić się dobrej 
kawy, lecz także zjeść przekąskę 
na ciepło. 

Co zatem sprawia, że stacja ta 
jest wyjątkowa? Przede wszyst-
kim pasja i zaangażowanie nie 
tylko jej właściciela, lecz także 
całej załogi. Stacja została uzna-
na za pierwszego ambasadora 
w ramach akcji sieci MOYA. Na-
grodą za właściwą postawę jest 
wdrożenie działań mających na 
celu poprawę wyników sprze-
daży. W tym celu dokonano do-
głębnej analizy rozmieszczenia 
i ekspozycji towaru w sklepie. 
Po wprowadzeniu zmian wyni-

ki sprzedaży zwiększyły się aż 
o… 52% r/r. I to pomimo pande-
mii COVID-19! 

Łomża

Stacja MOYA w Łomży (woj. 
podlaskie) mieści się w pobliżu 
DK 61. Oprócz paliw oferuje także 
myjnię, kompresor i odkurzacz. 

Z propozycji pozapaliwowych – 
oczywiście dobrze zaopatrzony 
sklep i Caffe MOYA. Także tutaj 
wprowadzone zmiany w zato-
warowaniu i przede wszystkim 
ekspozycji produktów na pół-
kach. Wprowadzono także spe-
cjalne akcje promocyjne. Jaki 
efekt udało się uzyskać? Otóż 
stacja od maja do końca roku 
2020 wypracowała obrót więk-
szy niż w całym 2019 r.! Nie za-
pominajmy, że również w tym 
przypadku wzrosty osiągnięto 
w najtrudniejszym czasie dla 
branży paliwowej od wielu lat, 
czyli podczas lockdownu.

Bardzo dobre wskaźniki sprze-
dażowe uzyskiwane na obu tych 
stacjach to owoc dobrej współ-
pracy i wspólnego podążania 
w tym samym kierunku Spółki 
Anwim oraz Partnerów. Partne-
rzy doskonale wykorzystują 
otrzymane od nas know-how, 
dokładają do tego codzienną 
staranność i dbałość o wyniki. 
Jest to zatem efekt ciężkiej pracy 
wykonanej przez obie strony. n

AkcjA AmbAsAdorskA sieci 
frAnczyzowych stAcji pAliw moyA
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24 marca 2021 r. rada nadzorcza 
odwołała ze stanowiska wicepreze-
sa zarządu ds. finansowych Marka 
Moroza. Zastąpił go dyrektor ds. 
optymalizacji marż i ryzy-
ka finansowego, Fi-
lip Kuropatwa, 
powołany 
również w 
skład za-
rządu 
spółki 
kolej-
nej 
ka-
dencji. 
Jedno-
cześnie 
rada nad-
zorcza powo-
łała na wspólną 
pięcioletnią kaden-
cję pozostałych dotychczaso-
wych członków zarządu. Prezesem 
zarządu pozostanie Adam Sikorski, 
wiceprezesem zarządu ds. handlo-
wych – Robert Brzozowski, a wice-
prezesem ds. strategii i rozwoju 

Grupy Kapitałowej – Mikołaj Wierz-
bicki.

Filip Kuropatwa posiada 20-letnie 
doświadczenie na rynkach finanso-

wych pracując w przeszło-
ści w BWP Unibank 

i BRE Bank w ob-
szarach rynku 

pieniężne-
go i walu-

towego 
i rynku 

towa-
rowe- 

   go. Z 
Grupą 

Unimot 
związany 

od 2015 r.
Uchwała rady 

nadzorczej w do-
tycząca powołania Fili-

pa Kuropatwy do zarządu spół-
ki aktualnej kadencji wchodzi w ży-
cie z dniem 24.03.2021 r., zaś nowa 
kadencja zarządu rozpocznie się 
z dniem zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego spółki za 2020 rok. n

Od września 2020 r. Tomasz Przy-
bek kieruje spółką Armatura Kra-
ków, gdzie odpowiada za wprowa-
dzenie planu naprawczego oraz 
opracowanie i wdrożenie nowej 
strategii spółki. Wcześniej od kwiet-
nia 2019 r. do marca 2020 r. jako pre-
zes zarządu spółki Polskie Pracow-
nie Konserwacji Zabytków, sprawo-
wał nadzór nad opracowaniem 
koncepcji kierunków rozwojowych 
spółki, a także nad wypracowaniem 
nowego modelu działania wraz 
z  planem restrukturyzacji oraz 
wdrożeniem jego etapów.

Tomasz Przybek od stycznia do 
października 2018 r. jako członek 
zarządu Polskiej Agencji Prasowej 
odpowiadał za finalizację fuzji 
Agencji z Przedsiębiorstwem Wy-
dawniczym „Rzeczpospolita”. Był też 
odpowiedzialny za wprowadzenie 
nowej strategii z szeroką reorgani-
zacją podmiotów oraz wypracowa-
nie nowego modelu finansowania. 
Wcześniej od lipca 2016 r. do paź-
dziernika 2018 r. jednoosobowo 
kierował Przedsiębiorstwem Wy-
dawniczym „Rzeczpospolita”, gdzie 
wdrażał nowy model wydawniczy 
ze szczególnym uwzględnieniem 
rozszerzenia zakresu monetyzacji 
treści. Z kolei od czerwca 2012 r. do 
lipca 2016 r. jako prezes zarządu 
spółki Fratria odpowiadał za wpro-
wadzenie na rynek wielu tytułów 
prasowych, portali internetowych 
i projektów custom publishing m.
in. tygodnika „Sieci”, miesięcznika 
„wSieci Historii”, portali wpolityce.
pl i wgospodarce.pl. Uczestniczył 
również w opracowaniu nowych 

strategii dla pism i portali, a także 
w przygotowaniu koncepcji i wdro-
żeniu wewnętrznego systemu udo-
stępniania zasobów wydawniczych 
oraz uruchomieniu kanału TV.

Od kwietnia 2012 r. do czerwca 
2013 r. Tomasz Przybek jako wice-
prezes zarządu domu mediowego 
Apella (obecnie jego prezesem jest 
Romuald Orzeł, który równocześnie 
pełni funkcję prezesa spółki medial-
nej Fratria), przygotowywał i reali-
zował proces połączenia tej spółki 
z Mediaskok, w wyniku której po-
wstała nowa spółka wydawnicza 
Fratria. Z Mediaskok Tomasz Przy-
bek związany był od stycznia 2006 
r. gdzie jako członek zarządu odpo-
wiadał za zakup i wprowadzenie na 
rynek tytułów „Gazeta Bankowa” 
oraz „Tygodnik Podlaski”. Nadzoro-
wał wdrożenie projektu Digital si-
gnage w sieci placówek dla klienta 
branży finansowej, zainicjowanie 
i  kompleksowe wdrożenie nowej 
strategii obecności w internecie dla 
klienta branży finansowej oraz pro-
wadzenie projektów mediowych 
Custom Publishing. Wcześniej, od 
października 1999 r. do grudnia 
2005 r. Tomasz Przybek był zastęp-
cą dyrektora sprzedaży w grupie 
Polskapresse, oddział Prasa Bałtyc-
ka, gdzie zainicjował i współtworzył 
nową komórkę organizacyjną – Biu-
ro Analiz i monitoringu rynku, a tak-
że uczestniczył w procesie połącze-
nia tytułów „Dziennik Bałtycki” oraz 
„Wieczór Wybrzeża” w zakresie dzia-
łań wydawniczych.

Tomasz Przybek ma też doświad-
czenie w pracy w organach nadzor-

czych. Od czerwca 2020 r. zasiada 
w Radzie Nadzorczej Centrum Me-
dycznego Medica. Z kolei od paź-

dziernika 2019 r. do września 2020 r. 
sprawował funkcję członka rady 
nadzorczej Ruch. n

tOmAsz przybek prezesem 
zArządu pOlskA press
Prezesem zarządu Polska Press od 18 maja 2021 r. został Tomasz Przybek, 
menadżer z dużym doświadczeniem w branży mediowej. Posiada 
doświadczenie w realizowaniu procesów fuzji i przejęć, również w branży 
wydawniczej oraz zarządzaniu dużymi grupami medialnymi w Polsce. 
Wcześniej prezesem przejętej przez PKN Orlen Grupy Polska Press był 
Marcin Dec, który równocześnie pełnił funkcję prezesa Sigma Bis – agencji 
mediowej spółek Orlen oraz PZU. Polska Press obecnie jest w fazie 
integracji w ramach Grupy Orlen.

Artur Cieślik od 24 sierpnia 2020 
roku pełnił funkcję wiceprezesa za-
rządu ds. strategii i rozwoju Grupy 
Lotos. W dniu 2 marca 2021 roku 
złożył rezygnację ze stanowiska, ze 

skutkiem na koniec dnia 15 marca 
2021 roku.

Od roku 2018 związany z PKN Or-
len, gdzie wykonywał obowiązki 
doradcy zarządu oraz dyrektora wy-

były mAnAGer Orlenu 
i lOtOsu wiceprezesem pGniG
Rada nadzorcza PGNiG podjęła decyzję o powołaniu z dniem 16 marca 
2021 roku Artura Cieślika na stanowisko wiceprezesa zarządu PGNiG, 
na okres trwania VI kadencji zarządu spółki, kończącej się 10 stycznia 
2023 roku.

zmiAny w zArządzie unimOt
Rada nadzorcza Unimot powołała nowego wiceprezesa zarządu ds. 
finansowych – został nim Filip Kuropatwa, który dotychczas pełnił funkcję 
dyrektora ds. optymalizacji marż i ryzyka finansowego. Ponadto, 
członkowie zarządu zostali powołani na nową, pięcioletnią kadencję.
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REK L AMA

konawczego ds. strategii. W czasie 
swojej pracy zawodowej w PKN Or-
len odpowiadał m.in. za proces uzy-
skania pozytywnej wa-
runkowej decyzji 
Komisji Euro-
pejskiej w  
przed-
miocie 
zgody 
na do-
kona-
nie 
kon-
centra-
cji pole-
gającej 
na przeję-
ciu przez  
PKN Orlen kontro-
li nad Grupą Lotos, opra-
cowanie i  realizację strategii, nad-

zór nad realizacją projektów strate-
gicznych oraz przygotowanie i  re-
alizację inwestycji kapitałowych.

   Karierę zawodową 
   rozpoczynał w 

  Dziale Praw-
nym Giełdy 

Papierów 
Warto-

ścio-
wych 

w War-
szawie 

w 
1997 
roku, 
gdzie 

   był zatrud-
niony do 2004 

roku. Wykładowca  
  na Wydziale Prawa i Ad-

ministracji Uczelni Łazarskiego 

w  okresie od roku 2000 do roku 
2005. W latach 2004 – 2006 zatrud-
niony w Sygnity. Następnie od roku 
2006 do roku 2018 współpracował 
z międzynarodową kancelarią 
prawną Dentons Europe Dąbrowski 
i Wspólnicy jako Senior Associate, 
a następnie Counsel.

Specjalizuje się w prawie papie-
rów wartościowych oraz prawie 
handlowym. Doradzał przy transak-
cjach dotyczących nabywania spół-
ek i przedsiębiorstw, zarówno na 
rynkach publicznych, jak i niepu-
blicznych, przy transakcjach łącze-
nia, podziału oraz innego typu re-
strukturyzacjach spółek. Prowadził 
projekty Initial Public Offering (IPO) 
dla emitentów krajowych i zagra-
nicznych na rynku regulowanym, 
jak również doradzał w zakresie in-
nych kwestii dotyczących rynków 

kapitałowych w Polsce oraz innych 
jurysdykcjach Unii Europejskiej. 
Dysponuje dużym doświadcze-
niem w zakresie transakcji fuzji 
i przejęć (M&A).

Jest absolwentem Wydziału Pra-
wa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego we współpracy z University 
of Florida Fredric G. Levin College 
of Law, Center for American Law 
Studies. Uczestnik studiów pody-
plomowych Executive Master of 
Business Administration organizo-
wanych przez Uniwersytet Gdański 
we współpracy z Gdańską Funda-
cją Kształcenia Menedżerów oraz 
Porto Business School. Posługuje 
się językiem angielskim oraz rosyj-
skim. n
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nOwe prAwO celne 
z pOdpisem prezydentA
8 kwietnia 2021 r. prezydent RP podpisał ustawę z 30 marca 2021 r. 
o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, 
przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Nowelizacja ujednolici 
i usprawni wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych 
i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku 
z importem towarów. Nowe rozwiązania dotyczą również identyfikacji 
cudzoziemców do celów podatkowych.

przy 30 mOp-Ach pOwstAną 
stAcJe łAdOwAniA
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udało się wskazać 
dzierżawców terenów pod kolejne stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych. W większości lokalizacji wygrały oferty złożone przez 
konsorcjum Ekoen i Ekoenergetyka.

Zmiany dla importerów
W przypadku importu towarów 

prowadzone będzie tylko jedno po-
stępowanie dla określenia należno-
ści celnych, podatku od towarów 
i usług, podatku akcyzowego, opła-
ty paliwowej oraz opła-
ty emisyjnej (o ile 
będą one należ-
ne). W konse-
kwencji te-
go postę-
powania 
wydana 
zostanie 
jedna de-  
cyzja dla  
wszystkich 
tych należno-
ści i opłat. Obecnie 
postępowanie celne 
i  podatkowe prowadzone 
są odrębnie a w ich wyniku – w za-
leżności od rodzaju towaru – wyda-
wanych jest nawet kilka decyzji (do-
tyczących należności celnych i po-
datkowych oraz opłat: emisyjnej – 
w przypadku importu paliw silniko-
wych i paliwowej – w przypadku im-
portu paliw silnikowych i gazu). 
Wprowadzone rozwiązanie ograni-
czy koszty po stronie podmiotów 
dokonujących importu towarów 
oraz izb administracji skarbowej, 
a także ułatwi i usprawni działalność 
importową. Obsługa celna importe-
rów stanie się sprawniejsza i szybsza.

Ponadto odformalizowana zosta-
nie procedura wpisu do wykazu gwa-
rantów uprawnionych do udziela-
nia gwarancji składanych jako za-
bezpieczenie pokrycia kwot wyni-
kających z długów celnych. Wykaz 
gwarantów będzie prowadzony 

przez szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej i on będzie decydował 
o wpisie do tego rejestru. Odforma-
lizowany zostanie również wpis oso-
by na listę agentów celnych. Wpis 
na listę będzie, tak jak obecnie, de-

cyzją Dyrektora Izby Ad-
ministracji Skarbo-

wej w Warsza-
wie. Skrócony 

zostanie 
   czas ocze-

kiwania 
podmio-

tów i osób 
zaintere-

sowanych 
na taki wpis, 

gdyż sam wpis 
odpowiednio do 

wykazu albo na listę 
będzie decyzją.

Ponadto nowe przepisy ujednoli-
cają tryb prowadzenia kontroli cel-
no-skarbowych w zakresie przestrze-
gania przepisów prawa celnego 
i  prawa podatkowego w związku 
z importem towarów.

Ustawa umożliwi nadawanie nu-
meru PESEL osobom (głównie cu-
dzoziemcom) nieprowadzącym dzia-
łalności gospodarczej lub niebędą-
cym zarejestrowanymi podatnika-
mi VAT, które nie posiadają zamel-
dowania na terytorium RP. Zmiany 
w zakresie identyfikacji podatkowej 
będą korzystne dla pracodawców 
zatrudniających cudzoziemców.

Zmiany w obszarze gier 
hazardowych

Nowe przepisy wprowadzają 
uproszczenie i skrócenie procedur 
prowadzenia spraw z zakresu gier 

Przetarg dotyczył 36 Miejsc Ob-
sługi Podróżnych (MOP) kategorii I, 
podzielonych na 21 lokalizacji. 
Dwóch zainteresowanych 
oferentów: GreenWay 
Polska oraz kon-
sorcjum firm 
Ekoen (lider)  
i Ekoenerge-
tyka – Pol-
ska (part-  
ner), złoży-
ło łącznie  
30 ofert. Po 
ich ocenie, 
przy uwzględ-
nieniu wskaza- 
nych lokalizacji prefe-
rowanych oraz przy zacho-

waniu zasad konkurencyjności po-
między przyszłymi dzierżawcami, 
GDDKiA rozstrzygnęła przetarg dla 

30 MOP-ów w 17 lokaliza-
cjach.

Konsorcjum  
      Ekoen i Eko-

energetyka 
zwyciężyło 
   w 11 loka-

lizacjach, 
zdoby- 

 wając 
kontrakty 

na dzierżawę 
     20 MOP-ów. 

      GreenWay wy-
dzierżawi 10 MOP-ów 

w 6 lokalizacjach.

hazardowych m.in. poprzez umożli-
wienie podmiotom przekazywania 
informacji określonych w ustawie 
o  grach hazardowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej.

Wpisy do Rejestru domen służą-
cych do oferowania gier hazardo-
wych niezgodnie z ustawą o grach 
hazardowych będą zatwierdzane 
przez upoważniony organ Krajowej 
Administracji Skarbowej. Kompeten-
cje do nakładania kar pieniężnych 
na przedsiębiorców telekomunika-
cyjnych oraz dostawców usług płat-
niczych nieprzestrzegających prze-
pisów ustawy o grach hazardowych, 
uzyska naczelnik urzędu celno-skar-
bowego, właściwy do prowadzenia 
czynności audytowych.

Opłata paliwowa i opłata 
emisyjna

Ustawa wprowadza również zmia-
ny dostosowujące przepisy regulu-
jące opłatę paliwową do przepisów 

ustawy o podatku akcyzowym oraz 
możliwość ubiegania się o zwrot 
opłaty paliwowej. Będzie ona zwra-
cana w przypadkach i na zasadach 
przewidzianych dla zwrotu podatku 
akcyzowego na wniosek podmiotu 
uprawnionego do takiego zwrotu.

Naczelnik urzędu celno-skarbo-
wego stanie się organem właści-
wym do przyjmowania informacji 
o  opłacie emisyjnej w przypadku 
importu paliw silnikowych (obecnie 
informacje te składane są do naczel-
nika urzędu skarbowego).

Ustawa wejdzie w życie pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po 
upływie miesiąca od dnia ogłosze-
nia, z wyjątkiem przepisów:
•  13 (dotyczących zmian w ustawie 

o doręczeniach elektronicznych), 
który wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

•  12 (dotyczącym zmian w ustawie 
o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej) , który wcho-
dzi w życie 1 stycznia 2022 r. n
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Ekspresy do kawy WMF przygotują napoje dla każdego wymagającego klienta – kawę z mlekiem lub bez, z pianką mleczną, z dodatkiem gorącej 
czekolady – różnorodność jest praktycznie nieograniczona. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego umożliwia szybkie i łatwe poru-
szanie się po menu, a animowane graaki ułatwiają wykonywanie codziennych procedur pielęgnacyjnych.       

Szeroka gama akcesoriów (np. lodówki na mleko, podgrzewacze do aliżanek, podajniki do kubków i mobilne stacje kawowe) daje nieograni-
czone możliwości obsługi i aranżowania przestrzeni.  

EkspresyEkspresy WMF można w dowolny sposób spersonalizować dzięki bogatemu wyborowi opcji, takich jak: bezkonkurencyjny system mleczny 
Dynamic Milk (opatentowane spienianie mleka w kilku konsystencjach, na ciepło i na zimno), możliwość korzystania z 2 rodzajów mleka 
(np. wegańskiego i klasycznego UHT), gorąca czekolada, syropy smakowe, podgrzewanie aliżanek parą, sensor obecności kubka i zasilanie 
wodne z sieci lub z wbudowanego pojemnika na wodę. Wszystkie powyższe opcje umożliwiają indywidualną konagurację każdego ekspresu 
w taki sposób, aby Twoja stacja benzynowa wyróżniała się na tle konkurencji.

POBIERZ APLIKACJĘ I ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ EKSPRESY WMF W TWOIM OTOCZENIU

PRIMULATOR.PL

iOS android

WITAJ W ŚWIECIE KAWY!
ODKRYJ IDEALNE POŁĄCZENIE DOSKONAŁEJ JAKOŚCI KAWY I ŁATWEJ OBSŁUGI

AUTOMATYCZNE EKSPRESY DO KAWY 

1100 S

1300 S 5000 S+

1500 S+

9000 S+



pkn Orlen sfinAlizOwAł 
przeJęcie spółki Otp
PKN Orlen nabył 100 proc. udziałów spółki transportowej OTP, 
największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. 
Transakcja umożliwi dynamiczny rozwój i optymalizację procesów 
logistycznych. Odbudowa własnych mocy transportowych w strukturach 
Koncernu oraz planowana centralizacja zarządzania logistyką drogową 
korzystnie przełożą się również na wyniki Grupy Kapitałowej Orlen. 
W ten sposób Koncern zdecydowanie umocni swoją pozycję na rynku 
przewozów drogowych.cztery nOwe zbiOrniki 

w bAzAch pern
Do eksploatacji trafiły właśnie cztery zbiorniki – po dwa w bazie paliw 
w Dębogórzu i w Rejowcu. Ich łączna pojemność to 128 tys. m sześc.

Przejęcie doświadczonego pod-
miotu z wysokimi kompetencjami 
w obszarze przewozów drogowych 
poprzedziła wnikliwa analiza bran-
ży transportowej i zachodzących 
w  niej zmian w ostatnich latach. 
Spółka OTP powstała na bazie 
aktywów Orlen Trans-
port, o którego  
sprzedaży do  
Grupy Trans 
Polonia 
zdecydo-
wano w  
2015 roku.

Obec-  
nie wolu-  
men prze-
wozów dro-
gowych w Gru-
pie Orlen wynosi 
ok. 12 mln ton rocznie. 
Docelowy model procesów lo-
gistycznych w Grupie Orlen zakłada 
dywersyfikację mocy transporto-
wych i osiągnięcie optymalnego 
poziomu struktury floty własnej 
w  stosunku do floty zewnętrznej. 
Zgodnie z przyjętą strategią, prze-
wozy ok. 7 mln ton produktów, 
w  tym benzyny, diesla, paliw JET 
i LPG będą realizowane z wykorzy-
staniem własnych zasobów. Pozo-
stałe 5 mln ton będzie obsługiwane 
przez przewoźników zewnętrznych. 
Będą to głównie przewozy produk-
tów chemicznych i petrochemicz-
nych, zarówno krajowe, jak i mię-
dzynarodowe. Transport tych pro-
duktów ma inną specyfikę niż trans-
port paliw, dlatego w tym segmen-
cie, PKN Orlen będzie współpraco-
wał z podmiotami zewnętrznymi.

Rozbudowa własnych zasobów 
transportowych pozwoli na zacho-
wanie pełnej kontroli nad produk-
tem w całym łańcuchu logistycznym. 
Pozwoli też uzyskać wysoką elastycz-
ność operacyjną w zależności od sytu-

acji podażowo-popytowej na 
rynku. Uzyskany efekt 

skali umożliwi 
zwiększenie sy-

nergii w seg-
mencie 

transportu 
drogowe-
go pomię-
dzy spółka-

mi z Grupy 
Orlen. Ogra-

niczone zosta-
ną także koszty 

transportu poprzez 
wzrost utylizacji floty, 

a marża na przewozach drogo-
wych zatrzymana zostanie w grupie.

Własne kompetencje transporto-
we w Grupie Orlen umożliwią rów-
nież elastyczną reakcję na zmiany 
zachodzące na rynku paliw, w tym 
rozwój paliw alternatywnych – wo-
doru, LNG, czy CNG. Zabezpiecze-
nie zasobów i struktur transporto-
wych ułatwi szybkie wejście na ry-
nek przewozu tych produktów.

Budowa własnych kompetencji 
przewozowych ułatwi też politykę 
kadrową w tym obszarze. Obecnie 
branża transportowa napotyka 
trudności związane z deficytem kie-
rowców autocystern na rynku pracy. 
Aż 40 proc. kierowców jest w wieku 
przedemerytalnym.

Dodatkowym potencjałem dla 
rozwoju transportu drogowego 

Paliwowy hub morski
Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu po-

większyła się o dwa nowe zbiorniki 
po 32 tys. m sześc. każdy. Dzięki roz-
budowie pojemość magazynowa 
bazy wzrosła do prawie 260 tys. m 
sześc. Wy-
k o -

nawcą 
prac było konsorcjum: Aldesa Con-
strucciones Polska (lider konsorcjum), 
Aldesa Construcciones oraz Mekro.

Niedługo ruszy budowa kolejne-
go, podobnego zbiornika, który zo-
stanie oddany do użytku w przy-
szłym roku. Kompleksowy plan roz-
woju bazy i stworzenie paliwowego 
hubu morskiego obejmuje nie tyl-
ko rozbudowę pojemności maga-
zynowych, ale i instalacji transpor-
tu rurociągowego, modernizację 
frontu kolejowego, a także zwięk-
szenie zdolności przeładunkowych 
nabrzeża tankowców, realizowane 
we współpracy z zarządem Portu 
Morskiego Gdynia. Nowe udogod-

nienia pozwolą Klientom PERN na 
bardziej efektywny import i dalszą 
dystrybucję oleju napędowego.

Pojemność magazynowa 
bazy w Rejowcu wzrosła  
do ponad 300 tys. m sześc.

Ogromną zaletą Bazy Paliw nr 4 
w Rejowcu jest jej położenie – 

w centralnej części Wielkopol-
ski oraz połączenie rurocią-

giem z Bazą nr 2 w Nowej 
Wsi Wielkiej i Płockiem. Do-
tychczas znajdowało się na 
jej terenie 59  zbiorników 
paliwowych o łącznej po-

jemności ok. 238 tys. m sześc. 
Magazynowana jest w nich 

benzyna bezołowiowa, olej na-
pędowy i opałowy oraz bioestry. 

Dzięki rozbudowie bazy o kolejne 
2  zbiorniki, całkowita pojemność 
magazynowa zwiększyła się o 64 tys. 
m sześc. Wykonawcą prac jest kon-
sorcjum, w skład którego wchodzą: 
Mostostal Warszawa jako lider oraz 
Mostostal Płock.

200 tys. napełnionych  
baków tirów

Każdy z czterech nowych zbiorni-
ków ma pojemność 32 tys. m sześc. 
i będzie przeznaczony do magazy-
nowania oleju napędowego. Po-
jemność tych wszystkich czterech 
zbiorników pozwala na napełnienie 
ok. 200 tys. przeciętnych baków sa-
mochodów ciężarowych typu tir. n

Przetarg dotyczył trzech 
autostrad i trzech ekspresówek

Do wydzierżawienia były fragmen-
ty nieruchomości na MOP-ach zlo-
kalizowanych przy autostradach A1 
(Toruń – Tuszyn oraz Sośnica – Go-
rzyczki), A2 (Konin – Warszawa), A4 
(Jędrzychowice – Krzyżowa, Wro-
cław – Katowice oraz Kraków – Kor-
czowa), a także drogach ekspreso-

wych S3 (Szczecin – Gorzów Wlk.), 
S7 (Elbląg – Kielce), S8 (Zambrów – 
Ostrów Mazowiecka oraz Wrocław – 
Kępno).

Lokalizacje, dla których nie dało 
się wskazać dzierżawców przy za-
chowaniu zasad konkurencji po-
między poszczególnymi lokaliza-
cjami (zasada ABAB), znajdą się 
w kolejnym przetargu. n
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Spółka Enelion dostarcza rozwią-
zania obejmujące m.in. inteligent-
ne ładowarki dla pojazdów elek-
trycznych oraz system do zarządza-
nia sieciami ładowarek, planami ta-
ryfowymi i rozliczaniem płatności 
oraz aplikację mobilną dla kierow-
ców pojazdów elektrycznych umoż-

liwiającą zdalne zarządzanie łado-
waniem, kontrolę ilości zużytej 
energii i kosztów ładowania.

Pierwsza transza inwestycji zakła-
da objęcie przez PGNiG Ventures 
udziałów w spółce Enelion o warto-
ści ok. 2,5 mln zł. W kolejnych kro-
kach PGNiG Ventures ma możliwość 

Circle K staje się tym samym 
pierwszym sprzedawcą 
detalicznym paliw, 
który wprowa-
dza tę inno-
wacyjną 
techno-
logię 
w obrę-
bie całej 
sieci 
krajo-
wej. Pay  
by Plate to 
nowa meto-
da płatności, 
któ ra umożliwia kli-
entom Circle K płacenie za 
paliwo dzięki technologii rozpozna-

wania numerów tablic rejestracyj-
nych i przy użyciu apli-

kacji mobilnej, za-
pewniając w ten

sposób całko-
wicie bez-

problemo-
wą obsłu-
gę klien- 
  ta. To 

ważny 
element 
strategii 

Circle K, któ-
ry ma na celu 

udoskonalić ofer-
tę stacji i tym samym 

jeszcze lepiej odpowiadać 
na przyszłe potrzeby klientów.

zainwestować w Enelion 6 mln zł. 
Horyzont inwestycji wynosi maksy-
malnie 5 lat.

Enelion kieruje swoją ofertę za-
równo do klientów biz-
nesowych, w tym 
m.in. firm  
z branży  
energe-
tycznej, 
samo-
rządów, 
zarząd-
ców bu-
dynków, 
dealerów 
samocho-
dowych, jak i 
do klientów in-
dywidualnych. Na  
przestrzeni ostatnich 
dwóch lat firma zwiększyła ponad 
czterokrotnie sprzedaż swoich pro-
duktów. Spółka umacnia swoją po-
zycję w Polsce i na rynkach europej-
skich. Aż 70 proc. wyprodukowa-
nych przez Enelion ładowarek typu 

AC trafia na za granicę. Spółka za-
mierza zwiększyć produkcję z obec-
nych 400 do ponad 5 tys. urządzeń 
AC miesięcznie w 2025 roku i rozwi-

nąć eksport do USA, 
Kanady, Europy 

Wschodniej, 
Ameryki Po-

łudniowej, 
na Bliski 

Wschód 
oraz do 

Afryki. 
Spółka 

zamierza 
też wpro-

wadzić do 
oferty szybkie 

ładowarki DC.
Inwestycja w spół-

kę Enelion to druga prze-
prowadzona przez PGNiG Ventures 
transakcja w tym roku. W  marcu 
fundusz objął akcje ICsec, polskie-
go producenta systemów cyberbez-
pieczeństwa dla przemysłu. Wartość 
inwestycji to 4 mln zł. n

GrupA pGniG zAinwestOwAłA 
w prOducentA łAdOwArek 
dO e-sAmOchOdów
Spółka PGNiG Ventures, pełniąca w Grupie Kapitałowej PGNiG rolę 
funduszu typu corporate venture capital, objęła udziały firmy Enelion 
oferującej kompleksowe rozwiązania dla elektromobilności. Wartość 
pierwszego etapu inwestycji to 2,53 mln zł. Jej całkowita wartość może 
wynieść 6 mln zł.

circle k rOzszerzA zAsięG 
pAy by plAte O nOwe rynki
Spółka Alimentation Couche-Tard Inc. ogłosiła wprowadzenie technologii 
Pay by Plate na terenie Szwecji oraz plany rozszerzenie jej dostępności na 
całą sieć Circle K.

w koncernie są procesy akwizycyj-
ne, szczególnie przejęcie Grupy Lo-
tos oraz nowe wolumeny związane 
z projektami rozwojowymi PKN Or-
len. Połączona baza logistyczna 
w przypadku realizacji procesu bę-
dzie wymagała dużo większej ela-
styczności po stronie Grupy Orlen, 
którą może zapewnić właśnie wła-
sna flota. Docelowo PKN Orlen pla-
nuje konsolidację transportu dro-
gowego w ramach jednego wyspe-
cjalizowanego podmiotu.

Przejęcie spółki OTP, jest pierw-
szym elementem długoterminowej 
strategii dla logistyki drogowej Gru-
py Kapitałowej Orlen. Kolejnym kro-
kiem będzie centralizacja procesów 
logistycznych w ramach Koncernu, 
która rozpocznie się w czerwcu 
2021 r. i w pierwszym etapie obejmie 
paliwa tradycyjne, a później pro-
dukty chemiczne i petrochemiczne. 
Cały proces powinien zakończyć się 
do 2023 r.

Posiadanie własnej floty oraz cen-
tralizacja procesów logistycznych, 
oprócz optymalizacji kosztów, znacz-
nie ułatwi realizację strategii GK 
Orlen w zakresie digitalizacji proce-
sów. PKN Orlen zakłada rozwój na-
rzędzi IT oraz systemów związanych 
z obsługą procesów transporto-
wych – digitalizację komunikacji 

poprzez wprowadzenie kompute-
rów pokładowych, zabezpieczenie 
ładunków systemem elektroniczne-
go plombowania oraz systemem 
wideo monitoringu. System digita-
lizacji pozwoli także na zwiększenie 
kontroli nad procesami i ich auto-
matyzację, co przełoży się na ogra-
niczenie udziału pracowników sta-
cji paliw w procesie dostaw.

OTP (dotychczas w Grupie Trans 
Polonia) jest jednym z najwięk-
szych w Polsce dostawców usług 
transportu drogowego. W 2019 r. 
spółka przewiozła prawie 6 mln m 
sześc. paliw, paliw lotniczych oraz 
LPG. Dysponuje nowoczesną flotą 
ponad 200 zestawów do przewozu 
towarów niebezpiecznych ADR kla-
sy II i III. Zatrudnia blisko 700 pra-
cowników, w tym ponad 550 kie-
rowców. Przychody spółki w 2019 
r. wyniosły 160,6 mln zł, EBITDA 
36,1 mln zł, a zysk netto 13,3 mln zł. 
Przychody OTP generowane są 
głównie w oparciu o długotermino-
we umowy z Grupą Orlen i innymi 
koncernami paliwowymi. Spółka 
OTP od czasu wejścia do Grupy 
Trans Polonia była intensywnie roz-
wijana, zdobywając większe do-
świadczenie i rozszerzając kompe-
tencje w obszarze transportu dro-
gowego. n
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System Pay by Plate, który z po-
wodzeniem był wprowadzany w ra-
mach projektu pilotażowego, reali-
zowanego w wybranych punktach 
Circle K w Norwegii, został oficjal-
nie uruchomiony w Szwecji w dniu 
22 kwietnia. W najbliższych latach, 
w miarę popularyzacji wśród klien-
tów tego innowacyjnego rozwiąza-
nia, Circle K planuje wdrożenie go 
na większą skalę w obrębie całej 
sieci.

Korzystanie z usługi Pay by Plate 
jest łatwe – aby dokonać transakcji 
nie potrzeba ani karty, ani kodu PIN. 
Klienci po prostu wjeżdżają na sta-
nowisko, tankują paliwo i płacą za 
usługę w aplikacji Circle K Easy Fuel, 
korzystając z popularnej technolo-
gii rozpoznawania numerów tablic 

rejestracyjnych. Jest ona często wy-
korzystywana przy pobieraniu opłat 
drogowych oraz parkingowych, co 
jest znane wielu europejskim kie-
rowcom.

Ewolucja modelu funkcjonowa-
nia stacji Circle K wpisuje się rów-
nież w szersze globalne imperaty-
wy związane z tym, że cały świat 
jednoczy się we wspólnym wysiłku 
na rzecz realnego przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym. Circle K ma 
do odegrania kluczową rolę w reali-
zacji planu przejścia od paliw kopal-
nych do elektryfikacji i zrównowa-
żonych paliw alternatywnych. Spół-
ka jest dumna z tego, że przoduje w 
działaniach ukierunkowanych na 
zapewnienie klientom prostszych 
rozwiązań. n

16 listopada 2020 r. Anwim usta-
nowił program emisji obligacji 
o wartości 150 mln zł, a 17 grudnia 
br. nastąpiła pierwsza emisja obli-
gacji serii A w wysokości 
50 mln zł. Obecnie, 
obligacje trafia-
ją do Alterna-
tywnego 
Systemu 
Obrotu 
Catalyst 
prowa-
dzonego 
przez 
GPW, 
co pozwoli 
upłynnić obrót 
na rynku wtórnym. 
Fundusze pozyskane 
w ramach emisji zostaną przezna-
czone na dalszy, dynamiczny roz-
wój sieci stacji paliw Moya.

— Wejście na rynek Catalyst spra-
wi, że obrót obligacjami będzie jesz-
cze prostszy. Zależy nam na tym, by 
inwestorzy mieli pełne przekonanie, 

że warto stawiać na Anwim 
i sieć stacji paliw Moya 

– zarówno na ryn- 
    kach finanso-

wych, jak i gdy 
mają potrze-
bę zatanko- 
  wania po- 
   jazdu. Cie- 
   szymy się, 

   że wspólnie 
z  nabywcami 

naszych obliga-
cji przybliżamy się 

do naszego celu, ja-
kim jest poziom minimum 

500 stacji do końca 2024 r. – mówi 
Rafał Pietrasina, prezes zarządu An-
wim. n

Anwim debiutuJe nA Giełdzie 
pApierów wArtOŚciOwych
15 kwietnia 2021 r. miał miejsce debiut obligacji wyemitowanych przez 
Anwim na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. W obieg zostało wprowadzonych 50 tys. 
obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda. Termin 
wykupu obligacji przypada na 18 grudnia 2023 r. Agentem emisji jest 
Bank Pekao.
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PPierwsza stacja Ekoen została uruchomiona w lutym 2020 roku 
w Zielonej Górze. Od czego zaczął się ten projekt? Wspominał Pan 
w mediach, że prace nad tym konceptem trwają już co najmniej od 
3 lat.

Zauważyliśmy, że sposób, w jaki rozwija się rynek elektromobil-
ności, nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie, nie jest 
naszym zdaniem odpowiedni. Mam tu na myśli infrastrukturę roz-
proszoną, która z kolei dzieli się też na taką rozproszoną infrastruk-
turę miejską, publiczną – lokalizowaną raczej w przypadkowych 
miejscach, takich jak markety i parkingi publiczne – a także 
poprzez infrastrukturę prywatną sytuowaną w garażach. Stwier-
dziliśmy, że jest to rozwiązanie, które długofalowo nie zbuduje 
elektromobilności. 

Rozproszona infrastruktura ładowania tylko daje przywileje 
dwóm grupom użytkowników. Po pierwsze tym, którzy są pasjo-
natami elektromobilności i są w stanie jeździć od lokalizacji do 
lokalizacji i szukać wolnej ładowarki, takiej która naładuje jego 
samochód. Po drugie tym, którzy mają własny garaż z „gniazd-
kiem” i mogą zakupić samochód elektryczny jako kolejne auto 
w rodzinie.

Do tej pory często się przecież zdarzało, że ktoś wystarczająco 
zamożny, po prostu będąc w salonie BMW i kupując BMW 7, przy-
padkowo interesował się tzw. elektrykami:

— A co to tam stoi? – pytał.
— Taka fajna i-trójeczka (i3) – odpowiadał sprzedawca.
— A ile kosztuje?
— 150 tysięcy złotych.
— No to dorzućcie do mojego zakupu. Pobawię się! 
Można powiedzieć, że tak w Polsce rozwijała się elektromobil-

ność, ale to nie jest ta realna elektromobilność. Dlaczego nie? 

Ponieważ musimy przygotować elektromobilność dla tych ludzi, 
którzy w perspektywie czasu chcą na tym oprzeć swój biznes, któ-
rzy nie mają własnego garażu, i którzy być może kupią samochód 
z drugiej ręki. I to są powody, dla których rozwiązania spod znaku 
infrastruktury rozproszonej zadziałają tylko w krótkiej perspekty-
wie czasu.

Czy dostrzega Pan jeszcze jakieś wady obecnych rozwiązań funkcjo-
nujących na rynku elektromobilności? 

Tak, jest ich całe mnóstwo. Obecnie cała infrastruktura, czy to 
rozproszona, czy nawet już ta bardziej scentralizowana, jak huby 
ładowania, ona wymaga zawsze karty użytkownika. A dlaczego to 
nie może być bardzo prosto rozwiązane, że po tankowaniu ja po 
prostu płacę i odjeżdżam? Nie możemy od razu zakładać, że wszy-
scy ludzie są złodziejami, i że stacja byłaby niezabezpieczona, że 
każdy by się naładował i odjechał. To nie jest dobre założenie. 
Dopiero w momencie, gdyby się okazało, że faktycznie większość 
ludzi po ładowaniu nie płaci za energię elektryczną, no to wtedy 
dopiero można byłoby zacząć się zastanawiać, jak to lepiej zabez-
pieczyć. Ale dzisiaj takich sytuacji na rynku jeszcze nie ma. Na 
naszej stacji w Zielonej Górze kierowcy nie uciekają po naładowa-
niu auta.

Mam jeszcze jeden argument przeciwko kartom. Kiedyś mój 
znajomy wybrał się samochodem elektrycznym do Frankfurtu. 
Musiał mieć przy sobie kilka kart i aplikacji – pięciu, sześciu opera-
torów po drodze – nie każda działała. Okazuje się więc, że przy 
obecnie dostępnych na rynku rozwiązaniach jazda samochodem 
elektrycznym to loteria. Jeśli ktoś kupuje samochód elektryczny 
do celów zawodowych, to po kilku tygodniach jeżdżenia czuje, że 
po prostu został oszukany. Wychodzi na to, że za pół miliona zło-

O elektromobilności ludzie w Polsce wiedzą bardzo niewiele. Jestem tym przerażony. 
I nie ma naprawdę, poza kilkoma wyjątkami, z kim rozmawiać, powiedzieć: „Słuchajcie! 

Nie tędy droga. Trzeba inaczej stworzyć tę elektromobilność”. W odpowiedzi ciągle słyszę: 
„Nie! Samochody ładuje się przecież w garażu. Co ty nam będziesz opowiadał o innych 
koncepcjach!”. Odpowiadam więc: „To je sobie ładujcie w garażu – ja będę robił swoje”. 
Do elektromobilności nie można podchodzić byle jak, na skróty. Nie oglądając się na 
innych w Ekoen robimy swoją pracę – mówi w ekskluzywnej rozmowie z redakcją 
magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store” Bartosz Kubik, prezes zarządu 

Ekoen – pierwszej w Polsce niezależnej i samodzielnej sieci stacji ładowania 
samochodów elektrycznych.

rozmAwiAł
EDWin KAniUK
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tych kupił sobie samochód, który nie spełnia jego oczekiwań 
i znacznie ogranicza jego mobilność, swobodę. 

Kolejna rzecz – czy nikogo nie razi, że stacje tankowania samo-
chodów elektrycznych nie mają zaplecza gastronomicznego i toa-
lety? Są po prostu pozbawione niezbędnych warunków podczas 
oczekiwania na naładowanie. Znowu użytkownicy samochodów 
elektrycznych są z automatu gorzej traktowani niż użytkownicy 
samochodów spalinowych. 

Ostatni argument, który nas przekonał do tego, żebyśmy uru-
chomiali projekt sieci stacji ładowania Ekoen. Ekoenergetyka 
wchodząc na rynek stacji szybkiego ładowania, głównie w seg-
mencie autobusowym, wykonała bardzo dużą pracę na rzecz 
postępu technologicznego, dostępu do produktu, do technologii. 
W pewnym momencie stwierdziliśmy, że możemy nasze produkty 
zacząć zaadaptować na potrzeby rynku elektrycznych samocho-
dów osobowych. 

Kiedy dokładnie zaczęli Państwo realizować ten projekt?
Pierwsza stacja, która powstała w lutym 2020 roku w Zielonej 

Górze, to był już efekt ponad dwóch lat pracy naszego zespołu. 
W tym okresie zaprojektowaliśmy ładowarki, budynek, wnętrze. 
W  kolejnych etapach był projekt komercjalizacji rozwiązania, 
wykonanie oprogramowania – to wszystko jest naszą własnością. 
Sam zapłatomat to także nasza autorska koncepcja. Dzięki temu 
od razu po ładowaniu klienci mogą zapłacić zbliżeniowo kartą 

płatniczą. Nie muszą więc wcześniej rejestrować osobnych kart, 
robić żadnych przedpłat itd.

Przez ostatni rok mogliśmy przetestować naszą stację. Co 
prawda przez pandemię w ograniczonym zakresie, ponieważ po 
drogach nie podróżowało tyle samochodów, ile się spodziewali-
śmy. Jednak w Zielonej Górze posiadamy własną korporację elek-
trycznych taksówek, która bardzo mocno eksploatowała Ekoen, 
sprawdzając jak on się zachowuje, czy wszystko jest stabilne.

W 2020 roku naładowaliśmy pojazdy 10 tys. razy i praktycznie 
poza jedną awarią, którą rozwiązaliśmy w ciągu 45 minut, stacja 
ładowania pracowała bez problemów.

Na podstawie wymienionych przez Pana uwag można zaryzykować 
tezę, że nieomal stworzył Pan dekalog rozwoju elektromobilności. 
Jakie doświadczenia i wcześniej zdobyta wiedza przyczyniły się do 
zdobycia tak rozległej wiedzy w tej dziedzinie? Gdyby zechciał Pan 
trochę opowiedzieć o sobie oraz o realizowanych przez siebie pro-
jektach, zanim zrodziła się koncepcja sieci stacji ładowania? Ekoen 
to przecież nie pierwszy pański projekt.

Prawda jest taka, że faktycznie razem z moim wspólnikiem 
Maciejem Wojeńskim 12 lat temu rozpoczęliśmy przygodę z Eko-
energetyką i elektromobilnością. Obaj skończyliśmy studia na Uni-
wersytecie Zielonogórskim, gdzie braliśmy udział w różnego 
rodzaju projektach elektromobilnościowych. Między innymi doko-
naliśmy konwersji samochodu spalinowego na elektryczny, a na 
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pracę dyplomową zrobiliśmy pierwszy w Polsce terminal ładowa-
nia samochodów elektrycznych. No i wtedy zadaliśmy sobie pyta-
nie, czy ta przygoda powinna skończyć się tylko na obronie pracy 
dyplomowej, czy może jednak powinniśmy spróbować zrobić 
z tego biznes.

12 lat temu postawiliśmy wszystko na jedną kartę, bo wtedy 
jeszcze nikt nie mówił poważnie o rozwoju elektromobilności, 
każdy raczej się z niej wyśmiewał. Można powiedzieć, że w Europie 
były już pierwsze jaskółki, ale równocześnie zbiegło się to z okre-
sem wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Tym bardziej w Pol-
sce elektromobilność nie była brana na poważnie przez kogokol-
wiek. Szczególnie przez banki i instytucje publiczne. Ludzie się po 
prostu z nas śmiali. A my stwierdziliśmy, że zrobimy z tego biznes. 
Od razu wiedzieliśmy, że skoro tworzymy firmę, to tworzymy ją 
poważną i dużą. Byliśmy przekonani, że nie chcemy budować 
niczego małego. Że jeżeli już dzisiaj zajmujemy się tą tematyką – 
infrastrukturą ładowania konkretnie – to chcemy być firmą, która 
będzie tę elektromobilność w Europie budowała. I my w pewnym 
stopniu – jakby to nie zabrzmiało – ale wzięliśmy na siebie odpo-
wiedzialność faktycznego kształtu elektromobilności na rynku. 
Mieliśmy realny wpływ na to, co się na nim dzieje. Oczywiście 
wiemy, gdzie jest nasza pozycja przy międzynarodowych koncer-
nach, które w ogóle decydują o tym, czy ma być elektromobilność 
czy nie i to one narzucają tempo procesom zmian. Ale nie jest też 
tak, że Ci mniejsi gracze – pokroju Ekoenergetyki – nie mają nic do 
powiedzenia; ostatecznie od ich siły zależy to, czy Ci duzi są w sta-
nie budować to, co sobie zaplanowali. 

My od razu wiedzieliśmy, że idziemy w infrastrukturę ładowania. 
Co prawda dopiero w 2011 roku stwierdziliśmy, że przyszłością jest 
szybkie ładowanie. Od 2012 roku zrobiliśmy komitywę z Solari-

sem, dla którego produkowaliśmy stacje szybkiego ładowania dla 
autobusów elektrycznych. To były pierwsze stacje szybkiego łado-
wania w Europie, jedne z pierwszych na świecie. W Stanach Zjed-
noczonych tylko Proterra wykorzystywała stacje szybkiego łado-
wania do swoich autobusów. W Europie byliśmy pierwsi i mało 
tego – to my z Solarisem wprowadziliśmy w Europie pojęcie cze-
goś takiego, jak ładowanie przez pantograf. 

Doszliśmy do takiego momentu, że Ekoenergetyka dzisiaj jest 
producentem największych stacji ładowania na świecie i najszyb-
szych stacji ładowania na świecie. To właśnie my posiadamy naj-
lepsze rozwiązania światowe, z których korzystają wielcy gracze.

Ile osób liczy Państwa zespół?
Ekoenergetyka zatrudnia obecnie ponad 500 pracowników. 

Inwestujemy ponad 200 milionów złotych w zaplecza badawczo-
rozwojowe, co sprawi, że nasze produkty będą jeszcze bardzie 
zaawansowane technologicznie. Inwestycje spowodują również, 
że w konsekwencji nasz zespół jeszcze się powiększy. Budujemy 
naprawdę potężną organizację, która chce kreować elektromobil-
ność, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Między innymi dlatego 
zapowiedzieliśmy produkcję i budowę stacji ładowania o mocach 
750 kW i 1,5 MW, bo my wiemy, że na takie produkty będzie zapo-
trzebowanie. Kiedy i do których pojazdów? Takie rzeczy wie tylko 
kilku największych graczy na świecie – w tym oczywiście Ekoener-
getyka.

Dzisiaj Ekoenergetyka jest jednym z głównym dostawców infra-
struktury szybkiego ładowania na rynku autobusowym. Dostar-
czyliśmy ładowarki do ponad 130 miast w 18 krajach. Charaktery-
zuje nas bardzo szybki czas reagowania i bardzo dobra obsługa 
serwisowa naszych klientów.
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Wyśmiewano się z Waszych projektów, bo nie wierzono, że w Polsce 
samodzielnie może powstać taka technologia, czy po prostu nie 
wierzono, że kiedykolwiek elektromobilność zdobędzie na tyle dużą 
popularność, aby to się opłacało?

Z jednej strony mało kto wierzył w rynek samochodów elek-
trycznych. Każdy uważał, że jest to wielka mrzonka, pieśń przyszło-
ści i że to w ogóle nie ma szans powodzenia. Może kiedyś. Zresztą 
w Polsce jest cała grupa ludzi, którzy do dzisiaj nie wierzą w rynek 
pojazdów elektrycznych. 

Z drugiej strony spotykali-
śmy wielu ludzi, którzy mówili 
nam, że jesteśmy za mali, aby 
realizować tak ambitne plany. 
Co my możemy? Z kim chcemy 
konkurować? Jak my w ogóle 
chcemy wystartować? Bez 
po tencjału, bez wiedzy, bez 
pieniędzy, bez organizacji, bez 
niczego po prostu – zaczyna-
jąc gdzieś tam w piwnicy 
(pierwsza siedziba spółki znaj-
dowała się w inkubatorze 
przedsiębiorczości zlokalizo-
wanego w piwnicy ówczesnego 
Wydziału Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji 
Uniwersytetu Zielonogórskie-
 go). 

My natomiast konsekwent-
nie pracowaliśmy. Nie walczy-
liśmy z tym, tylko powtarzali-
śmy: dobra, to wy wszyscy 
mówcie, tak jak uważacie, a my 
i tak swoje robimy. No prze-
cież nie zamkniecie nas chyba 
za to do więzienia (śmiech!). 

Tak samo jest teraz z Eko-
enami. Większość ludzi uważa, 
że to bezsensowny projekt. 
Ale kto tak uważa? Ci, którzy 
nigdy nie jechali samochodem 
elektrycznym. Albo jeździli, ale 
patrzą na samochód elek-
tryczny poprzez pryzmat swo-
ich możliwości finansowych, 
posiadanego domu i  ga rażu 
etc.

95 proc. ludzi zwyczajnie nie 
rozumie elektromobilności. 
Wobec nich jestem bardzo 
wyrozumiały. Jeśli ktoś nie 
rozumie, to trzeba mu wytłu-
maczyć i on być może po 
jakimś czasie przekona się, 
o  co w tym chodzi. To jest 
w porządku. 

Najgorsi są jednak tacy, którzy po prostu nie rozumieją i nie 
chcą zrozumieć albo są totalnymi ignorantami. To jest najgorsze. 

My natomiast wiemy, że w Ekoenach jest po prostu przyszłość 
z wielu względów. 

Stawia Pan Ekoenergetykę na równi z największymi światowymi 
dostawcami dla energetyki. Czy to sugestia, że postrzegacie swoje 
miejsce w czołówce rynkowych graczy z branży infrastruktury łado-
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wania? I jeszcze jedno – w czołówce w Europie, czy może jeszcze 
dalej?

Tak, to prawda, widzimy siebie w pierwszej trójce w Europie na 
rynku stacji ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. 
Ważne jest jednak, że nasi najwięksi konkurenci są jednocześnie 
partnerami biznesowymi, którzy rozwijają rynek tak jak my. Wiele 
firm, które pracują na rynku, wierzę, że robią to dla dobra tego 
rynku. Rozwijają go.

Generalnie chodzi o to, że poważnym graczom na rynku wcale 
nie zależy na wzajemnym zwalczaniu się. Jeśli każdy z nas bardzo 
dobrze wykonuje swoją pracę, to najważniejszą wartością z per-
spektywy pozostałych firm jest to, że nie psuje rynku. To działa na 
korzyść wszystkich. 

Równocześnie jako Ekoenergetyka jesteśmy biznesowo odpo-
wiedzialni za prawidłowy rozwój rynku i oferowanie najlepszych 
jakościowo produktów, takich które wyeliminują nierzetelną kon-

kurencję.
Bardzo niekorzystna sytuacja 

dla branży infrastruktury łado-
wania, ale także całej elektro-
mobilności występuje wtedy, 
gdy na rynku pojawiają się nie-
profesjonalni i niedoświadczeni 
producenci, a ich produkty nie 
działają. Do tego dochodzi 
brak serwisu, wiedzy na temat 
rynku. W konsekwencji buduje 
to bardzo zły obraz elektromo-
bilności i jeszcze większy brak 
zaufania ludzi do samocho-
dów elektrycznych.

Z jednej strony mówi Pan z du-
żym przekonaniem o realizo-
wanych dotychczas projektach, 
a z drugiej strony zapowiada-
jąc budowę 100 stacji napisał 
Pan w komunikacie do me-
diów, że Ekoen był ekspery-
mentem. Czy jest tak, że na 
początku nie miał Pan pełnego 
przekonania wobec budowy 
stacji Ekoen?

Byłem i jestem absolutnie 
przekonany o słuszności i sen-
sie budowy sieci Ekoen. Pierw-
szy nasz obiekt nie był ekspe-
rymentem wprost rynkowym. 
Miałem na myśli to, że stacja 
w Zielonej Górze była prototy-
pem, placówką testową, gdzie 
mogliśmy sprawdzić wszystkie 
funkcjonalności projektu. 

Ok, czyli miał Pan na myśli 
obiekt pilotażowy.

Dokładnie tak. Zanim pod-
jęliśmy decyzję o budowie sieci, 
chcieliśmy przetestować wdro-
żone rozwiązania i je dopraco-
wać, poprawić. 

Budowa 100 stacji na przestrze-
ni niemal sześciu lat, do końca 
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2026 ro ku – mógłby Pan przybliżyć szczegóły zaplanowanego pro-
cesu inwestycyjnego?

W tym miejscu muszę zaznaczyć, że posiadamy pełne kompe-
tencje do kompleksowej realizacji projektów oraz bardzo duże 
doświadczenie – od przygotowania dokumentacji technicznej, 
przez prace budowlane, produkcję, montaż i uruchomienie stacji 
ładowania, po późniejszy serwis. Mamy zbudowane pełne służby 
– projektowe, budowlane, kosztorysowe, energetyczne itd. 
W związku z tym wiemy, ile trwają procesy niezbędne do realizacji 
takich projektów.

Z jednej strony niecałe 6 lat na 100 lokalizacji, to nie jest termin, 
który spowodowałby, że my w tym temacie się nie wyrobimy. 
W Ekoenergetyce równolegle prowadzimy około 40 projektów 
rocznie (głównie międzynarodowych, ale także tych w Polsce), 
w których wykonujemy prace „od A do Z”.

Na tej podstawie potrafimy oszacować, że w ciągu 6 lat jesteśmy 
w stanie faktycznie uruchomić 100 lokalizacji. 

Czy sieć Ekoen będzie powstawać tylko na terenie Polski?
Chcemy odrobinę wejść na rynek zagraniczny, jednak szczegó-

łów tych planów na razie nie ujawniamy. Na pewno Ekoen nie 
pozostanie tylko w Polsce, o tym mogę zapewnić. 

Ale czy przewidują Państwo, że pierwszych 100 stacji powstanie 
w Polsce?

Nasza sieć jest przygotowana dla Polski. Opracowaliśmy już 
wstępną mapę lokalizacji. Oczywiście największy potencjał mają 
duże miasta. 

Chcecie nasycić całą Polskę, czy dzielicie ją jednak na Polskę A i Pol-
skę B – jedne regiony są dla Was lepsze, bardziej pożądane, a inne 
nie? Czy będzie w niej widać klasyczny tzw. podział na zabory?

Nie, aczkolwiek oczywiście zależy nam – i tu duże znaczenie 
będzie miało wsparcie Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, 
z którą współpracujemy – żeby budować elektromobilność bardzo 
lokalnie. To znaczy żebyśmy nie budowali najpierw infrastruktury 
przy autostradach, bo to jest coś, co tylko potencjalnie działa na 
wyobraźnię użytkowników samochodów elektrycznych.

Przyszli użytkownicy samochodów elektrycznych na razie mogą 
sobie nie zdawać sprawy, że infrastruktura ładowania będzie im 
potrzebna przede wszystkim w miastach. Uważamy, że wysoko-
przepustową infrastrukturę szybkiego ładowania najpierw trzeba 
budować w miastach, najlepiej w lokalizacjach kompromisowych 
– przy autostradach, drogach szybkiego ruchu, a równocześnie 
niedaleko od centrum. Dlatego wchodzimy z pierwszymi lokaliza-
cjami do największych miast.

Czy może Pan premierowo zdradzić naszym czytelnikom, w jakich 
miastach pojawi się pierwszych pięć Ekoenów?

Ja wiem, gdzie chcę je zbudować, ale dopiero gdy będę miał 100 
proc. pewności co do lokalizacji, to możemy umówić się, że czytel-
nicy Petrolnet.pl oraz magazynu „Stacja Benzynowa & Conve-
nience Store” będą poinformowani o tym jako pierwsi. Mamy prze-
myślany koncept, prowadzimy rozmowy, finalizujemy ustalenia. 
Wśród tych lokalizacji na pewno jest Warszawa, na pewno jest też 
Łódź.
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Czyli jednak możemy powiedzieć, że druga w Polsce stacja Ekoen 
powstanie w Warszawie, np. blisko warszawskiego oddziału Pań-
stwa firmy?

Chciałbym, żeby to było w Warszawie, natomiast jeżeli w innym 
mieście szybciej przejdą procedury budowlane to nie będę czekał 
specjalnie na stolicę. Bo to często jest tak, że jak Pan spotyka się 
z jakimś prezydentem miasta to jeden powie „Ja bardzo chcę!”, 
a inny powie „Jak chcesz, to sobie rób…”. I czasami w większych 
miastach urzędnicy mówią właśnie „To sobie rób, jeśli bardzo 
chcesz”, bo wiadomo, że mają tysiące innych problemów na gło-
wie. My działamy niezależnie od okoliczności zewnętrznych, dla-
tego też nie chcę składać deklaracji w zakresie pierwszeństwa któ-
rejś z lokalizacji, bo o kolejności rozpoczęcia budowy zadecydują 
czynniki, na które nie mam wpływu.

Nasza przewaga w rozwoju elektromobilności polega na tym, że 
mamy nie tylko świadomość technicznych rozwiązań, ale mamy 
ten projekt opracowany także od strony strategicznej i biznesowej.

W naszej firmie lokalizacje stacji są akceptowane przez kilka 
szczebli komitetów ryzyka. Do mnie dociera dopiero finalna infor-
macja na temat lokalizacji już po przejściu tych wszystkich szcze-
bli. Ja ją wtedy akceptuję, ale to jeszcze nie przesądza o inwestycji, 
bo potem następuje komitet inwestycyjny, który dokonuje oceny 
lokalizacji ze swojej perspektywy (przychodów, partnerstw itp.). 
Dopiero po komitecie inwestycyjnym zapada decyzja dotycząca 
realizacji projektu. Generalnie będziemy starali się robić jak naj-
mniej lokalizacji, które będą nietrafione, choć pewnie tego nie 
unikniemy. 

Z jednej strony podkreśla Pan dużą sprawczość firmy, powiedział-
bym, że nawet przekonanie o braku ograniczenia w decyzjach doty-
czących przedsięwzięć biznesowych, z drugiej strony z Pana słów 
wyłania się obraz firmy o wieloetapowych procesach decyzyjnych, 
formalnych gremiach, tak jakby procesy administracyjne były w fir-
mie bardzo rozbudowane. Czy te wartości jednak nie kłócą się ze 
sobą? Czy na pewno tak zbudowany proces decyzyjny pozwoli na 
wybudowanie do końca 2026 roku 100 stacji?

Proszę pamiętać, że podejmujemy decyzje w zakresie projektu 
rozpisanego na kilkaset milionów złotych. Ten proces decyzyjny 
nie będzie trwał tygodniami, czy miesiącami. Komitet ry- 
zyka odbywa się raz w tygodniu.

Nawet jeśli w tym roku za akceptujemy listę 30-40 lokalizacji, to 
będzie świetny wynik. A w kolejnych latach po 20 lokalizacji, to 
w ciągu sześciu lat spokojnie zbudujemy wspomnianą setkę stacji.

Dzisiaj przecież nie musimy mieć już zaakceptowanych 100 loka-
lizacji, aby wystartować z projektem. 

Jak pan prognozuje rozwój polskiego rynku elektromobilności 
w najbliższych sześciu latach i jak te wyobrażenia będę wpływać na 
rozwój sieci stacji Ekoen?

Do momentu, kiedy rynek oraz użytkownicy nie zrecenzują 
naszych pierwszych kilku czy kilkunastu lokalizacji, nie będziemy 
mogli do końca odpowiedzieć na pytanie, jak chcemy budować 
kolejne. Musimy pamiętać, że my nie budujemy tego dla siebie. 
Tworzymy Ekoen dla przyszłych użytkowników samochodów elek-
trycznych. To właśnie nasi klienci zadecydują o ostatecznym 
kształcie, lokalizacjach oraz formacie sieci Ekoen.
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Czyli 2021 rok też będzie dla Państwa testowy.
Tak, będzie testowy. Dowiemy się, jak w dalszej perspektywie 

prognozować biznes. Poza tym, jako Ekoen tak budujemy nasze 
rozwiązania, aby maksymalnie minimalizować ryzyko. 

Co to oznacza w Państwa przypadku?
Będziemy tak budować naszą sieć, aby ilość pieniędzy, które są 

nie do odzyskania, była jak najmniejsza.
To działa także w drugą stronę. Gdyby okazało się, że wybrana 

przez nas lokalizacja ma wyjątkowo dobre, wyróżniające się 
wyniki, to my też będziemy w stanie bardzo szybko ją rozbudo-
wać. Na tym etapie nie mogę niestety zdradzić większych szczegó-
łów.

W tej całej dyskusji nie możemy zatracić głównego wątku – nie 
budujemy naszej sieci dla sklepów czy gastronomii. Głównym 
celem jest szybkie, łatwe i powszechne ładowanie pojazdów. 
Gastronomia jest dla nas pochodną. Oczywiście w danych lokali-
zacjach usługi te mogą decydować o tym, czy biznes się tam 
opłaca, czy jednak się nie spina. Dla nas jednak motywem prze-
wodnim pozostaje wysoka efektywność i wydajność ładowania 
pojazdów elektrycznych. Na przykład sam sposób zaprojektowa-
nia ładowarki, nasza wiedza, oprogramowanie, skalowalność pro-
duktu powoduje, że nasze stacje ładowania nigdy nie będą odbie-
gały od oczekiwań i wymagań rynku. 

Co to znaczy?
To znaczy, że nasze ładowarki nigdy nie będą przestarzałe pod 

względem możliwości ładowania samochodów, które wejdą na 
rynek dopiero za 5-7 lat. Technologia ładowania przecież wciąż się 
zmienia. W przyszłości będą powstawały auta wymagające coraz 
szybszego ładowania, innych napięć, innych prądów. Planując dzi-
siaj produkt musimy być gotowi spełnić wymagania, które postawi 
przed nami rynek elektromobilności za 5 czy 10 lat. To jest praw-
dziwa sztuka. Dzisiaj w Polsce nikt inny oprócz nas tak nie robi, 
ponieważ nie jest w stanie posiąść takiej wiedzy.

Prowadzimy rozmowy z wieloma operatorami, którzy kupują 
dzisiaj wolne ładowarki. Pytamy ich, po co to robią. Odpowiadają, 
że testują i eksperymentują. To jest najgorsze, co można zrobić 
rozwojowi elektromobilności w Polsce. Ktoś w przyszłości kupi 
samochód, pojedzie na taką stację i powie tylko „O kurde! Ale tu 
się wolno ładuje!”. Dzisiejsze decyzje o infrastrukturze muszą 
uwzględniać perspektywę rzeczywistości za 5-10 lat. 

Innym tematem, o którym mało kto ma pojęcie, jest zamawianie 
mocy przyłączeniowych do stacji ładowania, takich jak nasza. Czy 
ma to być 100 kW czy 10 MW? Rynek nie ma czasu na takie zasta-
nawianie się i blokowanie potrzebnych decyzji przez zarządy firm, 
które nie myślą o przyszłości.

Dlatego nasza wiedza, wysoka decyzyjność oraz odwaga to naj-
większy kapitał i gwarancja powodzenia przedsięwzięcia, jakim 
jest budowa sieci stacji ładowania aut elektrycznych Ekoen. 

Zmieniamy zasady gry – to hasło najlepiej opisuje nasze plany. 
Zapewniam Pana, że to właśnie my zmienimy postrzeganie elek-
tromobilności w Polsce. 

Uważam, że dzięki naszej sieci bardzo wiele osób zda sobie 
sprawę z tego, że w ich życiu przyszedł czas na elektromobilność. 
Że nareszcie jest ona dostępna dla nich, a samochód elektryczny 

będzie naturalnym wyborem. Jestem przekonany, że widząc taką 
profesjonalną infrastrukturę, kompleksowo zaspokajającą 
potrzeby kierowców elektryków, w tym przede wszystkim możli-
wość szybkiego naładowania pojazdu – zdecydują się na zakup 
pierwszego auta elektrycznego. 

A jak wyglądają Państwa prognozy w zakresie stóp zwrotów 
z przedsięwzięcia? Jaką marżę będzie mógł przynieść ten biznes?

Na takie pytania odpowiadam zwykle – żadną. To nie oznacza 
wcale, że to nie jest projekt biznesowy. Jak najbardziej jest! Ale 
poprzez wzrost wartości, a nie osiąganie zysku od pierwszego 
dnia. Na zyski trzeba poczekać. 

Wiadomo, że nie jestem filantropem, ale moim celem jest zbu-
dowanie takich warunków na rynku, zarówno technologicznych, 
jak i usługowych, żeby samochód elektryczny był pierwszym autem 
w rodzinie i w firmie. Kiedy osiągniemy ten cel, wtedy w perspek-
tywie czasowej nastąpi wzrost wartości naszych inwestycji.
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Czy to znaczy, że elektromobilność w Polsce nie rozwija się głównie 
przez to, że firmy boją się inwestować, bo oczekują zbyt szybkich 
zwrotów nakładów finansowych?

Choć wiem, że się narażę, ale moim zdaniem wielu managerów 
i dyrektorów w Polsce, którzy są zobowiązani do podjęcia jakiejś 
decyzji, to są ludzie, którzy myślą bardzo krótkofalowo. To nie jest 
tak, że oni nie potrafią myśleć długofalowo. Myślą tak dlatego, że 
system ich tego nauczył. Z takiego myślenia są rozliczani. Są 

zatrudniani na 3- i 4-letnie kontrakty i kadencje – nie mogą więc 
sobie pozwolić na projekty, które nie przynoszą policzalnej stopy 
zwrotu.

Ja natomiast, jako prywatny inwestor, mogę sobie na taką decy-
zję pozwolić, bo jestem przekonany, że przyjdzie czas na zwroty. 
Tak samo, jak byłem przekonany 12 lat temu inwestując pierwsze 
pieniądze w ładowarki, a które zaczęły sprzedawać się na dużą 
skalę po 8 latach. Wiem, w którym momencie rynek będzie potrze-
bował produktu, który zaprojektowałem. Jako Ekoen potrafimy 

przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek za 5-7 lat. Dlatego do 
pracy musimy zabrać się już dzisiaj. To właściwy moment.

Wielcy gracze z wielkim kapitałem, jak tradycyjne duże kon-
cerny naftowe i ich sieci stacji, mogą sobie poczekać. My nato-
miast musimy wyprzedzać rzeczywistość, jeżeli chcemy zmieniać 
rynek i szukać na nim szans dla siebie. Albo teraz, albo nigdy.

100 stacji w perspektywie najbliższych sześciu lat to jest dopiero 
nasza rozgrzewka. 

Czy budowane przez Państwa stacje będę obiektami własnymi firmy?
Tak.

Czy rozważa Pan możliwość rozwoju sieci w modelu franczyzy lub 
w ramach partnerstwa z zewnętrznymi firmami?

Myślę, że tak. To jest naturalny, sprawdzony na rynku model. 
Jednak zanim dojdzie się do franczyzy, to już trzeba potrafić poli-
czyć CAPEX, OPEX i wszystkie inne wartości. Ponadto trzeba wie-
dzieć, kiedy to zacznie się zwracać. Dzisiaj nie ma możliwości, aby-
śmy wystartowali z franczyzą. Generalnie to w ogóle nie jest czas, 
aby oferować komukolwiek franczyzę. Ale gdy przyjdzie moment, 
w którym osiągniemy już pozycję stabilnego partnera, wtedy 
mam nadzieję, że wyjdziemy do rynku z taką ofertą.

Dzisiaj stoją przed nami inne zadania. Chcemy pokazać, jaki 
wpływ będą miały Ekoeny na rozwój elektromobilności w danym 
mieście. Sprawdzimy, jak rozwija się elektromobilność w tych mia-
stach, gdzie będą one funkcjonowały, a jak będzie rozwijać się 
tam, gdzie ich nie będzie.

Wielu managerów – mam tu na myśli rynek stacji oferujących pali-
wa tradycyjne – widzi trudność w rozbudowywaniu usług o punkty 
ładowania samochodów elektrycznych ze względu na słabo rozwi-
niętą infrastrukturę energetyczną w Polsce. Jak to wygląda z Państwa 
perspektywy – inżynierów, producentów, realizatorów? Nie obawia 
się Pan, że nie wszędzie warunki pozwolą na budowę Ekoenów?

Często, gdy rozmawiam z różnymi decydentami lub „recenzen-
tami” moich pomysłów i pada pytanie a często nawet stwierdzenie, 
że przecież „sieć nie wytrzyma” to wtedy robię dziwną minę – bo 
to jest faktycznie tendencyjne pytanie – i odpowiadam: „O jej! Ja 
o tym nie pomyślałem?! To chyba muszę zrewidować swoje plany” 
– oczywiście robię to ironicznie. 

Problem, o którym Pan wspomniał jest jednym z głównych ele-
mentów naszej analizy podstawowej. My widzimy wręcz odwrotną 
sytuację. Dostrzegamy dużo większe szanse i mniej zagrożeń biz-
nesowych i technicznych w momencie, kiedy centralizujemy sta-
cje ładowania dużych mocy. I tyle.

Budowanie Ekoenów jest dużo bardziej efektywne, ma dużo 
mniej zagrożeń technicznych wynikających z przyłączenia do sieci 
w momencie, kiedy się to oczywiście dobrze zaplanuje. Odpo-
wiednio wcześniej, z odpowiednimi ludźmi. 

My jako Ekoenergetyka zbudowaliśmy w Polsce co najmniej kil-
kadziesiąt, a w Europie kilkaset lokalizacji szybkiego ładowania 
autobusów elektrycznych po kilkaset kilowatów każda, a czasami, 
tak jak w Hamburgu, po 5 MW mocy i nigdy, ani razu nie musieli-
śmy zmieniać lokalizacji pętli autobusowej. Tam, gdzie jest lokali-
zacja, tam trzeba doprowadzić przyłącze, ponieważ stacje ładowa-
nia mają być tam, gdzie samochody, a nie tam, gdzie przyłącza. 
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Bez sensu jest uzależniać elektromobilność od dostępnych w sys-
temie energetycznym mocy. To kolejne pójście na skróty, którego 
ja osobiście się wystrzegam.

Naszą rolą jako Ekoenu i Ekoenergetyki – która zrealizowała już 
dziesiątki projektów w Polsce i w Europie na bardzo duże moce – 
jest przekonanie rynku, że my naprawdę wiemy, jak te procesy 
przeprowadzić.

Naszego projektu budowy 100 stacji Ekoen nie boimy się reali-
zować pod żadnych względem.

Państwa obiekty mają posiadać wiele stanowisk – na stacji w Zie-
lonej Górze jest ich pięć. Czy ta liczba będzie standardem, czy jed-
nak przewidują Państwo jakieś widełki i w zależności od lokalizacji 
tych stanowisk będzie mniej lub więcej?

Układ będzie zbliżony do tego, który działa dzisiaj na tradycyj-
nych stacjach paliw. Generalnie chcemy budować od 5 do 8 stano-
wisk, a w wyjątkowych sytuacjach 10. Moim celem jest aby klient, 
który kupił samochód elektryczny, nie musiał zastanawiać się do 
którego stanowiska podjeżdża. Nasz klient nie może polować na 
stanowisko, które obsłuży akurat jego samochód. To my jako ope-
rator mamy zapewnić pełną uniwersalność stacji. Chcemy zwolnić 
klienta z konieczności szukania danego punktu ładowania nawet 
w obrębie jednej stacji.

Wspominał Pan, że infrastruktura na stacjach Ekoen będzie wypo-
sażona przede wszystkim w szybkie ładowarki. Jaka wydajność kry-
je się pod tym pojęciem? Czy będą to znacznie silniejsze i znacznie 
szybsze ładowarki, niż to obecnie dostępne na polskim rynku? Czy 
ładowarki Ekoen będą najszybsze w Polsce?

Generalnie przyjęło się, że szybkie ładowanie to jest moc 50 kW, 
100 kW i 150 kW. Z perspektywy dzisiejszych samochodów elek-
trycznych 150 kW może być nazywane szybkim ładowaniem, ale 
z perspektywy samochodów elektrycznych przyszłości, które będę 
jeździły po drogach za 5-7 lat, to będzie marginalnie wolne łado-
wanie. Dlatego Ekoenergetyka komunikuje już wdrażanie ładowa-
rek o mocy 750 kW oraz 1,5 MW, bo to są moce, którymi będzie 
trzeba zaspokajać potrzeby samochodów elektrycznych w przy-
szłości. Dzisiaj dla niektórych to jest niewyobrażalne, ale za kilka 
lat takie moce będą standardem.

Ekoen ma charakteryzować się tym, że zawsze będzie ładował 
najszybciej samochody elektryczne na rynku. Stacje ładowania 
zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby zawsze były o krok 
przed rynkiem motoryzacyjnym. Jeśli któryś z koncernów zapowie 
sprzedaż modelu samochodu o danych parametrach ładowania, 
to my już musimy być na to przygotowani. Ponieważ najważniej-
szy jest użytkownik, który kupuje samochód po to, aby móc korzy-
stać z jego maksymalnych walorów technicznych.

Jak będą wyglądały wnętrza pawilonów handlowych Ekoenów? 
Zakładamy budowę trzech formatów:
Spot – to najmniejszy budynek, który nie posiada obsługi i jest 

czynny 24/7. Posiada komfortową poczekalnię, toaletę, automaty 
vendingowe oraz automat z kawą. 

Cafe – to kawiarnia z obsługą, ale jeszcze bez pełnoprawnych 
obiadów. W ofercie: zimne posiłki, przekąski, sałatki, kanapki, 
ciastka i kawa. 

Lunch – to pełna obsługa oraz pełna oferta lunchowa.

Trzeba przyznać, że inwestują Państwo w stacje z ofertą convenience 
oraz gastronomiczną w dosyć niepewnym rynkowo momencie.

Moment jest bardzo pewny. Po pierwsze pandemia Covid-19 
przyspiesza rozwój elektromobilności. Po drugie mamy czas na to, 
aby zdobyć doświadczenia i dążyć do perfekcji. W obecnych 
realiach rynkowych błędy nie będą nas wiele kosztowały. To 
naprawdę dobry czas żeby przygotować i dopracować ofertę, 
zanim rynek na poważnie zacznie się rozwijać i wtedy już nie 
będzie miejsca na potknięcia.

Jak pan postrzega potrzeby obecnych i przyszłych użytkowni-
ków  elektromobilności? Jak będzie na nie odpowiadał Ekoen? 
Wspominał Pan w mediach społecznościowych, że widzi Ekoeny 
m.in. jako przestrzeń do coworkingu.

Już w Zielonej Górze zrobiliśmy pierwsze przymiarki do aranża-
cji wygodnej przestrzeni do pracy. Udostępniliśmy stanowisko 
pracy wyposażone w komputer z myślą o klientach, którzy chcie-
liby po drodze załatwić sprawy, na które nie mieli czasu w ciągu 
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dnia. Widzimy szansę na zmianę postrzegania punktów, jakimi są 
wspólne przestrzenie, które i tak dzielimy ze sobą na co dzień. Nie 
chcemy robić kopii tego, co już jest na rynku. Chcemy dać naszym 
klientom coś więcej. Same ładowarki czy gastronomia to za mało. 
Rynek potrzebuje innowacyjnego konceptu. 

Co istotne, nie liczymy tylko na klienta, który przyjedzie na 
Ekoen samochodem elektrycznym. Chcemy tak zaprojektować 
nasze stacje, aby tam przychodzili ludzie, którzy właśnie po 
zetknięciu się z marką Ekoen zbudują świadomość potrzeby posia-
dania samochodu elektrycznego. Tę część gastronomiczną ukie-
runkowujemy głównie pod kątem klientów, którzy dzisiaj nie mają 
samochodu elektrycznego. 

A czy może Pan jeszcze przybliżyć szczegóły konceptu Ekoen Cafe? 
Wyposażenie, różnorodność menu etc.

Po podjęciu decyzji o budowie sieci stacji chcemy dokonać ewa-
luacji dotychczasowego konceptu. Więcej informacji na temat 
naszych planów będę mógł ujawnić w II połowie roku.

Rozumiem. A czy może Pan w takim razie przybliżyć naszym czytel-
nikom, jak wygląda koncept gastronomiczny na stacji Ekoen w Zie-
lonej Górze?

Może po prostu opiszę koncepcję tego miejsca. Klient, który 
przyjeżdża na stację samochodem elektrycznym, o każdej porze 
dnia może wejść do środka. Zawsze ma dla siebie wydzieloną 
strefę odpoczynku, zawsze może przygotować sobie gorący napój, 
może obejrzeć telewizję, skorzystać z komputera, może w komfor-
towych warunkach wyciszyć się i odpocząć, może skorzystać z toa-
lety. 

W przypadku stacji Ekoen w Zielonej Górze w ciągu dnia sprze-
daż na stacji prowadzi obsługa. Wieczorem natomiast część obsłu-
gowa jest zamykana, natomiast cała pozostała strefa jest nadal 
dostępna dla kierowców. Wtedy mają do swojej dyspozycji dar-
mową kawę z ekspresu oraz wodę z lodówki. 

W jakiś sposób wtedy dostają się do środka? Zakładam, że obiekt 
nie jest wtedy dostępny dla osób, które nie są zainteresowane nała-
dowaniem auta.

W momencie, kiedy klient rozpoczyna proces ładowania, na 
wyświetlaczu ładowarki otrzymuje unikatowy kod, który po wpi-
saniu na klawiaturze przy drzwiach umożliwia wejście do środka. 
Klienci mogą wtedy do woli dysponować udostępnioną częścią 
lokalu, której istotną częścią jest toaleta z przewijakiem dla małych 
dzieci. 

Płatności są realizowane w zapłatomacie, który w przypadku 
zielonogórskiej stacji stoi na zewnątrz. Natomiast w ciągu dnia ist-
nieje możliwość płatności albo w zapłatomacie, albo przy kasie 
wewnątrz pawilonu.

Co istotne, strefa odpoczynku dla kierowców korzystających 
z usługi ładowania jest oddzielona od przestrzeni dostępnej dla 
wszystkich – także osób, które po drodze chcą wstąpić na Ekoen 
i po prostu napić się dobrej kawy z ekspresu. Użytkownik samo-
chodu elektrycznego jest więc premiowany w naszym koncepcie.

W zapowiedzi budowy sieci Ekoen napisał Pan, że: „Stacje tego typu 
pomogą w zachowaniu miejsc parkingowych w miastach, które dla 
użytkowników aut są na wagę złota. Wybudowanie jednej stacji 
Ekoen na nowej działce «uratuje» nawet do stu miejsc, ponieważ 
nie blokujemy miejskich parkingów”. Czy mógłby Pan rozwinąć tę 
myśl?

Naszą ideą jest, aby stacje Ekoen były traktowane jako punkty 
o wysokiej przepustowości ładowania. W odróżnieniu od dzisiej-
szego modelu ładowania proponowanego przez innych operato-
rów, na stacjach Ekoen użytkownik w ogóle nie opuszcza tego 
miejsca nie powodując na przykład, że pozostawia auto np. na cały 
weekend – pomimo, że naładował się po 15-20 minutach. Tak dzi-
siaj w praktyce wygląda korzystanie z rozproszonej infrastruktury 
ładowania. Ludzie nie traktują tych miejsc jako punktów ładowa-
nia, ale bardziej jako miejsca parkingowe. Przecież zdarzali się 
nawet tacy kierowcy, którzy zostawiali podłączony samochód przy 
lotnisku i lecieli na dwa tygodnie na urlop. W obecnym modelu 
użytkowania tej infrastruktury dochodzi do prawdziwych absur-
dów. 
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Nam zależy na tym, żeby zmienić zasady gry. Chcemy, żeby nasi 
klienci mieli zupełnie inne przyzwyczajenia – mogli się szybko 
naładować i odjechać.

Nasze jedno stanowisko w ciągu dnia może obsłużyć kilkadzie-
siąt samochodów elektrycznych. Natomiast jedna ładowarka wol-
nego ładowania w mieście może obsłużyć 3 samochody dziennie. 

Jeden z absurdów, który jest bardzo często powtarzany, to aby 
ładować samochody w domu, w pracy i w galerii handlowej. 
Wszystko fajnie, ale w teorii i przy obecnym stanie rynku. W konse-
kwencji to by oznaczało, że do każdego auta elektrycznego nale-
żałoby wybudować co najmniej trzy punkty wolnego ładowania 
– właśnie w domu, w pracy i najlepiej jeszcze na parkingu publicz-
nym. Nie zapominajmy, że w większości gospodarstw domowych 
jest po kilka samochodów. Czy zatem każdemu z nich mamy zbu-
dować w garażu terminal ładowania? Obawiam się, że wtedy 
może nam zabraknąć już dostępnej mocy na zagotowanie wody 
na herbatę. Przecież to totalnie bez sensu. Podobnych przykładów 
absurdalnych wyobraźni osób, którzy idą na skróty z elektromobil-
nością mogę wymieniać dziesiątki. Każdy z nich poprę argumen-
tami. Ale myślę, że na to szkoda czasu. Lepiej robić swoje i już dziś 
zaplanować oraz realizować strategię, która za kilka lat przyniesie 
wymierne korzyści. 

Efektywność zarządzania przestrzenią w miejscach publicznych 
będzie rosła na znaczeniu. Nie wyobrażam sobie takiego zagrace-
nia miasta, że nagle dookoła zrobiłoby się dużo ładowarek różnych 
producentów, o rożnym wyglądzie. Stworzyłby się wielki bałagan, 

nie wspominając już o tym, że taki system jest zwyczajnie niewy-
dajny. Nie będziemy w stanie obsłużyć elektromobilności w Polsce 
za pomocą wolnych ładowarek parkingowych. 

Czy coś jeszcze wymagałoby systemowej zmiany w podejściu do 
budowy infrastruktury ładowania i korzystania z niej?

Proszę sobie wyobrazić, że dzisiejsi użytkownicy samochodów 
elektrycznych mają już tak wpojone obecne „standardy” ładowa-
nia, że nawet po przyjechaniu na naszą stację i po podłączeniu 
auta do ładowarki wracają do samochodu. Kiedy jestem w pobliżu, 
osobiście do nich wychodzę i pytam: 

— Dlaczego pan nie chce wejść do środka?
— Nie, nie, nie! Ja przecież tylko ładuję!
— Ale ten pawilon, ta przestrzeń, to wszystko jest dla Was – 

odpowiadam.
— Nie, nie! Ja naprawdę tylko ładuję! 
Kierowcy zostali nauczeni tego, że jeśli ładują auta, to zwycza-

jowo są gorzej traktowani, mają mniejsze prawa, niż użytkownicy 
aut napędzanych tradycyjnymi paliwami. Boją się wchodzić do 
wnętrza naszej stacji, bo tam jest luksus. Wpojono im, że użytkow-
nik auta elektrycznego nie ma nawet prawa do toalety. W zimie 
całe rodziny potrafią siedzieć w aucie i czekać.

Ludzie boją się zmieniać swoje przyzwyczajenia, dlatego tak 
ważne jest, by zbudować ich świadomość na nowo.

Dziękuję bardzo za rozmowę!
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ZARZąDZANIE I fInanSE

Stacje samoobsługowe Moya express to nowy format stacji paliw, który jesienią 
2020 roku dołączył do portfolio sieci Moya. Na terenie Polski działa ponad 

30 stacji Moya express – ale to tylko pierwsze kroki, jakie Anwim – właściciel 
sieci Moya – stawia na polu rozwoju stacji samoobsługowych.

REDAKCJA

MOYA ExPRESS  
plany rozwoju nowego formatu

Sieć Moya konsekwentnie 
zwiększa swój zasięg – każ-
dego roku przy drogach 

otwiera się kilkadziesiąt nowych 
stacji paliw w niebiesko-czerwo-
nych barwach. Jako jedyna na pol-
skim rynku, sieć Moya dysponuje 
tak wieloma formatami stacji: od 
tradycyjnych, obsługowych z wie-
lobranżowymi sklepami i koncep-
tami gastronomicznymi Caffe Moya, 
poprzez automatyczne – przysto-
sowane do obsługi klientów floto-
wych, aż po nowy typ stacji – samo-
obsługowe Moya express, których 
oferta dostosowana jest dla klien-
tów biznesowych i detalicznych. 
Ten ostatni rodzaj stacji został wpro-
wadzony do sieci Moya w wyniku 
transakcji przejęcia sieci eMila od 
ówczesnego właściciela – spółki 
BM Reflex. 

Stacje samoobsługowe są niejako 
rozwiązaniem dla osób, które chcą 
szybko zatankować pojazd i całość 
formalności – rozliczenie, zrealizo-
wać przy tankomacie – bez koniecz-
ności wchodzenia do budynku 
i kontaktu z osobami trzecimi. 

Od stacji eMila  
do Moya express

Stacje samoobsługowe eMila 
miały grono swoich sympatyków – 
zlokalizowane w dużych miastach, 
oferując paliwo w niskich cenach 

kusiły osoby ceniące sobie czas 
i oszczędności. 17 czerwca 2020 r. 
Anwim podpisał umowę przed-
wstępną na przejęcie sieci eMila od 
BM Reflex. Kolejny kamień milowy 
w rozwoju sieci Moya był jednak 
dopiero początkiem procesu włą-
czenia tych obiektów do sieci. 
Przed podpisaniem ostatecznego 
kontraktu, swoją opinię musiał wy-
razić Urząd Kontroli Konkurencji 
i Konsumenta. W trakcie oczekiwa-
nia na tę decyzję uruchomiono we-
wnętrzną machinę, której celem 
było opracowanie koncepcji funk-
cjonowania nowych stacji w sieci 
Moya oraz analiza procesu opera-
cyjnego przyłączania.

Branding formatu  
Moya express

Niezależnie od rodzaju obiektu 
i  jego formatu stacje paliw Moya 
cechuje jednakowy standard i kla-
syczna linia wizualna. Aby wyróżnić 
stacje samoobsługowe do nazwy 
wprowadzono słowo „express”, któ-
re ma oddawać charakter tego for-
matu – ofertę szybkiego, ekspreso-
wego tankowania pojazdu. 

Stacje paliw eMila rozsiane są po 
całej Polsce (m.in. w Gdańsku, Gdy-
ni, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, 
Toruniu, Szczecinie czy w Łodzi). 
Anwim zdecydował się jednak na 
wybór jednej firmy odpowiedzial-

nej za rebranding stacji w całym 
kraju. Partner tego przedsięwzięcia 
został wyłoniony na drodze prze-
targu. Zmiana barw, która rozpo-
częła się w lutym, zakończyła się 
31 marca br. – czyli zgodnie z zało-
żonym harmonogramem adaptacji 
stacji do standardów Moya.

Perspektywy  
rozwoju

Stacje paliw Moya express różnią 
się od byłych punktów eMila nie 
tylko barwami. Właściciel ma w pla-
nach dalszy rozwój tego formatu 
i uatrakcyjnienie go także o możli-
wość zakupienia przez klientów 
dodatkowych produktów. W tym 
celu przeprowadzony został szcze-
gółowy audyt każdej ze stacji, okre-
ślający możliwości zastosowania 
konkretnych rozwiązań. Na wybra-
nych pojawią się automaty vendin-
gowe, a na innych niewielkie sklepy. 

— Ważnym, bardzo pożądanym 
przez kierowców artykułem pozapa-
liwowym, jest kawa. Chcemy dać na-
szym klientom możliwość zakupu 
tego produktu także na obiektach 
bezobsługowych. Kluczowa jest jed-
nak jego jakość. Chcemy, by była ona 
dokładnie taka sama, jak na stacjach 
konwencjonalnych. Prowadzimy za-
awansowane rozmowy z potencjal-
nymi dostawcami automatów, które 
zapewnią nam odpowiednią jakość 

tego napoju – mówi redakcji maga-
zynu „Stacja Benzynowa & Conve-
nience Store” Rafał Pietrasina, pre-
zes zarządu Anwim.

Zalety nowego  
formatu

Samoobsługowe stacje Moya 
express mają szczególne znaczenie 
w czasach pandemii COVID-19. 
Proces tankowania odbywa się 
w pełni samodzielnie, bez obecno-
ści dodatkowych osób. Klient przy 
samoobsługowym tankomacie 
określa ilość potrzebnego paliwa 
oraz sposób rozliczenia – gotówką, 
kartą płatniczą lub kartą flotową. 
Obsługa systemu jest prosta i intu-
icyjna, a czynna codziennie w godz. 
7:00-20:00 infolinia pomoże rozwią-
zać ewentualny problem z zatanko-
waniem pojazdu.

Na stacjach Moya express nie ma 
obsługi, dlatego ceny paliw są atrak-
cyjne. Mogą z nich skorzystać za-
równo klienci indywidualni, jak i flo-
towi – respektowane są wszystkie 
karty, których można użyć także 
podczas wizyty na konwencjonal-
nych stacjach.

Sieć Moya będzie powiększana 
systematycznie o nowe stacje Moya 
express. Według planów sieci jesz-
cze w tym roku oddanych do użytku 
zostanie co najmniej kilka obiek-
tów w tego typu. n
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W porównaniu z lutym 
2021 r. liczba klientów 
odwiedzających sklepy 

małego formatu wzrosła o 17 proc., 
natomiast łączne obroty sklepów 
zwiększyły się o 15 proc. Marzec 
jest dłuższy i zwykle znacznie cie-
plejszy niż luty, dlatego w tym mie-
siącu większość kategorii, szczegól-
nie tych wrażliwych na pogodę, 
notuje duże wzrosty w ujęciu 
mdm. W marcu 2021 r. klienci skle-
pów małoformatowych znacznie 
częściej kupowali m.in. napoje ga-
zowane i wodę czystą (paragonów 
z tymi kategoriami było odpowied-
nio o 20 proc. i 22 proc. więcej niż 
w lutym), piwo (wzrost liczby trans-
akcji o 10 proc.) czy lody. 

Zeszłoroczny marzec upłynął pod 
znakiem robienia zapasów na czas 
lockdownu, a potem radyklanej 
zmiany stylu życia i robienia zaku-
pów. W pierwszych tygodniach 
pandemii sklepy małoformatowe 
stały się często głównym miejscem 
robienia zwykłych, dużych zaku-

pów spożywczych, ponieważ były 
postrzegane jako bezpieczniejsze 
niż większe placówki. W miarę oswa-
jania się z nową sytuacją, klienci 
wrócili do swoich wcześniejszych 
zwyczajów, dlatego w marcu 2021 r. 
zarówno liczba klientów, jak i obro-
ty sklepów małoformatowych były 
znacznie niższe niż rok wcześniej.

Duże spadki w ujęciu rdr odno-
towały produkty zbożowe, jak np. 
ryż i kasza (spadek wartości sprze-
daży o około 60 proc.), a także inne 
produkty kupowane na zapas, jak 
olej (spadek wartości sprzedaży o 
28 proc.), konserwy rybne, cukier 
czy papier toaletowy (spadek war-
tości sprzedaży o 50 proc.). Znacz-
nie mniej niż przed rokiem klienci 
sklepów małoformatowych wydali 
na używany wówczas do dezynfek-
cji spirytus (spadek sprzedaży aż o 
97 proc.), a także mydła w płynie 
(spadek o 76 proc.), żele i środki an-
tybakteryjne czy gumowe rękawice. 
Spadł również popyt na drożdże, 
które w pierwszych tygodniach 

pandemii były na liście najbardziej 
poszukiwanych produktów – 
w marcu 2021 r. wydatki na nie były 
o 70 proc. niższe niż przed rokiem.

Wprowadzone w 2021 r. nowe 
opłaty od sprzedaży wódek w ma-
łych opakowaniach i napojach sło-
dzonych mocno wpływają na 
sprzedaż tych kategorii. W marcu 
w sklepach małoformatowych war-
tość sprzedaży napojów gazowa-
nych była o 4 proc. wyższa niż 
przed rokiem, jednak w przelicze-
niu na litry sprzedaż tej kategorii 
spadła w ujęciu rdr aż o 24 proc. Le-
piej poradziły sobie napoje energe-
tyzujące, które w ujęciu wolume-
nowym odnotowały wzrost o 
7,2 proc. w porównaniu z marcem 
2020 r., co w połączeniu z wyższy-
mi cenami przełożyło się na wzrost 
wydatków na tę kategorię aż o 25 
proc. 

Wyższe ceny „małpek” przełożyły 
się na spadek sprzedaży całej kate-
gorii wódek – w okresie od stycznia 
do marca 2021 r. wydatki klientów 

sklepów małoformatowych na 
wódki czyste były o prwie 3 proc. 
niższe niż przed rokiem, natomiast 
sprzedaż w przeliczeniu na litry 
spadła aż o 9 proc. (w samym mar-
cu spadek wolumenu w ujęciu rdr 
wyniósł aż 17 proc.). W pierwszym 
kwartale 2021 r. klienci sklepów 
małoformatowych wydali na wódki 
smakowe o 3 proc. mniej niż przed 
rokiem, jednak w przeliczeniu na li-
try spadek wyniósł niemal 13 proc. 

W marcu 2021 r. średnia wartość 
paragonu w sklepach małoforma-
towych do 300 m kw. wyniosła 
19,11 zł, czyli o tylko nieznacznie 
mniej niż rok wcześniej (kiedy 
klienci wydawali na zakupy średnio 
19,44 zł). W ostatnim miesiącu do 
koszyka trafiało średnio 4,1 opako-
wań produktów, co oznacza spa-
dek o 5 proc. w porównaniu z mar-
cem 2020 r.). n
*Sklepy małoformatowe do 300 m kw. obejmują: 
małe sklepy spożywcze do 40 m kw., średnie sklepy 
spożywcze 41-100 m kw., duże sklepy spożywcze 
101-300 m kw. oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Sprzedaż 03
Jak wynika z danych CMR, w marcu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach 

małoformatowych do 300 m kw. była o 8,8 proc. niższa niż w marcu 2020 r., 
natomiast liczba transakcji spadła w tym czasie o 7,4 proc.

CENTRUM MONITOROWANIA RyNKU



Ta marka nie słodzi
Po prostu… z natury wyciska to, co najlepsze!

www.oryginalnaspizarnia.pl

www.oryginalnysok.pl/sklep
Zamawiaj także na 

PODATEK CUKROWY
NIE DOTYCZY NASZYCH PRODUKTÓW 



Kategoria lodów w sklepach małoformatowych do 300 m kw. 
notowała w ostatnich latach imponujące wzrosty. 

Wpływ na to miały zarówno wzrosty liczby transakcji, wzrosty 
cen a także związany z poszerzaniem się dystrybucji rozwój 

kategorii lodów familijnych. 

MAREK ZACHALSKI 
centrum monitorowAniA rynku (cmr)

RYNEK NA fAlI  
WZROSTu

Jak w przypadku wielu katego-
rii spożywczych, ubiegły rok 
również dla lodów okazał się 

specyficzny.

Pandemia wpłynęła na wzrost 
liczby opakowań w koszykach kon-
sumentów, którzy rzadziej niż w 
ubiegłych latach znajdowali w nich 

miejsce na lody impulsowe, za to 
zdecydowanie chętniej umieszcza-
li w nich lody familijne. Wzrost zna-
czenia większych opakowań był 

notowany również w innych kate-
goriach. W przypadku impulsów 
spadło jednocześnie znaczenie ta-
kich transakcji, na których lody im-
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pulsowe występowały samodziel-
nie.

Według danych CMR, kategoria 
lodów impulsowych w sklepach ma-
łoformatowych do 300 m kw. odno-
towała spadek wartości sprzedaży 
o -7,8 proc. Liczba transakcji z loda-
mi impulsowymi w tym okresie 
spadła o bagatela -24 proc. O ile za 
spadek ten odpowiada pandemia, 
o tyle na finalny wynik kategorii 
pod względem wartości sprzedaży 
największy wpływ miała pogoda. 
Niemal wszystkie miesiące na po-
czątku i w trakcie sezonu notowały 
wyraźnie niższe, niż w latach ubie-
głych temperatury co dla dynamiki 
kategorii od zawsze było kluczowe. 

Restrykcje związane z wirusem 
oraz wspomniane niższe tempera-
tury osłabiły jej wzrost. Ubiegły, 
2020 rok był również zdecydowa-
nie słabszy pod względem wpro-
wadzanych nowości. Kategoria lo-
dów impulsowych przyzwyczaiła 
nas już do corocznych, imponują-
cych pod względem rotacji nowo-
ści (w 2019 roku, spośród licznych 
nowości warto wspomnieć nowe 
warianty Kaktusów od Froneri czy 
wprowadzenie marek Big Milk Wa-
wel oraz Kinder Bueno przez Unile-

vera). Ubiegły rok był pod tym 
względem zdecydowanie słabszy. 
Znaczenie nowych wariantów w 
wartości sprzedaży lodów impulso-
wych w tym formacie sklepów spa-
dło o połowę do ok. 7,5 proc. Pomi-
mo ciekawie zapowiadających się 
wariantów (Oreo Bites, Magnum 
Ruby) wyniki nowych wariantów 
były zdecydowanie poniżej oczeki-
wań. Jedynymi nowościami w tej 
kategorii, które zaistniały na du-
żym obrazku były nowe warianty 
Kaktus Shake od Froneri.

Na pozycję lidera kategorii wysu-
nął się Koral, który w kanale skle-
pów małoformatowych do 300 m 
kw. odpowiadał w 2020 roku za po-
nad 41 proc. sprzedanego wolu-
menu i ponad 31 proc. wartości 
sprzedaży kategorii. Nieznacznie 
za nim uplasował się Unilever, od-
powiadający w 2020 roku za ponad 
30 proc. obrotu. Topowymi SKU tej 
kategorii pozostają Kostka Śnieżna 
i Lody Koktajlowe 220 ml Krówka-
Kukułka Korala, Magnum Classic 
i  Almond od Unilevera oraz „kla-
syczny już” Kaktus cytryna truskaw-
ka 45 ml od Froneri.

Kategoria (średnio w 2020) obec-
na była w ok 86 proc. sklepów ma-

łoformatowych do 300 m kw. co 
jest wynikiem na podobnym po-
ziomie co w 2019 roku. 

W szczycie sezonu, w sklepach 
małoformatowych do 300 m kw. 
znajdziemy ok 45 wariantów lodów 
impulsowych, poza sezonem ofer-
ta ogranicza się do 12-13 SKU.

Największe udziały wartościowe 
generują wciąż lody na patyku 
(niemal 57 proc.) oraz Rożki (nie-
mal 18 proc.).

O ile lody impulsowe nie za-
chwycały wynikami w tym roku o 
tyle kategoria lodów familijnych w 
sklepach małoformatowych do 300 
m kw. odnotowała w 2020 roku je-
den z większych wzrostów warto-
ści sprzedaży. Ograniczenia zwią-
zane z pandemią oraz robienie 
zakupów na zapas siłą rzeczy (a 
przede wszystkim zdecydowanie 
rzadziej) skłoniło klientów sklepów 
małoformatowych do częstszego 
wybierania lodów familijnych. Licz-
ba transakcji z produktami tej kate-
gorii wzrosła w 2020 roku o 3,3 
proc. co przy wzroście cen oraz 
wzroście liczby opakowań w koszy-
ku przełożyło się na imponujący, 
13,9 proc. wzrost wartości sprzeda-
ży w 2020 roku względem roku po-
przedniego. 

Liderem kategorii pozostaje Gry-
can, który odpowiadał za ponad 35 

proc. obrotu kategorii i umocnił się 
na tej pozycji. Na kolejnych pozy-
cjach znajdują się Unilever i Koral, 
którzy wygenerowali odpowiednio 
23,0 i 19,3 proc. obrotu.

Podobnie jak w przypadku im-
pulsów, również lody familijne nie 
zachwycały nowościami. 

Nieliczne nowe warianty osiąga-
ły marginalne udziały wartościowe 
odpowiadając łącznie za zaledwie 
2,5 proc. obrotu kategorii. Również 
niewielu z nim udało się zbudować 
choćby minimalny poziom dystry-
bucji. 

Wydaje się również że poniżej 
oczekiwań, rozwija się póki co ka-
tegoria lodów wegańskich. Pomi-
mo wprowadzenia nowych warian-
tów w ubiegłym roku (Grycan, 
Ben&Jerry) wyniki całej grupy tych 
produktów rozczarowują. W 2020 
roku, wszystkie wegańskie lody fa-
milijne wygenerowały zaledwie 0,5 
proc. obrotu za czym stoi wciąż ni-
ska dystrybucja oraz wyższe niż 
przeciętnie w kategorii ceny.

Podobnie jak w przypadku lo-
dów impulsowych, średnia liczba 
wariantów rośnie wraz z rozpędza-
niem się sezonu. W jego szczycie, 
klienci sklepów małoformatowych 
do 300 m kw. znajda ok 18 warian-
tów, w okresie zimowym ich liczba 
jest mniejsza o połowę. n
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Jak pandemia wpłynęła Państwa 
zdaniem na rynek handlu detalicz-
nego?

Obserwujemy, że pandemia zde-
cydowanie przyspieszyła cyfryza-
cję w sektorze handlu detalicz-
nego. Jest to m.in. podyktowane 
potrzebą zachowania dystansu 
oraz koniecznością bezkontakto-
wej obsługi. Coraz większą popu-
larnością cieszą się kasy samoob-
sługowe, nie tylko ze względu na 
ograniczenie kontaktu z drugim 

człowiekiem, ale również przyspie-
szenie obsługi, co pozwala z kolei 
ograniczyć czas spędzony w skle-
pie do minimum. Podobnie sytu-
acja wygląda, jeśli chodzi o bez-
kontaktowe dostawy. Badania 
Sa lesforce Research Consumer 
i  Salesforce Workforce Research 
pokazały, że liczba bezkontakto-
wych dostaw w okresie pandemii 
wzrosła o 38 proc. w porównaniu 
do czasu sprzed pandemii. Nasze 
wewnętrzne dane potwierdzają 

ten trend. Otrzymujemy zapytania 
o tzw. lockersy, które umożliwiają 
odbiór zamówień internetowych 
ze skrytek. Są to zapytania z różnych 
branż: budowlanej czy e-grocery.

Jakie nowoczesne technologie i roz-
wiązania pomogą rozwijać się han-
dlowi w covidowej i postovidowej 
rzeczywistości?

Z pewnością wspomniane wcze-
śniej kasy samoobsługowe czy loc-
kersy dostosowane do potrzeb róż-

nych branży zostaną z nami na 
stałe – usprawniają i przyspieszają 
obsługę. Są również świetnym roz-
wiązaniem dla osób Głuchych, 
które dzięki tym urządzeniom nie 
są narażone na nieporozumienia 
komunikacyjne i mogą w komfor-
towy sposób zrealizować zakupy. 
Przyszłością są także wszelkiego 
rodzaju interaktywne infokioski, 
które bazują na sztucznej inteli-
gencji. Dają one szereg możliwości 
– od już znanych paneli z mapą 

Celem rozwiązań technologicznych w covidowej i postcovidoej rzeczywistości jest 
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu poprzez ograniczenie 

kontaktu, a tym samym zminimalizowanie zakażenia – mówi w rozmowie z naszą 
redakcją Przemysław Wójcicki, Global Sales Director w SelfMaker, spółce technologicznej 

m.in. projektującej i budującej multifunkcyjne urządzenia samoobsługowe.

Rozmawiał Edwin KaniuK

AutoMAtyzAcjA 
SPrzedAży  

i obsługi 
przyspiesza
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centrum handlowego, po kioski 
wskazujące położenie produktu na 
sklepowej półce, kończąc na kio-
skach dedykowanych np. branży 
gastronomicznej, które są w stanie 
rozpoznać danie znajdujące się na 
talerzu i zważyć je (w przypadku 
restauracji z jedzeniem na wagę). 
Celem rozwiązań technologicz-
nych w covidowej i postcovidoej 
rzeczywistości jest przede wszyst-
kim zapewnienie bezpieczeństwa 
i  komfortu poprzez ograniczenie 
kontaktu, a tym samym zminimali-
zowanie zakażenia. 

Czy automatyzacja sprzedaży, bu-
dowa bezobsługowych formatów, 
czy nawet vending to dobre rozwią-
zania dla kanału sprzedaży takiego 
jak stacje benzynowe?

Zdecydowanie tak. Stacje benzy-
nowe już dawno temu przestały być 

tylko stacjami benzynowymi. W tej 
chwili pełnią dodatkowo funkcję 
mini delikatesów, kawiarni i punktu 
gastronomicznego. I jest to świetny 
kierunek, ale ma swoje wady. Mno-
gość opcji przekłada się na kolejki, 
które dla podróżnych chcących jedy-
nie zatankować mo gą stanowić pro-
blem, a w covidowej rzeczywistości 
są dla wszystkich po prostu mało 
komfortowe. Autonomiczna stacja 
gastronomiczna jest w stanie rozwią-
zać kwestię oferty sklepowej i gastro-
nomicznej przejmując te funkcje. W 
zależności od konfiguracji, a warto 
zaznaczyć, że mamy tu pełną dowol-
ność, stacja może oferować klientom 
możliwość zrobienia kawy, kupienia 
produktów sklepowych czy zamó-
wienia posiłku z oferty gastrono-
micznej i  oczywiście opłacenie 
zamówienia. Ten format jest już wio-
dącym trendem w USA czy Azji, 

gdzie samoobsługa na wielu pozio-
mach obecna na stacjach benzyno-
wych nie jest już niczym nowym, 
a nasz rynek właśnie otwiera się na 
możliwości jakie daje automatyzacja 
sprzedaży i obsługi. 

Jak nowoczesne technologie mogą 
pomóc budować pozytywne do-
świadczenie zakupowe oraz odpo-
wiadać na potrzeby konsumentów?

Tym czego nam wszystkim bra-
kuje jest czas. Wszelkie rozwiązania 
technologiczne, nad którymi pra-
cują konstruktorzy lub te, które już 
teraz są wdrażane w sieciach han-
dlowych, przyspieszają i uspraw-
niają obsługę. Jednak kluczowe 
jest, aby software był przyjazny dla 
klienta. Musi być przede wszystkim 
intuicyjny i łatwy w obsłudze, szcze-
gólnie dla starszych pokoleń, któ-
rych relacja z nowymi technolo-

giami bywa trudna. Obecnie na 
rynku mamy podobną sytuację jak 
10 lat temu z kartami płatniczymi 
w Polsce. Wtedy przewidywało się, 
że w przyszłości będzie to wiodący 
środek płatniczy, jednak musiało 
minąć sporo czasu by został on 
w pełni zaakceptowany przez spo-
łeczeństwo. Dlatego kluczową rolę 
w adaptacji nowych technologii 
jest edukacja i stawianie klienta 
oraz jego potrzeb w centrum. Brzmi 
to może banalnie, ale z doświad-
czenia wiemy jak istotne jest branie 
pod uwagę wszystkich niuansów 
jak lokalizacja punktu, grupa doce-
lowa czy preferencje zakupowe. 
Okazuje się bowiem, że nawet małe 
detale jak kąt nachylenia ekranu 
może mieć wpływ na doświadcze-
nia klientów. Ostatecznie to wła-
śnie klient jest naszym najwięk-
szym recenzentem. n

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja: Cieśle 50, 56-400 Oleśnica
50 km od Portu lotniczego Wrocław, przy drodze S8

Nieruchomość składa się z trzech działek NR: 9,10 i 11 cała powierzchnia 
to :7,95 ha, powierzchnia zabudowana : 2,53 ha, na których usytuowana
jest stacja paliw oraz restauracja.

Infrastruktura stacji paliw:
– 4 zbiorniki paliwowe, każdy po 50 000 LT,
–  8 stanowisk do tankowania dla samochodów  

osobowych oraz 3 dla TIR-a (dystrybutory: Wayne Dresser)
– 2 zbiorniki LPG po 4850 LT każdy
– Jedno stanowisko do tankowania LPG (dystrybutor: Nuovo Pignone)
–  Parking pokryty kostką , możliwość zaparkowania ok. 18 samochodów 

ciężarowych oraz ok. trzydziestu samochodów osobowych, część 
parkingu dodatkowo ogrodzona

– Sklep i bistro
– Restauracja na około 40 miejsc (aktualnie nieczynna)
Rok budowy stacji oraz data produkcji urządzeń: 1998 r.

Właściciel: Bultman sp. z o. o.

Kontakt: Ewa Müller 
tel. 606 623 623, e-mail bultman@o2.pl

REK L AMA
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Benjamin ferte, prezes zarządu Sca petrole polska, spółki 
centralnej Grupy muszkieterów zajmującej się handlem paliwami, 

opowiedział naszej redakcji o planach rozwoju konceptu 
kawiarniano-gastronomicznego café marché, dostępnego przy 

stacjach paliw intermarché. Docelowo odświeżony brand będzie 
dostępny w całej sieci.

rozmAwiAł
EDWin KAniUK

Café MarChé 
s'il vous plaît!
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W II połowie 2020 roku na sta-
cji Intermarché w Śremie zo-
stał otwarty pierwszy koncept 
kawowo-gastronomiczny Café 
Marché. Przy ilu stacjach obec-
nie działają kawiarenki w no-
wym formacie?

Format Café Marché z po wo-
dzeniem działa na stacjach 
paliw Intermarché już od 2013 
roku. W ubiegłym roku zdecy-
dowaliśmy się na odświeżenie 
konceptu. Nowa formuła Café 
Marché działa przy dwóch sta-
cjach, które Grupa Muszkiete-
rów uruchomiła w 2020 roku 
– mają one swoje lokalizacje 
w Skierniewicach oraz w Śre-
mie. Obecnie pracujemy nad 
dostosowaniem tego kon-
ceptu do już istniejących stacji 
paliw.

Jakie elementy wyposażenia 
oraz jakie usługi składają się na ofertę Café Marché?

Istotny element stanowi doskonała kawa, która jest wypalana 
tylko dla nas, a następnie sprowadzana z Francji. Stale rozwijamy 

także ofertę bistro, np. wprowadzając do menu kolejne potrawy 
mięsne. Są one przygotowywane z wyrobów, które pochodzą od 
współpracujących z nami rzeźników, a następnie są przygotowy-
wane na podstawie unikatowych receptur.

Czy koncept docelowo będzie wprowadzany przy wszystkich sta-
cjach Intermarché? 

Tak, planujemy wprowadzenie konceptu przy wszystkich sta-
cjach pod szyldem Intermarché.

Ile nowych punktów Café Marché powstanie do końca 2021 roku? 
W najbliższym czasie zamierzamy zmodyfikować od 3 do 5 już 

istniejących stacji paliw i uruchomić przy nich Café Marché. W bie-
żącym roku skoncentrujemy się na rozwijaniu obiektów w formule 

light. Są to w pełni zautomatyzo-
wane stacje, które działają bez 
obecności pracowników obsługi. 
Zmotoryzowani mogą samodziel-
nie zatankować swoje pojazdy 
w systemie całodobowym, a następ-
nie dokonać płatności bezgotów-
kowej. Obecnie takie stacje dzia-
łają w Kołobrzegu oraz Polkowi-
cach. 

Czy Grupa Muszkieterowie rozważa 
możliwość otwierania kawiarenek 
Café Marché także poza stacjami 
paliw – w marketach Intermarché 
oraz Bricomarché? 

Takie przypadki będziemy anali-
zować indywidualnie. Wszystko 
zależy od lokalizacji danego sklepu 
i potencjału na rozwój tego typu  

       usługi.

Czy w najbliższej przyszłości planują Państwo poszerzenie oferty 
Café Marché (nowe produkty, dania, usługi)? 

Stale obserwujemy potrzeby naszych klientów oraz analizujemy 
rynek. Na podstawie naszych wniosków rozważamy potencjalny 
rozwój oferty.

Dziękuję za rozmowę!



W ostatnich latach oraz pod wpływem pandemii oczekiwania konsumentów 
względem konceptów kawowych i gastronomicznych działających w formule 

on the go / grab and go mocno się zmieniły. Aby właściwie zareagować na 
pojawiające się trendy i wykorzystać rynkowe szanse, warto skorzystać 

z rozwiązań dedykowanych dla branży food & convenience.

MAREK ROBACHA,  
członek zArządu PRIMULATOR POLSKA

WyzWania rynku
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Wpływ pandemii na rynek 
gastronomiczny

Z perspektywy czasu można 
zaobserwować, że reakcja 
na sytuację pandemiczną 

miała swoje fazy, które zmieniały 
się wraz z przychodzącymi kolejny-
mi falami pandemii i coraz większą 
znajomością problemu. Na począt-
ku wszyscy byli zaskoczeni i wiele 
reakcji, czasami nieracjonalnych, 
było podyktowanych strachem 
przed do końca nieznanym zagro-
żeniem. Np. technik serwisu pod-
czas usługi serwisowej przy ekspre-
sie, bardzo często otaczał się 
barierką ochronną, zapewniając 

sobie bezpieczeństwo. Innym przy-
kładem były zapytania od osób za-
rządzających stacjami paliw, jak 
często i czym można dezynfeko-
wać panel dotykowy w ekspresach 
automatycznych w systemach sa-
moobsługowych. Stałą praktyką 
stało się podawanie kubeczków 
w formie zapakowanego zestawu. 
Taka sytuacja uruchomiła kreatyw-
ność, dzięki której polska firma 
Kram stworzyła automatyczny, 
bezdotykowy podajnik do kubków.

Nowa sytuacja spowodowała wie-
le działań, takich jak wprowadzenie 
daleko posuniętych oszczędności, 

głównie w obszarze inwestycji 
sprzętowych oraz serwisu samych 
urządzeń. Po raz pierwszy w części 
foodowej bardzo ważną rolę zaczę-
ło odgrywać bezpieczeństwo zwią-
zane z higieną. Każda sieć wprowa-
dziła swoje własne procedury 
bezpieczeństwa w zakresie przygo-
towywania potraw. Maseczki, ręka-
wiczki, płyny dezynfekcyjne wpisa-
ły się na stałe w standard pracy 
każdego pracownika oraz obsługę 
Klientów. W obszarze sprzedaży 
można uznać, że stacje benzynowe 
po początkowej zapaści, na prze-
strzeni czasu odnotowują stosun-
kowo coraz lepsze poziomy sprze-

daży, które są proporcjonalne do 
mobilności społeczeństwa. 

Zmiana oczekiwań 
konsumentów

Pandemia w zdecydowany spo-
sób przyspieszyła proces rozwoju 
i kształtowania się konceptu c-stores 
na stacjach paliw. Rola oferty poza-
paliwowej znacząco wzrosła. SP 
w  dużym stopniu przejmują rolę 
sklepów w obszarze podstawo-
wych artykułów spożywczych. Tę 
część biznesu można dość łatwo 
dostosować do nowej sytuacji. Jed-
nocześnie SP przejmują część kon-

sumpcji, która do tej pory była 
przypisana do pozamykanych 
punktów gastronomicznych. To 
bardzo dobry i optymistyczny 
trend. Ale te zmiany w części ga-
stronomicznej powodują, że już 
sam hot dog czy zapiekanka nie 
wystarczają. Klient oczekuje szyb-
kiej obsługi w zakresie szerokiej 
i  smacznej oferty przekąskowej. 
Oczekiwane są kolejne propozy-
cje kulinarne, takie jak np. urozma-
icone ciepłe kanapki i przekąski 
w opcji sprzedaży na wynos. Obec-
na sytuacja wymaga zatem no-
wych rozwiązań, które jednocze-
śnie wymuszają niestandardowe 

działania. Powstaje konieczność 
zastosowania nowoczesnych urzą-
dzeń oraz zastosowania nowych 
technologii przygotowywania 
produkcji gastronomicznej. Z jed-
nej strony pojawiają się nowe 
możliwości i wyzwania kulinarne, 
a  z  drugiej nie ma rąk do pracy 
i  wykwalifikowanego personelu. 
Na dodatek mamy już potwierdzo-
ny stan odpływu kadr z branży ga-
stronomicznej. Sytuacja dając 
nowe, ogromne możliwości, jed-
nocześnie bardzo się skompliko-
wała w zakresie spełniania oczeki-
wań konsumenckich.

innowacyjne rozwiązania
Nowa sytuacja wymusza prze-

myślane działania, które zmierzają 
w kierunku tzw. automatyzacji pro-
cesów gastronomicznych. Prostym 
rozwiązaniem jest zastosowanie 
automatycznego ekspresu do kawy 
WMF w wersji samoobsługowej czy 
automatycznego wyciskacza do 
pomarańczy Zummo. Jedno jest 
pewne – część „hot food” stanowi 
ogromne wyzwanie.

Ciekawym i nowatorskim pomy-
słem jest autorski program firmy 
Primulator Polska, Convenience Sto-
re Concept. Realizowany jest już pi-
lotażowy projekt, który znacząco 

ograniczył liczbę wykorzystywanych 
urządzeń, a co za tym idzie operacji 
manualnych. Za pomocą tylko 
dwóch urządzeń, kuchenki kon-
wekcyjno-mikrofalowej Merrychef 
oraz pieca piekarniczego Debag lub 
alternatywnie mini pieca konwek-
cyjnego Convotherm, realizowana 
jest bardzo ciekawa i szeroka oferta 
gastronomiczna, włącznie z wypie-
kami świeżego pieczywa. To jest 
rozwiązanie dla nowoczesnej ga-
stronomii na stacji paliw, które 
w znaczącym stopniu uniezależnia 
działanie kącika gastronomicznego 
od braku lub rotacji personelu. n

food 
& convenience
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puree mOnin 
rubinOwy 
GreJpfrut
naturalna hybryda grejpfruta i po-
marańczy, rubinowy grejpfrut jest 
w rzeczywistości częścią rodziny 
różowych pomelo. odkryty w XViii 
wieku w puerto-rico, ten owoc cy-
trusowy odniósł ogromny sukces 
w usA, następnie trafił do europy 
i stał się kluczowym składnikiem 
w przemyśle kulinarnym, piekarni-
czym i napojowym. puree monin 
ruby Grapefruit to cały zestaw so-
czystych, słodkich i lekko kwaśnych 
smaków, umożliwiające stworzenie 
wielu orzeźwiających napojów alko-
holowych, jak i bezalkoholowych. 
nadaj unikalny akcent mrożonym 
herbatom, koktajlom paloma lub 
nawet mojito. n

innOwAcyJny ustnik z przykrywką
czy zdarza ci się pić napój z puszki podczas jazdy? czy wiesz, jak groźne może być przypad-
kowe połknięcie pszczoły? canper poland to innowacyjny ustnik z przykrywką do stosowania 
przy napojach puszkowych. z jednej strony zabezpiecza przed rozlaniem, z drugiej strony po-
zwala się cieszyć smakiem gazowanego napoju dłużej. do tego, co jest ważne szczególnie 
w okresie letnim, zabezpiecza otwartą puszkę przed owadami, zanieczyszczeniami z powie-
trza czy też bakteriami (nie dotykasz ustami powierzchni puszki). kompaktowy rozmiar, a uła-
twia życie, nie tylko w podróży. dostępny online. do wielokrotnego użytku. canper poland 
może służyć także jako nietuzinkowy gadżet reklamowy twojej marki – produkt można w peł-
ni personalizować, także w zakresie nadrukowanych grafik. n

hArdmAde – nOwA mArkA 
piwA smAkOweGO
hardmade – w butelkach 400 ml z kapslem twist off – już w połowie marca po-
jawiło się w sklepach i lokalach gastronomicznych. wejściu marki na rynek towa-
rzyszy od ii połowy kwietnia szeroko zakrojona, nowatorska kampania promo-
cyjna.
hardmade jest dostępny w całej polsce w trzech wariantach: peach ice tea 
crush, raspberry crush i Grapefruit crush. z jednej strony jest to zupełnie nowe 
i innowacyjne połączenie piwa ze smakiem ice tea i lemoniad, a z drugiej strony 
dobrze znane „evergreeny” – smaki malin, cytrusów i brzoskwiń są jednymi z naj-
bardziej lubianych i popularnych. efekt to niebanalne, smaczne i bardzo orzeź-
wiające kombinacje. hardmade wyróżnia przesłanie – you cAn but you don’t 
hAVe to. n

ptAsie mleczkO® wAniliOwe 
w mOcnO GOrzkieJ czekOlAdzie
rok 2021 to wyjątkowy moment w historii e.wedel. to czas, w którym marka świętuje swoje 170-te 
urodziny. z tej okazji dostępna jest na rynku nowość – pianki ptasie mleczko® waniliowe w mocno 
gorzkiej czekoladzie 80 proc. n
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wmf 1300 s  
AutOmAtyczny  
ekspres dO kAwy
wmf 1300 s to najnowszy model firmy wmf. ekspres wykorzystu-
je sprawdzone rozwiązania technologiczne zapewniające wyjąt-
kową niezawodność. jest ekonomiczny w eksploatacji, łatwy 
w obsłudze i w utrzymaniu czystości. oferuje możliwość dowol-
nego skomponowania własnego menu na bazie napojów kawo-
wych i czekolady oraz mleka. wmf 1300 s jest skuteczny, wszech-
stronny i polecany do miejsc o średnim zapotrzebowaniu na 
kawę na poziomie 120 filiżanek dziennie. doskonale sprawdzi się 
we wszystkich miejscach typu convenience store. n
więcej informacji: https://www.primulator.pl/kawa/ekspresy/  
automatyczne/wmf-1300-s

eGzOtyczny smAk dOłączył dO 
OkOcimskich rAdlerów 0,0%
okocim radler 0,0% mango z marakują to harmonijne połączenie piwa jasnego pełnego, smaku słodkiego man-
go i lekko kwaśnej marakui. to czwarty smakowy, bezalkoholowy wariant w tegorocznym portfolio okocimskich 
radlerów 0,0%, obok białej cytryny 0,0%, ciemnej wiśni 0,0% i sycylijskiej pomarańczy z limonką 0,0%.
rekomendowana cena za butelkę 0,5 l to 3,79pln. promocję nowego wariantu wesprze kampania reklamowa 
w tV i internecie, materiały posm w sklepach i dodatkowe aktywacje w digitalu. n

nOwy wAriAnt w rOdzinie 
piw smAkOwych redd’s
marakuja i brzoskwinia mają szansę stać się najgorętszą parą nadchodzącego sezo-
nu piwnego. w nowym wariancie redd’s łagodna, aromatyczna słodycz brzoskwini 
została podkręcona orzeźwiającą, wręcz wibrującą kwasowością marakui.
redd’s marakuja i brzoskwinia pojawił się na sklepowych półkach pod koniec lute-
go. podobnie jak pozostałe warianty jest sprzedawany w butelkach bezzwrotnych 
400 ml i puszkach 500 ml. rodzina piw smakowych kp liczy już pięć wariantów – 
oprócz najnowszego znajdują się w niej papaja i limonka, mango i cytryna, jabłko 
i trawa cytrynowa oraz Żurawina.
nowy wariant piwa smakowego otrzyma wsparcie marketingowe w postaci nie-
standardowych materiałów pos w kanale detalicznym i gastronomicznym oraz ko-
munikacji w kanałach social media. n

żywiec zdróJ 
z butelką  
bez etykiety  
i w 100 prOc. 
z recyklinGu
firma wprowadziła właśnie na rynek 
kolejne innowacyjne opakowanie. 
w 100 proc. „przezroczyste” butelki 
bez etykiety. nowy, 0,4 litrowy format 
wody źródlanej nie tylko wyróżnia się 
niestandardowym wyglądem, ale tak-
że surowcem. butelka jest w całości 
wykonana z plastiku z recyklingu. to 
już kolejne, trzecie opakowanie 
w ofercie Żywiec zdrój wykonane 
w 100 proc. z rpetu i kolejny dowód 
na to, że recykling plastiku ma sens, 
a stworzenie zamkniętego obiegu 
tego surowca jest możliwe. n

45STaCja BEnzynowakWIEcIEń-mAj 

NOWOścI fmcg | InnowaCjE



W obliczu galopującego rozwoju gospodarczego tworzenie architektury wnętrz 
stacji paliwowych wymaga od inwestorów wprowadzenia coraz to nowszych 

rozwiązań. Klienci oczekują innowacji, czegoś co ich zaskoczy, pozwoli na 
doznanie nowych emocji. Podążając za tego typu wyzwaniami duże pole do 

popisu mają zarówno inwestorzy, jak i architekci.

dr ALEKSANDRA GRZONKA  
Architekt, włAściciel i Główny projektAnt w prAcowni Architektury CECHOWNIA

o projektowAniu 
i modernizAcjAch
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Coraz większe znaczenie ma 
zarówno funkcjonalność 
tworzonej przestrzeni, jak i 

ogólnie pojęty wizerunek, czyli 
rozwiązania plastyczne. 

Większość sieci stacji paliw stara 
się przyciągnąć klientów, poszerza-
jąc asortyment oraz zwiększając 
komfort. 

Podstawowym aspektem projek-
towym jest określenie poszczegól-
nych uzupełniających funkcji danej 
stacji. W zależności od różnych 
czynników, między innymi lokaliza-
cji, wielkości obiektu będą one róż-
nie się układać. Połączenie różnych 
stref funkcjonalnych to niełatwe 
zadanie dla projektantów. Przy 

projektowaniu należy uwzględnić 
obowiązujące przepisy, między in-
nymi te dotyczącymi aspektów sa-
nitarnych. 

Dla przykładu można podać sta-
cje paliw Ditta Seria w Żdżarach 
projektu pracowni architektonicz-
nej Cechownia. Pomimo niewiel-
kich rozmiarów, udało się stworzyć 

wygodną przestrzeń, która poza 
zasadniczą funkcją, służy też jako 
miejsca spotkań lokalnej społecz-
ności. W tym przypadku funkcja 
gastronomiczna jest wyraźnie pod-
kreślona i rozbudowana. 

Innym, zupełnie odmiennym 
przykładem jest stacja Citronex 
w Zgorzelcu. Jest największą tego 
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typu stacją w Polsce, albowiem li-
czy 1000 m kw. przestrzeni sprze-
dażowej dostępnej dla klienta. Poli-
tyką sieci Citronex jest obsługa nie 
tylko lokalnych klientów, ale także 
turystów oraz ruchu tranzytowego. 
To, co zdecydowanie wyróżnia sta-
cje tej sieci to bardzo rozbudowana 
strefa sklepowa. Nowym rozwiąza-
niem jak na polskie standardy jest 
również zintegrowana, pełnowy-
miarowa restauracja z rozbudowa-
ną częścią bufetową. 

W kształtowaniu wnętrz współ-
czesnych stacji benzynowych klu-
czowe są trendy, którymi obecnie 
podążają stacje, czyli przede wszyst-
kim poszerzenie oferty o usługi ga-

stronomiczne. To znacząco wpłynę-
ło np. na kształtowanie strefy kasy, 
która obecnie ma podwójną funk-
cję. Przy płaceniu za paliwo klient 
zachęcany jest do zakupu nie tylko 
produktów impulsowych, ale prze-
de wszystkim szybkich przekąsek. 
Można wręcz odnieść wrażenie, że 
płacenie za paliwo to drugorzędna 
czynność. Klient wchodzi do mar-
ketu, restauracji, delikatesów. 

Bardzo częstym błędem inwesto-
rów podczas modernizacji stacji pa-
liw (ale nie tylko) jest planowanie 
tylko liftingu, a nie kompleksowej 
zmiany. Należy pamiętać, że takie 
lekkie zmiany nie zmienią przestrze-

ni, klienci nie zauważą 
tych zmian, a inwestorzy 
niepotrzebnie wydadzą 
spore środki finansowe. 
Zmiana musi być spekta-
kularna, w przeciwnym ra-
zie nie ma sensu jej wyko-
nywać. W efekcie końco- 
wym zawsze musi być 
efekt WOW, który nie jest 
osiągalny w przypadku 
niewielkich korekt. 

Kluczowym aspektem 
dla uzyskania zadawalają-
cego efektu końcowego 
jest wybór odpowiednie-
go zespołu projektowego, 
który opracuje projekt 

aranżacji wnętrz, czy też całego 
obiektu wraz z elementami identy-
fikacji wizualnej. Musi to być zespół 
specjalistów, z których każdy zaj-
mie się poszczególnymi elementa-
mi. 

Kolejnym błędem przy pracy 
nad modernizacją wizerunku marki 
jest brak otwartości na nowe po-
mysły. Często zdarza się, że zaleca 
się kopiowanie rozwiązań plastycz-
nych i  funkcjonalnych od innych 
firm, a to nie powinno się zdarzyć. 
Należy zakładać, że to nasza firma 
ma wyznaczać nowe trendy. Takie 
stanowisko wpływa na rozwój 
branży. 

Ważnym elementem 
współczesnego projekto-
wania wnętrz jest dobór 
zastosowanych materia-
łów. Klienci coraz to czę-
ściej zwracają uwagę na 
ich jakość i rzadko toleru-
ją substytuty, co szczegól-
nie jest widoczne właśnie 
na takich małych obiek-
tach jak stacje benzyno-
we. 

Diabeł tkwi w szczegó-
łach – to podstawowa 
prawda przy projektowa-
niu detali architektonicz-
nych. To one definiują całą 
przestrzeń, dlatego tak 
ważne jest, aby na nie 
zwrócić uwagę. Dobrzy 

projektanci będą stosować wszel-
kie zabiegi, aby zbudować spójny 
i ciekawy nowy wizerunek dla każ-
dej stacji. 

Ciekawym zjawiskiem współcze-
snej architektury są multimedia. To 
one zawładnęły naszą przestrzenią. 
Interaktywne kąciki zabaw dla dzie-
ci, panele i monitory dotykowe. To 
tylko nieliczne przykłady takich 
rozwiązań. Należy o nich pamiętać, 
ponieważ bardzo przypadły one do 
gustu klientom.

Istotnym aspektem jest projekto-
wanie architektury wnętrz w kon-
tekście całego założenia infrastruk-
tury. Nie można zapominać o strefie 
zewnętrznej, to jak prezentuje się 
cały obiekt oraz jego otoczenie. Ca-
łość musi być spójna. n

Wnętrze stacji Ditta Seria w Żdżarach.

Wnętrze Dyskontu Paliwowego Citronex w Zgorzelcu.

o Autorze
dr Aleksandra Grzonka – architekt, wła-
ściciel i główny projektant w pracowni 
architektury Cechownia. 

Stypendystka Faculty of Architecture Tek-
niska Högskola Chalmers w Geteborgu. 
Wykładowca na Wydziale Architektury 
Politechniki Śląskiej w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych. Pracę 
doktorską obroniła w 2011 roku na Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Archi-
tektów. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, między innymi w kon-
kursie na najlepszą realizację restauracji na świecie World Interiors 
News Award w 2014 roku.



Animex Foods 
ul. Chałubińskiego 8, 
00-613 Warszawa

Animex Foods jest największą na polskim rynku firmą spożywczą, specjalizującą się w produkcji mięsa 
wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych. Posiada 11 zakładów, rozmieszczonych na 
terenie całego kraju. Produkuje wysokiej jakości wyroby jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek: 
Morliny, Krakus, Berlinki. Misją firmy Animex jest bycie godnym zaufania producentem oraz najczęściej 
wybieranym dostawcą wysokiej jakości produktów mięsnych.

Anwim
ul. Stańczyka 3, 
01-237 Warszawa
tel. (22) 496 00 00, 
fax (22) 496 00 03
biuro@anwim.pl
www.Moyastacja.pl

MOYA to założona w 2009 r., należąca do spółki Anwim, ogólnopolska sieć stacji paliw. Obecnie sieć 
liczy ok. 320 placówek, w tym ponad 70 proc. to stacje franczyzowe. Stacje MOYA obecne są we 
wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach. 
MOYA, jako jedyna sieć w Polsce, ma w swoim portfolio trzy typy stacji: tradycyjne, z wielobranżowym 
sklepem i konceptem gastronomicznym Caffe MOYA, automatyczne, dostosowane do obsługi flot oraz 
samoobsługowe, dla klientów indywidualnych oraz flotowych. Sieć proponuje klientom biznesowym 
program MOYA Firma, na który składają się karty paliwowe oraz aplikacja mobilna. Stacje działające 
w ramach sieci spełniają standardy obsługi i jakości. Gwarancją jakości paliw na stacjach w barwach 
MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ.

Biurkom Flampol 
Szeligowo 1, 
78-325 Redło
tel. + 48 94 36 45 543
      + 48 94 36 45 343
fax + 48 94 36 45 409
e-mail: biuro@biurkom.pl

OryginalnySok to najprawdopodobniej najbardziej oryginalna i czołowa marka soków NFC w Polsce.
OryginalnySok charakteryzuje się najwyższą jakością, oryginalnością asortymentu, elastycznością 
oraz wyjątkowym smakiem.
Czym są nasze soki? Owocem lub warzywem! Nie dodajemy niczego nie występującego naturalnie 
w przyrodzie. Dlatego naturalny sok jest pozyskiwany wyłącznie z owoców, dzięki czemu uzyskujemy 
to co najlepsze z natury. Zapraszamy do sekcji produkty w której znajdziesz sok naturalny w sam raz 
dla siebie. Przyjmij naszwe wyzwanie, dołącz do naszej drużyny i pij tylko OryginalnySok!

Grupa LOTOS
ul. Elbląska 135,  
80-718 Gdańsk
Contact Center
z tel. stac. 801 345 678
z tel. kom. (58) 326 43 00
Partnerstwo Handlowe Lotos 
tel. (58) 308 80 35 
fax 58 326 43 80
biuro@lotospaliwa.pl
partnertwo@lotospaliwa.pl
www.lotos.pl

Spółka Lotos Paliwa zarządza siecią ponad 500 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju. 
Oferują one wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – Lotos Dynamic, produkowane w rafinerii 
Grupy Lotos w Gdańsku, jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie. Spółka jest też wiceli-
derem w segmencie MOP (Miejsc Obsługi Podróżnych). W sieci koncernu działa obecnie 21 obiektów 
tego typu. Korzystają z nich kierowcy podróżujący autostradami A1, A2, A4, A6 oraz drogami ekspreso-
wymi S3 czy S7.

Primulator
ul. Lodowa 128,
93-232 Łódź
tel. (42) 676 04 74 
primulator@primulator.pl
www.primulator.pl

Primulator zapewnia kompleksowe rozwiązania gastronomiczne dla kawiarni, lodziarni, cukierni, pie-
karni i hoteli – od technologicznego wsparcia podczas projektowania lokalu, poprzez wyposażenie 
w sprzęt, kończąc na szkoleniach, przy zapewnieniu najwyższej jakości usług serwisowych dostęp-
nych w systemie 24/7. Wieloletnia współpraca z klientami sieciowymi pozwoliła nam wypracować 
optymalne rozwiązania dla kącików kawowych i bistro na stacjach paliw, szczególnie w koncepcji 
C-store, gdzie minimalizacja czasu obsługi klienta, niezawodność urządzeń, powtarzalność, a przede 
wszystkim najwyższa jakość oferowanych produktów są kluczem do sukcesu.

Pure Ice
ul. Poznańska 165,
05-850 Ożarów Mazowiecki
p.los@pure-ice.pl
www.pure-ice.pl

Firma Pure Ice Sp. z o.o. powstała w 2010 roku i od początku swej działalności oferuje klientom pacz-
kowany lód w kostkach do celów spożywczych z zachowaniem najwyższych standardów jakości pro-
dukcji oraz łańcucha logistycznego. Jako godny zaufania partner biznesowy Pure Ice jest dostawcą 
wiodących operatorów rynku detalicznego w Polsce oraz za granicą. Stały rozwój oraz innowacyjność 
w doskonaleniu technologii produkcji lodu jest cechą charakterystyczną przedsiębiorstwa. Oferowany 
przez Pure Ice lód w kostkach jest wytwarzany z krystalicznie czystej wody uzyskiwanej w procesie 
wieloetapowej filtracji z zachowaniem standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności IFS Food na 
poziomie wyższym. Zdolności produkcyjne, magazynowe oraz nowoczesne rozwiązania logistyczne 
przedsiębiorstwa pozwalają na realizację zamówień na terenie całego kraju, bez względu na sezono-
wość oraz okresowe spiętrzenia zamówień. Zachęcając do nawiązania współpracy firma Pure Ice 
Sp. z o.o. chętnie odpowie na Państwa zapytania.

 

 

SCM 
Al. Jana Pawła II 11,  
00-828 Warszawa
tel. (22) 586 54 00
fax (22) 586 54 01
biuro@scmpoland.pl 
www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem Produktów 
Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy: Rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kategorii 
produktów i napojów dla kanału HORECA oraz doradztwo w zakresie ich przetwarzania. Zakupy i sprzedaż 
surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmu-
jącym produkty, opakowania i dystrybucję. Od kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem 
i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix. 
Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, puree 
owo cowych oraz sosów deserowych. To zasługa ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – 
ponad 250 smaków sprzedawanych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są 
wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają 
zawsze produkty wyjątkowej jakości o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – naturally inspi-
ring. Rozwój Marki Monin w Polsce oraz szko lenia w  zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii 
napojów, deserów oraz potraw blendo wanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy 
obecni w ciągu roku na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy rozwią-
zania i sprzeda jemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”.
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