
 

GrupaPieprzyk  
dołącza
do Avia 

International

HOT DOG  
WCIĄŻ  

NA PODIUM

Stacje 
SamoobSługowe 

i ich oferta
Pro Business Solutions

KAteGorIA 
dAń Gotowych 
wcIąż rośnIe

Centrum  
Monitorowania  

Rynku

Amic 
ENERGY 
RuszA  

z fRANczYzą 
W POLscE

rozmowa  
z prezesem sieci

Andrzej OlechOwski
dyrektor generalny 

POlskA OrgAnizAcjA  
gAzu PłynnegO

Stawiamy 
na bio LPG

PetroTrend
FORUM RYNKU PALIWOWEGO

Media efektywnej koMunikaCji

CZeRwieC-LiPieC 2021
Rok XXiii 

iSSn 1429-7914





nowe stacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

franczyza

akcja ambasadorska sieci franczyzowych  
stacji paliw Moya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

amic rusza z franczyzą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Personalia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Panorama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

wywiad numeru

Stawiamy na bio LPG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Zarządzanie i finanse

Grupa Pieprzyk dołącza do avia international  . . . . . .  22

Grupa MoL kupi sieć stacji oMV w Słowenii  . . . . . . . . .  24

Sklep na stacji

Sprzedaż w maju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

napoje kawowe sprzedają się coraz lepiej  . . . . . . .  26

Stacje samoobsługowe i ich oferta  . . . . . . . . . . . . . . . .  28

kategoria dań gotowych wciąż rośnie  . . . . . . . . . . . .  30

Gastronomia

Hot dog wciąż na podium!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Menu napojów dla spragnionych  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

nowości fMCG i innowacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

wizytówki firm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

SPIS TREŚCI

Przyszłość pod znakiem redukcji
W dniu 14 lipca 2021 Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, których celem 

jest dostosowanie polityki UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, 
transportu i opodatkowania w takim sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych 

netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku.

W rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego dla każdego 
państwa członkowskiemu określono zaostrzone wartości docelowe w zakresie redukcji 

emisji w przypadku budynków, transportu drogowego i krajowego transportu 
morskiego, rolnictwa, odpadów i małych sektorów przemysłu.

Jeden z postulatów będzie miał szczególny wpływ na szeroko rozumianą branżę 
automotiv oraz segment produkcji i sprzedaży paliw.

By ograniczyć emisje w transporcie drogowym KE proponuje wprowadzenie 
bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych 

przyspieszą przejście na mobilność bezemisyjną dzięki wymogowi zmniejszenia 
średnich emisji z nowych samochodów o 55 proc. od 2030 r. i o 100 proc. od 2035 r. 

w porównaniu z poziomami z 2021 r. W rezultacie wszystkie nowe samochody 
rejestrowane od 2035 r. będą bezemisyjne.

Aby zagwarantować kierowcom możliwość ładowania pojazdów lub zakupu paliwa 
w niezawodnej sieci w całej Europie, zmienione rozporządzenie w sprawie 

infrastruktury paliw alternatywnych nałoży na państwa członkowskie wymóg 
zwiększenia zdolności ładowania proporcjonalnie do sprzedaży samochodów 

bezemisyjnych oraz wymóg instalacji punktów ładowania i tankowania na głównych 
autostradach w regularnych odstępach: co 60 km w przypadku ładowania energią 

elektryczną i co 150 km w przypadku tankowania wodoru.

Jak widać, w nieodległej perspektywie polski rynek czekają poważne zmiany. Jako 
redakcja będziemy się im przyglądać. Mam nadzieję, że pierwsze komentarze 

branżowe na temat nowych unijnych norm pojawią się na łamach dorocznego 
specjalnego wydania magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store” czyli „Stacje 

Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2021”. Mam nadzieję, że wspólnie jako branża 
pochylimy się nad tym problemem także podczas tegorocznego XX Forum PetroTrend 

2021, które jest zaplanowane na 20 września 2021 w Warsaw Marriott Hotel.

Z wyrazami szacunku i życzeniami dobrej lektury 
Edwin Kaniuk

redaktor naczelny magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store”  
oraz portalu Petrolnet.pl
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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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AviA Grońsko

Adres stacji: Grońsko 102, Grońsko 64-310, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy DK 92 
Właściciel: stacja franczyzowa 
Dostępność: czynna w godzinach od 6:00 do 22:00 
Oferta paliwowa: benzyna 95, diesel, Avia diesel Gold
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kącik kawowy z ofertą 
przekąskową w postaci hot dogów
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: brak

AviA GrzeGorzew
Adres stacji: ul. Autostrada 5, Grzegorzew 62-640, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy DK 92 
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, diesel, Avia diesel Gold, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: duży parking dla tirów

AviA JAstrzębie-zdróJ

Adres stacji: ul. Pszczyńska 2, Jastrzębie-Zdrój 44-335, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: stacja własna 
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: kilka stanowisk tankowania z możliwością wyboru po-
pularnych paliw, w tym paliwa premium Avia Diesel Gold
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: dyskont Biedronka, restauracja, 
mini centrum handlowo-usługowe

AviA PoznAń

  

Adres stacji: ul. Juraszów 22, Poznań 61-479, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy DK 92
Właściciel: stacja własna 
Dostępność: czynna całą dobę 
Oferta paliwowa: benzyna 95, diesel, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept kawowo-gastrono-
miczny Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: myjnia ręczna

AviA redło
Adres stacji: Redło 14, Redło 78-320, woj. zachodniopomorskie
Lokalizacja: przy DW 152
Właściciel: stacja franczyzowa 
Dostępność: 06:00- 22:00
Oferta paliwowa: kilka stanowisk tankowania z możliwością wyboru po-
pularnych paliw, w tym paliwa premium AVIA Diesel Gold
Oferta pozapaliwowa: posiada kącik kawowy i ofertę przekąskową w po-
staci hot-dogów.
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: sklep

AviA rzePcze-GłoGówek

Adres stacji: Rzepcze 24e, Rzepcze 48-250, woj. opolskie
Lokalizacja: zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej 416 województwo 
opolskie
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel, Avia Diesel Gold, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: serwis ogumienia oraz warsztat dla 
samochodów ciężarowych
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AviA sierPów

Adres stacji: Sierpów 1A, Ozorków 95-035, woj. łódzkie
Lokalizacja: położona przy DK 91
Właściciel: stacja franczyzowa 
Dostępność: czynna całą dobę 
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel, Avia diesel Gold, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kącik kawowy z ofertę 
przekąskową w postaci hot dogów
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: sklep, hotel, restauracja, duży par-
king, miejsca piknikowe

circle k Jeżewo

Adres stacji: Jeżewo 5, Pułtusk 06-100, woj. mazowieckie
Lokalizacja: stacja obsługuje ruch tranzytowy i lokalny
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: miles®95, milesPlus®98, miles® Diesel, milesPlus® Die-
sel, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny, odkurzacz, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

circle k roPczyce

Adres stacji: ul. 3-go maja 589, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
Lokalizacja: obsługuje ruch tranzytowy i lokalny
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: miles® 95, miles®Plus98, miles®Diesel, miles®PlusDiesel, 
LPG, wkrótce AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny, myjnia ręczna, stacja diagnostyczna pojazdów, parking dla ti-
rów, odkurzacz
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

circle k rzeszów

Adres stacji: ul. Przemysłowa 24, Rzeszów 35-001, woj. podkarpackie
Lokalizacja: obsługuje ruch tranzytowy oraz lokalny
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: miles®95, milesPLUS®98, miles® Diesel, milesPLUS® Die-
sel, LPG oraz AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny, parking tir, parking dla autokarów, punkt rowerowy
Usługi w sąsiedztwie: b.d.
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lotos MoP kierzno Południe
Adres stacji: Kierzno 150, Kępno 63-600, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy S8
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę 
Oferta paliwowa:  ES 95, ES 98, diesel, diesel Dynamic, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny, parking tir, kompresor, odkurzacz, prysznic, kolektura Lotto, re-
stauracja Subway
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja Burger King

lotos MoP kierzno Północ
Adres stacji: Kierzno 151, Kępno 63-600, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy S8
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, diesel, diesel Dynamic, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny, parking tir, kompresor, odkurzacz, prysznic, kolektura Lotto, re-
stauracja Subway
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja KFC

lotos MoP rudniki Północ

Adres stacji: Koniecbór 30A, Raczki 16-240, woj. podlaskie
Lokalizacja: MOP przy E67/S61
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, Dynamic 98, diesel, Dynamic diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny, prysznic, odkurzacz, kompresor, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA bydGoszcz

Adres stacji: ul. Bydgoskich Przemysłowców 25, Bydgoszcz 85-862, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Lokalizacja: stacja tranzytowo-miejska
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę 
Oferta paliwowa: ES 95, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA JAnów
Adres stacji: Janów 59, Młodzieszyn 96-512, woj. mazowieckie
Lokalizacja: przy DK50
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typ convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
kompresor, odkurzacz, parking dla torów
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

MoyA ModłA królewskA
Adres stacji: ul. Bursztynowa 33, Modła Królewska 62-571, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: w pobliżu A2
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, ON Moya Power, LPB, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
myjnia, parking dla tirów
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

MoyA rAducki FolwArk

Adres stacji: Raducki Folwark 40, Raducki Folwark 98-320, woj. łódzkie
Lokalizacja: przy DK 74
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, parking tir, 
prysznice, kompresor, odkurzacz, motel, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, 
ogródek gastronomiczny
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA rosoczycA
Adres stacji: ul. Ostrowska 4B, Rosoczyca 63-405, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy DW470, obsługuje ruch lokalny
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
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Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
kompresor, odkurzacz, parking dla tirów, automat paczkowy
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

MoyA rzeszów

Adres stacji: Al. Armii Krajowej 7A, Rzeszów 35-307, woj. podkarpackie
Lokalizacja: stacja miejska przy DK 94
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę  
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, myjnia, od-
kurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA toruń

Adres stacji: ul. Polna 142, Toruń 87-100, woj. kujawsko-pomorskie
Lokalizacja: obsługuje ruch tranzytowy i miejski
Właściciel: stacja własna Anwim
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue 
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny Caffe Moya, myjnia, kompresor, parking dla tirów
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

MoyA wielichowo
Adres stacji: ul. Pocztowa 49, Wielichowo 64-050, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: stacja lokalna
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna od 7:00 do 20:00, w niedziele od 7:00 do 16:00
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, myjnia, kom-
presor, paczkomat
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA wolA otAłęskA

Adres stacji: Wola Otałęska 8, Wola Otałęska 39-306, woj. podkarpackie
Lokalizacja: obsługuje ruch lokalny
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna w godzinach od 6.00 do 22.00
Oferta paliwowa: ES 95, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
kompresor, odkurzacz
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

MoyA zAwoJA

Adres stacji: Zawoja 2766, Zawoja 34-222, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja w miejscowości turstycznej
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna w godzinach od 6.00 do 22.00
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
myjnia, kompresor, odkurzacz, parking dla tirów
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

MoyA zelów

Adres stacji: ul. Zachodnia 6, Zelów 97-425, woj. łódzkie
Lokalizacja: DP 484
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Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, myjnia, kom-
presor, wypożyczalnia przyczep towarowych, punkt wymiany butli LPG, 
paczkomat
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA żory

Adres stacji: ul. Wodzisławska 272 B, Żory 44-245, woj. śląskie
Lokalizacja: przy DW 932 blisko węzła A1
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Moya Power, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kawiarenka Caffe Moya, 
myjnia, kompresor, odkurzacz, kolektura Lotto, odbiór paczek DHL
Usługi w sąsiedztwie: b.d.

MoyA exPress bielsko-biAłA
Adres stacji: ul. Warszawska 142, Bielsko-Biała 43-300, woj. śląskie
Lokalizacja: przy węźle S1 oraz S52
Właściciel: stacja własna Anwim
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: ES 95, ON, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, kompresor, odkurzacz
Usługi w sąsiedztwie: centrum handlowe, restaracja KFC

shell zAwiercie

Adres stacji: ul. Zagłębiowska 3,  Zawiercie 42-400, woj. śląskie 
Lokalizacja: przy DK78
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę

Oferta paliwowa: Shell V-Power, Shell V-Power Racing, Shell Regular Die-
sel, Shell V-Power Diesel, Shell AutoGas
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept gastronomicz-
ny deli by Shell, koncept kawowy Costa Coffee,  myjnia samochodowa
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja McDonald’s

slovnAFt PArtner roJów

Adres stacji: ul. Wrocławska 45, Rojów 63-500, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy DW 449
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: b.d.
Oferta paliwowa: ES 95, ON, ON Drive, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowy Coffee 
Corner, koncept gastronomiczny Bistro Corner
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

wAtis koszAlin

Adres stacji: ul. Przemysłowa 1a, Koszalin 75-216, woj. zachodniopomor-
skie
Lokalizacja: stacja miejska w pobliżu węzła S6 oraz S11
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna od 7:00 do 23:00
Oferta paliwowa: ES 95, ES 98, ON, ON Premium, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept kawowo-gastro-
nomiczny, myjnia tunelowa dla auto osobowych oraz busów, paczkomat 
InPost
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: dyskont Biedronka oraz apteka 
z drogerią
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W poprzednim numerze 
zaprezentowane zo-
stały obiekty w Barto-

szycach i Łomży, a dziś mogą 
Państwo zapoznać się ze stacją 
w Nowym Sączu.

Stacja paliw MOYA 
Nowy Sącz – słynna  
nie tylko w Małopolsce

Stacja paliw w Nowym Sączu, 
mieszcząca się przy ul. Lwow-
skiej 236, od dawna jest wzorco-
wym punktem partnerskim 
MOYA. W 2019 r. stacja została 
wyróżniona przez Polską Izbę 
Paliw Płynnych nagrodą „Złota 
stacja 2019” za tworzenie silnej 
marki na rynku paliwowym. Za-
równo właściciele, jak i pracow-
nicy z zaangażowaniem i energią 
dbają o jak najwyższe standardy 
i pełną satysfakcję u klientów. 

Wnikliwa analiza obrotów 
w poszczególnych kategoriach 
produktowych i ustawienia sali 
sprzedaży, to najważniejsze ele-
menty programu Ambasador 
sieci MOYA. Zmiany w przysta-
cyjnym sklepie wprowadzono 
w połowie lutego 2020 r. Tutaj, 
podobnie jak w przypadku in-
nych Ambasadorów, w pierw-
szej kolejności przystąpiono do 
analizy asortymentu. Połowę 
półek sklepowych zajmowały 
produkty przemysłowe, m.in. 
akcesoria samochodowe, arty-
kuły chemiczne i higieniczne. 
Udział w obrocie tych kategorii 
to zaledwie 7 proc. Zredukowa-
no zatem ilość miejsca o około 
jedną trzecią. W miejsce pokaź-
nej półki z zabawkami, która są-
siadowała z ekspresem do kawy, 
postawiono regał MOYA Winnica. 
Dzięki temu klienci mogą zapo-

znać się z ofertą win rekomendo-
wanych na różne okazje. Dzięki 
zmniejszeniu ilości miejsca dla 
kategorii przemysłowych uzy-
skano więcej przestrzeni na 
produkty spożywcze (napoje, 
słodycze, piwo). Ponadto, roz-
szerzono ofertę asortymentową 
produktów spożywczych – nie-

zbędnych zarówno na długą 
podróż, jak również do uzupeł-
nienia domowych zapasów.

Stworzono dużą ekspozycję 
napojów energetyzujących oraz 
izotonicznych z szerszym wy-
borem i wyraźną ekspozycją 
marki własnej – jest to katego-
ria najszybciej rozwijająca się 

na stacjach paliw. Produkty zo-
stały tak rozlokowane, aby pa-
sowały tematycznie do swoich 
miejsc w sklepie (słone przeką-
ski blisko piw, słodycze vis a vis 
kawiarki, a energetyki blisko 
wejścia). Kategorie zostały po-
dzielone szczegółowo osobny-
mi ekspozycjami tak, aby klient, 
który podchodzi do danego re-
gału, miał przed sobą pełny wy-
bór konkretnej grupy towarowej. 
Dzięki przeniesieniu win na eks-
pozytor MOYA Winnica, uzyska-
liśmy więcej miejsca dla podka-
tegorii „wódki”, która generuje 
ponad 80 proc. obrotu całej ka-
tegorii alkoholi. Rozszerzona też 
została oferta bistro.

Obrót sklepu za rok 2020 
w porównaniu do 2019 wzrósł 
o 18 proc. Co ciekawe, pomimo 
redukcji miejsca dla kategorii 
„oleje silnikowe”, jej obrót wzrósł 
o 17 proc. n

AkcjA AmbAsAdorskA sieci 
frAnczyzowych stAcji pAliw moyA
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Firma Amic Energy do tej pory 
zarządzała w Polsce siecią 116 stacji 

własnych. Jednak za sprawą 
uruchomienia w czerwcu 2021 oferty 

franczyzowej sieć w Polsce może 
zacząć rosnąć. O planach współpracy 
z franczyzobiorcami opowiada naszej 
redakcji Krzysztof Strzelecki, prezes 

Amic Energy w Polsce.

RoZMawiał
EDWiN KANiUK

Amic ruszA  
z frAnczyzą

Ponad dwa lata temu marka Amic 
Polska na dobre zastąpiła markę Lu-
koil w Polsce. Czy wprowadzając na 
polski rynek nowy brand budowali 
go Państwo z myślą o uruchomieniu 
w przyszłości oferty franczyzowej?

Oczywiście, mieliśmy w planach 
uruchomienie franczyzy. Na rynku 
stacji paliw byliśmy jedyną siecią, 
która ma w swoim portfolio tylko 
stacje własne. Musieliśmy się jed-
nak do tego przygotować. Chcieli-
śmy najpierw zaistnieć z nową 
marką, pokazać przyszłym partne-
rom, jak szybko i sprawnie działa-
my, w jak szybkim tempie zbudo-
waliśmy na rynku nowy brand. 
Teraz jesteśmy gotowi, aby stwo-
rzony przez nas koncept przekazać 
w ręce franczyzobiorcom.

Co wyróżni ofertę franczyzową sieci 
Amic na rynku zdominowanym 
przez globalne sieci oraz mniejszych 
operatorów, którzy bardzo aktyw-
nie zabiegają o nowych partnerów?

Amic Energy w Polsce to zespół 
osób z wieloletnim doświadcze-
niem w branży paliwowej. Wierzy-
my, że oferta, którą stworzyliśmy 
dzięki tym doświadczeniom będzie 
idealnie skrojona pod oczekiwania 
właścicieli stacji paliw. Nowoczesny 
koncept sklepowy, kawowy oraz 
gastronomiczny to nasza duma. 
Wiemy, że jesteśmy dobrze po-
strzegani na rynku, a nasz rebran-
ding udowodnił, że jesteśmy pręż-
nie działającą organizacją, która 
szybko reaguje na zmiany zacho-
dzące w branży. Mamy dużą swo-
bodę działania w Polsce, jesteśmy 
w stanie elastycznie i indywidual-
nie podchodzić do partnerów biz-
nesowych. Opracowaliśmy proce-
dury i  procesy wewnętrzne, 
podręczniki postępowania, syste-
my szkoleń. Będziemy poszukiwać 
partnerów, którzy, tak jak my 
otwarci są na zmiany, a jednocze-
śnie obdarzą nas zaufaniem po-
zwalającym na budowanie wspól-
nej przyszłości biznesowej. 

Jak duży zespół będzie odpowie-
dzialny za współpracę z placówka-
mi partnerskimi?

Na razie za projekt odpowie-
dzialny jest Business Manager 
DOFO, a wszystkie działania przypi-
sane są do osób, które odpowiada-
ją za obszary biznesowe dla stacji 
własnych. Jak będzie wyglądał ze-
spół DOFO w ciągu najbliższych 
miesięcy w dużej mierze zależy od 
tempa rozwoju franczyzy.

Na jakie wsparcie sieci będą mogli 
liczyć franczyzobiorcy?

Będziemy partycypować w kosz-
tach inwestycji. Pokryjemy dużą 
część kosztów związanych z ada-
ptacją stacji partnerów. Opracuje-
my wizualizację, dobierzemy odpo-
wiednie wyposażenie stacji , 
zadbamy o marketing i reklamę 
oraz doradztwo na każdym etapie 
współpracy. Właśnie zakończyliśmy 
wdrożenie programu szkoleniowe-
go na platformie online – Akade-

mia Amic, które wkrótce będzie 
również dostępne dla naszych 
franczyzobiorców.

Franczyzobiorcy będą mogli ko-
rzystać z naszych warunków zaku-
powych oraz pełnego doradztwa w 
zakresie doboru asortymentu. No 
i  oczywiście uczestnictwo w na-
szym programie lojalnościowym 
Driver Club, który cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem klien-
tów.

Kiedy pierwsi partnerzy zmienią 
szyldy swoich stacji na barwy Amic 
Energy? 

Nasz plan zakłada, że pierwsza 
stacja franczyzowa w barwach 
Amic Energy pojawi się na rynku 
jeszcze w roku 2021, zaledwie po 
pół roku od powstania projektu. To 
ambitne zadanie, ale tak właśnie 
działamy i chcemy zarażać naszą 
energią i prężnym działaniem przy-
szłych partnerów biznesowych.

Dziękuję za rozmowę.



W czwartek 20 maja 2021 r. odby-
ło się zwyczajne walne zgromadze-
nie Unimot. Akcjonariusze powoła-
li w skład rady nadzorczej na nową 
wspólną pięcioletnią kadencję sie-
dem osób. Sześć z nich to dotych-
czasowi członkowie: Piotr Cieślak, 
Piotr Prusakiewicz, Bogusław Satła-
wa, Ryszard Budzik, Andreas Golom-
bek, a także Isaac Querub. Nowym 
członkiem została Lidia Banach-Ho-
heker – doświadczona spe-
cjalistka zasiadająca 
w zarządach 
wielu spółek.

— Jeste-
śmy dum- 
ni z  na-
szej ra-      
dy nad-
zorczej. 
To 
grupa 
specjali-
stów w do-
świadcze-
niem w różnych 
obszarach, zaanga-
żowana w nadzór i wspar-
cie zarządu. Większość osób to człon-
kowie niezależni, którzy są z nami już 
od jakiegoś czasu. Dodatkowo, je-

stem przekonany, że zmiana w skła-
dzie rady i dołączenie do niej pani Li-
dii Banach-Hoheker to dobry krok – 
mówi Adam Sikorski, prezes zarzą-
du i główny akcjonariusz Unimot.

Lidia Banach-Hoheker jest absol-
wentką wydziału zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego na kie-
runku zarządzanie finansami, posia-
da kwalifikację ACCA. Pełniła funk-
cje dyrektora finansowego lub człon-

ka zarządu m.in. w  spółce 
Wincanton Polska, 

Wincanton Ma-
rqueset Fran-

ce, Mikom, 
Mer - 

lin.pl, 
     a tak-

że  
Wy-

daw-
nictwa 

Szkolne-
go PWN. 

Obecnie peł-
ni funkcję człon-

ka zarządu ds. fi- 
    nansowych w Grupie 

PWN w spółkach: Wydawnictwa Na-
ukowego PWN, PZWL Wydawnic-
twa Lekarskiego, a także Estate. n

Agnieszka Pawelska dołączyła do 
zespołu Grupy Unimot 1 czerwca 
2021 r. Pawelska od początku swo-
jej kariery zawodowej, 
czyli od ponad 10 
lat, związana 
jest z ob-
szarem 
komuni-
kacji 
korpo-
racyj-
nej. 
W la- 
tach 
2014-
2020 pra-  
cowała w PGE 
Polskiej Grupie 
Energetycznej, ostat-
nio na stanowisku starszego 
kierownika wydziału komunikacji 
zewnętrznej. Wcześniej związana 
była z markami Media Expert i Avans, 

pełniąc, między innymi, funkcję 
rzecznika prasowego Grupy Domex 
– właściciela sieci Avans. Swoją ka- 

     rierę rozpoczynała 
w agencji PR, pra-

cując w zespo- 
   le obsługu 

  jącym 
klientów 
  korpo- 
  racyj- 
    nych.

Sta-
nowi- 

   sko PR 
Manage-

ra/rzeczni-
ka prasowego 

jest nowym sta-
nowiskiem w struktu-

rze Grupy Unimot i zostało 
utworzone w ramach biura marke-
tingu, którym zarządza Agnieszka 
Bobrukiewicz. n

Zmiana w strukturach Unimot 
Energia i Gaz ma swoje uzasadnie-
nie w nowych wyzwaniach rozwo-
jowych, jakie stawia przed sobą fir-

ma w segmencie odnawialnych źró-
deł energii pod marką Avia Solar.

— Głównym celem Unimot Ener-
gia i Gaz jest bardziej efektywny spo-

sób działania w obliczu konkurencji 
rynkowej i presji cenowej, a także 
zwiększona koncentracja 
na działaniach B2B. 
Ambitne cele 
przyświecają 
przede 
wszystkim 
rozwojo-
wi marki 
Avia So-
lar, dla-
tego roz-
pocznie-
my od pla-
nu reorgani-
zacji firmy, któ-
rego realizacja po-
zwoli nam na osiągnię-
cie w najbliższej przyszłości 
ustalonych założeń – mówi Piotr La-

skowski, prezes zarządu Unimot 
Energia i Gaz.

 Piotr Laskowski,  
 który z Grupą 

Unimot zwią-
zany jest 

od 3 lat, 
oprócz 

funk-
cji 

pre-
zesa 

za-
rządu 

Unimot 
Energia 

i Gaz, nadal 
będzie zajmo-

wać stanowisko dy-
rektora wykonawczego 

w strukturze Unimot. n

PowołAnie rAdy nAdzorczeJ 
uniMot nA koleJną kAdencJę
Akcjonariusze Unimot na zwyczajnym walnym zgromadzeniu powołali 
członków rady nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję. W radzie 
nadzorczej spółki zadebiutuje Lidia Banach-Hoheker.

GruPA uniMot PowołAłA 
rzecznikA PrAsoweGo
Agnieszka Pawelska objęła stanowisko PR Managera, a jednocześnie 
rzecznika prasowego w Grupie Unimot. Będzie odpowiadała 
za komunikację zewnętrzną, budowanie wizerunku Grupy Unimot 
oraz relacje z mediami.

Piotr lAskowski  
PrezeseM uniMot  
enerGiA i GAz
Rada nadzorcza spółki Unimot Energia i Gaz, należącej do Grupy 
Kapitałowej Unimot, powołała Piotra Laskowskiego na stanowisko 
prezesa zarządu.
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Powołany z dniem 28 maja 2021 ro-
ku skład zarządu XI wspólnej kaden-
cji Grupy Lotos przedstawia się na-
stępująco:
Zofia Paryła – prezes zarządu;
Krzysztof Nowicki – wiceprezes za-
rządu ds. fuzji i przejęć;
Piotr Walczak – wiceprezes zarządu 
ds. produkcji i handlu;
Jarosław Wittstock – wiceprezes 
zarządu ds. korporacyjnych;
Jarosław Wróbel – wiceprezes za-
rządu ds. inwestycji i innowacji.

Wymienione wyżej 
osoby zasiadały 
również w za-
rządzie X ka-
dencji, 
której 
okres 
trwa-
nia, 
zgod-
nie 
z  decy-
zją Rady 
Nadzor-
czej spółki, 
zakończył się 
z dniem 27 maja br. 
Ostatnie 3 lata, bo tyle też 
trwa kadencja zarządu Grupy Lotos, 
to bardzo intensywny okres dla 
gdańskiego koncernu. W tym cza-
sie, zgodnie z deklaracją utrzymy-
wania zdolności dywidendowej za-
wartą w strategii, spółka wypłacała 
rokrocznie swoim akcjonariuszom 
dywidendę.

W czasie X kadencji sfinalizowa-
no Projekt EFRA, który zwiększył 
efektywność gdańskiej rafinerii. To 
również okres zintensyfikowanych 
prac w obszarze paliw alternatyw-
nych: uruchomienia 12 punktów ła-

dowania aut elektrycznych w ra-
mach Niebieskiego Szlaku, zainicjo-
wania projektu Pure H2, a ostatnio 
też projektu Green H2, oraz analiz 
szeregu inwestycji związanych 
z LNG i CNG. Grupa Lotos zaanga-
żowała się także w projekt petro-
chemiczny „Polimery Police”, a wspól-
nie z PKN Orlen i Energą, rozpoczę-
ła analizy dotyczące budowy elek-
trowni gazowo-parowej w Gdań-
sku. Spółka potrafiła też dostoso-
wać się do trudnej sytuacji makro-

ekonomicznej jaką spo-
wodowała pande-

mia koronawi-
rusa. Dzięki 

optymali-
zacji 

działal-
ności 

od 
strony 
opera-
cyjnej 

oraz 
wprowa- 

   dzeniu spe- 
    cjalnych wy- 

    tycznych związa-
nych z bezpieczeństwem 

udało się utrzymać ciągłość pro-
dukcji oraz stabilną kondycję finan-
sową koncernu.

Ubiegły rok przyniósł także real-
ną możliwość otworzenia nowego 
rozdziału w działalności Grupy Lo-
tos. W lipcu Komisja Europejska wy-
dała warunkową zgodę na przeję-
cie kapitałowe gdańskiej spółki 
przez PKN Orlen. To kolejny krok 
w kierunku budowy silnego, multie-
nergetycznego koncernu, który 
wzmocni bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski. n

zArząd GruPy lotos 
PowołAny nA nową kAdencJę
Rada nadzorcza Grupy Lotos zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na 
stanowiska w zarządzie gdańskiego koncernu 27 maja br. Prezesem 
zarządu spółki pozostała Zofia Paryła. Do składu zarządu XI kadencji 
powołano również dotychczasowych wiceprezesów – Krzysztofa 
Nowickiego, Piotra Walczaka, Jarosława Wittstocka i Jarosława Wróbla – 
powierzając im nadzorowane dotąd obszary.
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Jednym z najważniejszych celów 
POPiHN jest zrównoważone two-
rzenie i kształtowanie konkurencyj-
nego rynku paliwowego w Polsce, 

między innymi, poprzez działania 
na rzecz wdrożenia zgodnych z pra-
wem Unii Europejskiej zasad pro-
wadzenia działalności gospodar-

czej oraz równych praw dla wszyst-
kich uczestników polskiego rynku 
paliwowego.

Robert Brzozowski jest absol-
wentem Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
W  2016  r. ukoń-
czył prestiżo-
wą uczelnię 
BI Norwe-
gian Busi-
ness 
School, 
uzyskując 
tytuł Exe-
cutive Ma-
ster of Busi-
ness Admini-
stration w dziedzi-
nie energii. Z Grupą 
Unimot jest związany od 2008 r. 
jako koordynator międzynarodo-
wego obrotu paliwami. Od stycznia 
2018 r. Robert Brzozowski jest wice-
prezesem zarządu ds. handlowych.

Rada dyrektorów jest organem 
sprawującym stały nadzór nad dzia-
łalnością POPiHN. Kadencja człon-

ków rady dyrektorów jest wspólna 
i trwa 3 lata.

Polska Organizacja Przemysłu 
i Handlu Naftowego zajmuje się ko-

ordynowaniem współpra-
cy pomiędzy firmami 

członkowskimi 
na rzecz naj-

wyższej ja-
kości pro-

duktów 
  i  usług. 

Jednym 
  z  głów- 

  nych ce-
lów działal-

ności POPiHN 
jest tworzenie 

wśród polskiej opi-
nii publicznej pozytyw-

nego wizerunku firm z branży 
naftowej poprzez koordynację 
i wspieranie wszelkich działań z ob-
szaru odpowiedzialnego biznesu. 
W sferze jej zainteresowań znajdu-
ją się również wszelkie inicjatywy, 
ograniczające funkcjonowanie sza-
rej strefy paliwowej w Polsce. n

Jak czytamy w oficjalnym komuni-
kacie jako przyczynę podano wzglę-
dy osobiste.

Adam Lewandowski będzie wyko-
nywał swoje obowiązki do 29 czerw-
ca 2021 roku. Funkcję członka rady 
nadzorczej Grupy Lotos zaczął peł-
nić od dnia 22 grudnia 2016 roku 
wchodząc w skład Rady IX i X kaden-
cji. Zgodnie ze złożonym oświad-
czeniem spełniał warunki niezależ-
ności.

Jest absolwentem 
Uniwersytetu 
Warszawskie-
go (tytuł 
magistra 
nauk 
praw-
nych) 
i radcą   
prawnym 
(Okręgowa 
Izba Radców 
Prawnych 
w Warszawie).

Praktykę zawodową 
zdobywał pracując m.in. w sek-
torze bankowo finansowym (Pe-
KaO, BOŚ, Bank Polskiej Spółdziel-
czości, Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych. W  latach 2006-
2009 dyrektor wykonawczy pionu 
prezesa zarządu, dyrektor biura 
spółki odpowiedzialny za obsługę 
organów statutowych PGNiG, dy-
rektor biura kadr.

W latach 2013-2018 zatrudniony 
na stanowiskach kierowniczych 
w  Grupie Kapitałowej PGNiG. Od 
2018 roku zatrudniony na stanowi-
skach kierow niczych w  Grupie 

    PGE.
Obe cnie rada nad-

zorcza Grupy Lo-
tos pracuje 

w  następu-
jącym skła-
dzie:
    • Beata 

Kozłow-
ska-Chyła 

   – przewo-
dni cząca

    • Piotr Ciach  
     – wiceprze-

wodniczący
•  Katarzyna Lewandow-

ska – sekretarz rady
• Dariusz Figura – członek rady
• Grzegorz Rybicki – członek rady 
nadzorczej. n

Rezygnacja członka Rady 
nadzoRczej gRupy Lotos
Grupa Lotos poinformowała, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku, Adam 
Lewandowski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka 
rady nadzorczej GL.

Kamil Kobylański wcześniej peł-
nił funkcję kierownika ze-
społu rozwoju pra-
cowników stacji  
paliw. Pracę  
w PKN Orlen 
zaczął od  
stanowi-
ska me-  
nadżera 
rozwoju 
conve-
nience.

Wcześniej 
pracował m.in. 
w spółce Uzdro-

wiska Kłodzkie, gdzie był koordyna-
torem ds. sprzedaży na ryn-

ku HoReCa.
Jest absolwen-
tem prawa na 

Uniwersyte- 
    cie Wro-

cławskim, 
odbył tak-
że studia 
   EMBA w 
Instytucie 

Nauk Eko-
nomicznych 

   Polskiej Aka-
demii Nauk. n

nowy dyRektoR biuRa 
jakości stacji paLiw  
pkn oRLen
Jak dowiedziała się nasza redakcja, w maju 2021 r. Kamil Kobylański objął 
stanowisko dyrektora biura jakości stacji paliw Orlen. Z Polskim Koncernem 
Naftowym jest związany od lipca 2019 roku.

RobeRt bRzozowski 
członkiem Rady 
dyRektoRów popiHn
Decyzją zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Polskiej 
Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, do grona członków rady 
dyrektorów, z rekomendacji Unimot, został przyjęty Robert Brzozowski, 
wiceprezes zarządu ds. handlowych spółki.
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orlen wybuduJe Pierwsze 
stAcJe tAnkowAniA wodoru
PKN Orlen rozpoczął proces wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa 
wodorowego. Pierwsze stacje obsługujące autobusy i auta osobowe 
powstaną w Poznaniu i Katowicach. Jeszcze w tym roku koncern 
rozpocznie budowę hubu wodorowego we Włocławku.

Rurociąg paliwowy Boronów – 
Trzebinia jest jedną ze strategicz-
nych inwestycji realizowanych przez 
PERN i stanowi istotny element bez-
pieczeństwa energe-
tycznego Polski. 
Dzięki niemu 
zwiększy 
się zasięg 
trans-
portu 
ruro-
ciągo-
wego 
aż o 
97 km, 
a paliwa 
dotrą 
szybciej 
i bezpieczniej 
na Śląsk. Budowa 
rurociągu została 
uwzględniona w „Polityce energe-
tycznej Polski do 2040 r.” oraz „Pro-
gramie dla Śląska”.  Projekt powsta-
je zaś  w oparciu o ustawę o przygo-
towaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w sektorze naftowym.

Celem budowy rurociągu jest po-
prawa bezpieczeństwa zaopatrze-
nia południa Polski w paliwa po-
przez zwiększenie zasięgu trans-

portu rurociągowego. 
Rurociąg będzie 

przebiegał 
przez tere- 

 ny 11 
  miast 
 i gmin 

Woje-
wódz-

twa 
Ślą-

skiego 
 i Mało-
polskie- 

   go. Inwe-
stycja stanowi 

przedłużenie ist-
niejącego układu ruro-

ciągów produktowych Płock – Ko-
luszki – Boronów w kierunku rafine-
rii w Trzebini. Realizacja projektu 
pozwoli na  odpowiednie zaopatry-
wanie południa Polski w paliwa cie-
kłe. n

Pern rozPoczynA  
budowę rurociąGu  
boronów – trzebiniA
Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia to odpowiedź na 
zapotrzebowanie klientów PERN. Ta forma logistyki paliw jest najtańszą 
i najbardziej ekologiczną formą ich dystrybucji. Ilość paliwa dostarczana 
przez tę magistralę odpowiada 90 cysternom kolejowym i ponad 
150 autocysternom dziennie.

Rozwój produkcji i dystrybucji pa-
liw alternatywnych jest istotnym 
elementem strategii Orlen2030, a 
budowa stacji ładowania jest ele-
mentem kompleksowego progra-
mu wodorowego Grupy Orlen.

W jego ramach realizowana jest 
między innymi budowa centralnych 
źródeł wytwarzania wodoru wyso-
kiej czystości w Trzebini i we Wło-
cławku. Hub w Trzebini jest w trak-
cie budowy, a jego uruchomienie 

nastąpi do końca 2021 roku. Inwe-
stycja związana z budową hubu wo-
dorowego we Włocławku jest na 
końcowym etapie postępowania za-
kupowego. Koncern planuje rozpo-
częcie budowy jeszcze w tym roku.

Wybór lokalizacji dla stacji łado-
wania jest efektem porozumień za-
wieranych z samorządami lokalny-
mi, zainteresowanymi rozwojem ze-
roemisyjnego transportu publicz-
nego. Dzięki temu inwestycja, zasi-
lana wodorem wyprodukowanym 
w Grupie Orlen, od momentu uru-
chomienia będzie dostarczać pali-
wo wykorzystywane komercyjnie 
przez miejskie systemy transporto-
we. Według szacunków zapotrzebo-
wanie na wodór w każdej z lokaliza-
cji w zależności od liczby autobusów 
dostępnych w taborze wyniesie od 
450 do 600 kg wodoru dziennie.

Punkty ładowania wodoru zosta-
ną zlokalizowane na funkcjonują-
cych stacjach paliw Orlen, przy uli-
cy Warszawskiej w Poznaniu i przy 
ulicy Murckowskiej w Katowicach. 
Na każdej z nich pojawią się stano-
wiska tankowania dla aut osobo-
wych i autobusów.

W przypadku pojazdów transpor-
tu zbiorowego do tankowania wyko-
rzystywane będzie ciśnienie 350 ba-
rów, które umożliwi uzupełnienie ok. 
28 kg paliwa w ciągu 15 minut. Taka 
ilość pozwala na przejechanie ok. 
400 kilometrów. W praktyce oznacza 
to, że np. najdłuższą trasę komunika-
cji miejskiej w Poznaniu, o długo-
ści 26,8 km, kursujący po niej 
autobus pokona ok. 15 razy na 
jednym tankowaniu. Wpro-
wadzenie autobusów wo-
dorowych umożliwia ogra-
niczanie emisji i poziomu 
hałasu. Zastąpienie jed-
nego autobusu miejskie-
go z silnikiem diesla na po-
jazd z napędem wodoro-
wym, w trakcie 12-letniego 
okresu użytkowania może zapo-
biec emisji 800 ton dwutlenku wę-
gla do atmosfery. Ponadto, układy 
napędowe autobusów na zasilane 
wodorem są znacznie cichsze od 
tradycyjnych napędów. Do tanko-
wania aut osobowych do tankowa-

nia wykorzystywane będzie ciśnie-
nie 700 barów, które pozwoli zatan-
kować samochód do pełna w ciągu 
5 minut. W praktyce do auta trafi ok. 
5,25 kg paliwa, które pozwali na 
przejechanie nawet 700 km.

Rozpoczęcie budowy stacji wo-
dorowych w Polsce to efekt konse-
kwentnie realizowanego programu 
rozwoju paliw alternatywnych Gru-
py Orlen. Zakłada on budowę hu-
bów wodorowych w Trzebini, Wło-
cławku i Płocku o łącznych mocach 
produkcyjnych sięgających docelo-
wo ponad 1000 kg na godzinę wy-
sokiej czystości wodoru. Ich modu-
łowa konstrukcja pozwoli na ela-
styczne dostosowywanie się do po-
trzeb rynku. Przy realizacji inwesty-
cji w infrastrukturę wodorową PKN 
Orlen wykorzystuje wiedzę i do-
świadczenie związane z bezpie-
czeństwem procesowym jaką posia-
da z uwagi na stosowanie wodoru 
w procesach rafineryjnych i petro-
chemicznych od kilkudziesięciu lat.

Rozwój sieci stacji tankowania 
PKN Orlen odbywa się z wykorzysta-
niem doświadczeń zebranych na 
rynku niemieckim. Od 2017 roku 
działają tam dwa punkty ładowania 
wodoru zlokalizowane na stacjach 
Grupy Orlen. Ponadto Koncern pro-
wadzi zaawansowane prace nad po-
wstaniem 3 stacji wodorowych na 
terenie Czech. Jeszcze w 2021 roku  
 

uruchomione zostaną stacje w Pra-
dze i Litvinowie, a w roku 2022 ko-
lejne – w Brnie, Pilźnie i Pradze na 
autostradzie D10. n
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niGeryJskA roPA  
w rAFinerii lotosu
125 tysięcy ton nigeryjskiej ropy Forcados trafiło do przerobu w rafinerii 
Grupy Lotos w połowie maja br. To pierwsza dostawa tej ropy w historii 
firmy oraz kolejny gatunek surowca w bogatym portfolio gatunków 
przerobionych dotychczas w gdańskim zakładzie.

PowstAną koleJne stAcJe 
łAdowAniA PoJAzdów 
elektrycznych
GDDKiA podpisała umowy na budowę stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na kolejnych 28 Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) typu 
I. Nowe stacje powstaną m.in. przy autostradach A1, A2 i A4 oraz przy 
drogach ekspresowych S3, S7 i S8. Uruchomienie stacji ładowania 
planowane jest na drugą połowę 2022 roku.

Ropa Forcados pochodzi z Nige-
rii – kraju o największej produkcji 
ropy naftowej w Afryce, szóstej 
wśród krajów OPEC oraz jedenastej 
na świecie. Złoża usytuowane są 
w delcie Nigru, skąd transportowa-
ne są rurociągiem Trans Forcados 
do termi- nala morskiego o  tej sa-
mej nazwie. Średnia dobowa pro-
dukcja z tego złoża wynosi około 
250 tys. baryłek.

Surowiec rozła-
dowano na 
początku 
kwietnia 
w gdań-
skim 
Nafto-
por-
cie. 
W  po-
łowie 
maja 
trafił do  
przerobu 
w rafinerii Lo-
tosu. Forcados jest 
ropą parafinowo-nafte-
nową. Charakteryzuje się średnią 

gęstością, niską zawartością siarki, 
azotu, metali i asfaltenów. Jest boga-
ta we frakcje napędowe, a  uboga 
w  pozostałość próżniową. Dzięki 
temu będzie można z niej wyprodu-
kować więcej produktów wysoko-
marżowych.

Surowiec jest w pełni mieszalny 
z większością przerabianych przez ra-
finerię Lotosu rop naftowych, w tym 

z rosyjską ropą REBCO. 
Dobra kompatybil-

ność ropy For-
cados jest 

sporym 
atutem 
w logi-

styce 
wew-
nętrz-

nej. 
Można 

  ją skła-
dować 

i przerabiać 
     bez ryzyka 

z pozostałymi ga-
tunkami ropy naftowej, 

które znajdują się w zbiornikach. n

Budowa oraz rola operatora 
i dostawcy usług

Przedmiotem podpisanych umów 
jest dzierżawa fragmentów nieru-

chomości przeznaczonych pod bu-
dowę ogólnodostępnych stacji ła-
dowania pojazdów elektrycznych 
i  pełnienie roli ich operatora oraz 

Wszyscy zatrzymani usłyszeli za-
rzuty m.in.: udziału w zorganizowa-
nej grupie przestępczej, wystawia-
nia lub używania nierzetelnych fak-

tur i prania pieniędzy. Zarzuty doty-
czyły m.in. wystawienia faktur na 
łączną kwotę 2 mld 70 mln zł. Jest 
to czyn stanowiący tzw. „zbrodnię 

dostawcy usługi ładowania dla tych 
stacji. Każda ze stacji powinna posia-
dać min. dwa punkty 
ładowania, każdy 
o mocy nie 
mniejszej 
niż 50 kW 
(do de-
cyzji 
dzier-
żawcy 
pozo-
staje 
doce-
lowa 
moc  
stacji). 

Lokalizacje 
stacji ładowania

W ramach dziesięciu umów pod-
pisanych z konsorcjum firm Ekoen 
(lider) oraz Ekoenergetyka – Polska 
(partner) powstaną stacje ładowa-
nia na 18 MOP. Sześć umów na bu-
dowę stacji na kolejnych dziesięciu 
MOP GDDKiA podpisała z firmą Gre-
enway Polska.

Przybywa stacji ładowania 
na drogach krajowych

W drugiej połowie ubiegłego roku 
GDDKiA udostępniła kierowcom 
kolejne punkty ładowania samo-
chodów elektrycznych. Były to m.in. 
cztery punkty ładowania w ciągu 
autostrady A4. Dwa na Miejscu Ob-
sługi Podróżnych Wierzbnik oraz 
dwa na MOP-ie Jankowice Wielkie. 

Od listopada ubiegłego roku kierow-
cy mogą korzystać również ze stacji 

na MOP Jonas Południe 
(kierunek Warsza-

wa) w ciągu 
S8. W stycz-

niu 2021 r. 
 udo- 

  stęp-
niono 
drugą 
stację 
na dol-

n o ś l ą -
skim od- 

   cinku S8, 
   tym razem 

na MOP Jonas 
   Północ (kierunek 

Wrocław).
Punkty ładowania pojazdów 

elektrycznych działają obecnie na 
20 MOP-ach, z czego sześć na MOP 
kategorii I, ulokowanych przy auto-
stradach i drogach ekspresowych 
zarządzanych przez GDDKiA. W re-
alizacji są punkty ładowania pojaz-
dów elektrycznych na kolejnych 
21 MOP-ach kategorii I. Z większo-
ści z nich użytkownicy pojazdów 
elektrycznych będą mogli skorzy-
stać jeszcze w tym roku, po zakoń-
czeniu budowy i pomyślnych od-
biorach przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego. Niezależnie od stacji ła-
dowania na MOP kat. I, sieć punk-
tów ładowania jest rozwijana rów-
nież przez koncerny paliwowe, któ-
re dzierżawią MOP kat. II i III. n

zAtrzyMAni zA FAłszywe 
FAktury nA PAliwA zA 2 Mld zł
Olsztyńscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) 
i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) rozpracowali grupę 
przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury w obrocie paliwem. 
Grupa wprowadziła do obrotu lewe faktury na łączną kwotę ponad 
2 mld zł. Działania służb były prowadzone w województwach łódzkim, 
wielkopolskim i zachodniopomorskim. Straty Skarbu Państwa szacuje się 
na co najmniej 387 mln zł.
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Już 47. stAcJi AMic enerGy 
z restAurAcJą subwAy®

Sieć stacji paliw Amic Energy uruchomiła dwie nowe restauracje 
Subway®. Obecnie w całej sieci stacji paliw działa ich już 47.orlen lietuvA PrzeJęłA Jedyny 

terMinAl PrzełAdunkowy 
Przy GrAnicy z Polską
Orlen Lietuva, spółka z Grupy Orlen, nabyła 100 proc. udziałów w litewskiej 
spółce Mockavos Terminalas, przejmując tym samym kontrolę nad jedynym 
kolejowym terminalem przeładunkowym przy granicy polsko-litewskiej. 
Jest on wykorzystywany do przeładunków produktów ropopochodnych 
wytwarzanych w rafinerii w Możejkach i przeznaczonych na polski oraz 
ukraiński rynek.

Amic Energy jest liderem wśród 
stacji paliw w Polsce z restauracjami 
Subway®, utrzymanymi w nowocze-
snym koncepcie Fresh Forward, jed-
nocześnie jest największym franczy-
zobiorcą konceptu Subway® w kraju.

Mieszkańcy i przyjezdni w Często-
chowie oraz Grudziądzu mogą już 
korzystać z oferty kultowych, ame-
rykańskich restauracji. Teraz sandwi-
cze, wrapy i sałatki są w ich zasięgu. 
Każdy dostanie tu zawsze świeże 
składniki, skomponowane według 
oczekiwań i upodobań klientów. 
Smakosze wege oraz wielbiciele tra-
dycyjnych smaków znajdą w menu 
swoich faworytów. Legendarne 
Suby o różnych smakach dostępne 
są nawet w rozmiarze 30 cm.

Sieć Amic zaprasza kierowców do 
restauracji na stacjach paliw Amic 

Energy przy ul. Okulickiego 62/68 
w Częstochowie oraz przy ul. Połu-
dniowej 5 w Grudziądzu.

Amic Energy 
nieustan-
nie 
sta-
wia 
na 

roz-
wój, 
już 
wkrótce 
kolejne otwar-
cia i kolejne punkty na 
mapie dla Klientów sieci. n

Terminal w Mockavie został wy-
budowany w 2017 r. Jego po-
wierzchnia wraz z przyległymi 
gruntami wynosi ok. 40 ha. Łączna 
pojemność zbiornikowa terminala 
to 19 tys. m sześc., natomiast zdol-
ności przeładunkowe szacowane są 
na 1,2 mln ton paliw płynnych rocz-
nie. W przygotowaniu transakcji Or-

len Lietuva korzystała z usług do-
radczych PwC i PwC Legal.

Litewska spółka to jeden z filarów 
Grupy Kapitałowej Orlen, generują-
cy znaczące korzyści finansowe. 
W  pierwszym kwartale tego roku 
Orlen Lietuva osiągnęła przychody 
na poziomie 752,7 mln dolarów. Zy-
ski wyniosły 23,6 mln dolarów net-

to, a EBITDA LIFO 17,9 mln dolarów. 
Dobre wyniki finansowe spółki to 
efekt m.in. realizacji innowacyjnych 
projektów i wdrożonych działań 
optymalizacyjnych w rafinerii 
Możejki.

Rafineria pod wzglę-
dem wielkości przerobu 
ropy naftowej, który 
obecnie wynosi ok. 
10 mln ton rocznie, 
jest drugą w Grupie 
Kapitałowej Orlen, a 
także jedyną w kra-
jach bałtyckich. Zaj-
muje powierzchnię 
ponad tysiąca hekta-
rów, przez które przebie-
ga ok. 2 tys. km rurociągów. 
Rafineria od początku istnienia 
przerobiła łącznie blisko 330 mln 
ton ropy. Produkty naftowe z Może-
jek dostarczane są nie tylko na ry-
nek litewski, ale także m.in. na Ło-
twę, Estonię i do Polski.

Zakład w Możejkach ma duże 
znaczenie dla polskiej oraz litew-

skiej gospodarki. To największa 
w  kraju firma, zatrudniająca ok. 
1,5 tys. pracowników, z których po- 
    nad 

90  proc. 
to mieszkańcy Możejek i okolicz-
nych miejscowości. To także jeden 
z największych na Litwie eksporte-
rów i podatników, który odpowiada 
za 15 proc. wpływów do krajowego 
budżetu. n

fakturową”, zagrożony karą 25 lat 
pozbawienia wolności. Według 
śledczych w wyniku działalności 
grupy Skarb Państwa stracił co naj-
mniej 387 mln zł.

W postępowaniu ustalono, że 
członkowie grupy tworzyli tzw. 
„hurtownie faktur”, czyli spółki, któ-
re wykorzystywali do wystawiania 
faktur bez prowadzenia rzeczywi-
stej działalności. Do organów spół-
ek rekrutowali tzw. „słupy”, czyli oso-
by, które zgadzały się na wykorzy-
stanie swoich danych osobowych 
do przestępczej dzia-
łalności. Posługi-
wali się także 
fałszywymi 
paszpor-
tami 
nieist-
nieją-
cych 
oby-
wateli 
Włoch. 
Z usług 
„hurtowni 
faktur” ko-
rzystały pod-
mioty, które sprze-
dawały na stacjach paliw 

olej smarowy i preparat smarowy 
jako pełnowartościowy olej napę-
dowy. Dla stworzenia pozorów le-
galnej działalności kwoty, jakie wy-
nikały z fikcyjnych faktur, były wpła-
cane na rachunki bankowe „hur-
towni,” po czym wypłacane w go-
tówce i zwracane wpłacającym.

Jeden z podejrzanych przyznał 
się w całości do przedstawionych 
zarzutów i złożył obszerne wyja-
śnienia. Prokurator zastosował wo-
bec niego poręczenie majątkowe, 
dozór policyjny i zakaz opuszczania 

kraju. Wobec 3 podej-
rzanych sąd na 

wniosek pro-
kuratora za-

stosował 
tymcza-

sowe 
aresz-
towa-

nie.
W 

trwa-
jącym 

śledztwie 
tymczasowo 

aresztowano już 
15 osób. Sprawa ma 

charakter rozwojowy. n
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NNa początek może trochę historii – w 2021 roku Polska Organizacja 
Gazu Płynnego obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Jako dyrektor 
nadaje Pan kierunek pracom organizacji od ponad 14 lat. Jak w tym 
czasie zmienił się rynek gazu w Polsce? Przeszedł ewolucję, czy 
może było to kilka rewolucji? 

Organizacja była i jest mi znana od początku istnienia, ponieważ 
byłem członkiem jej pierwszego Prezydium, reprezentując firmę 
Elektrim Eurogaz. Rynek LPG w 2007 roku a rynek w 2021 r. to tro-
chę dwa różne światy, jakkolwiek wielkość konsumpcji gazu LPG 
w tym czasie jest na bardzo zbliżonym poziomie. W tym czasie 
nastąpiły znaczące zmiany wśród głównych graczy na rynku. Firma 
UGI (Amerigas) przejęła aktywa LPG m.in. Shellgasu czy BP w Pol-
sce, działalność rozpoczęła firma Novatek – aktualnie największy 
importer produktu do Polski, aktywa firmy Orlengaz zostały prze-
jęte przez Orlen Paliwa.

Niewiele osób pamięta, ale to w roku 2007 rozpoczęto badanie 
jakości autogazu. W latach późniejszych mieliśmy do czynienia 
z wieloma zmianami legislacyjnymi, które mają wpływ na funkcjo-
nowanie rynku. Zapasy, koncesje (kaucja 10 mln i nowa definicja 
wytwarzania), uregulowania pakietu paliwowego, nowe systemy 
informatyczne EMCS, SENT, e-DD), rejestry i sprawozdawczość do 
URE to tylko niektóre tematy nieznane kilkanaście lat temu.

Pytanie jest krótkie, ale odpowiedź na nie wymaga zdecydowanie 
więcej czasu i miejsca. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie opraco-
wanie o naszym sektorze, a szczególnie o zmianach od 1990 r.

Patrząc jeszcze na sektor z perspektywy ostatniego ćwierćwiecza, 
jak w tym okresie zmieniała się konsumpcja autogazu w Polsce?

Rozwój polskiego rynku autogazu to ewenement i wręcz mode-
lowy przykład w skali światowej. W 1996 r. konsumpcja w tym sek-
torze wynosiła 250 tysięcy ton, przy konsumpcji łącznej w naszym 
kraju 695 tys. ton. Według szacunków POGP na koniec 1996 r. 
z tego paliwa korzystało przeszło 220 tys. pojazdów, w tym w więk-

szości ok. 60 proc. taksówek w dużych miastach. Cena detaliczna 
na stacji autogazu wynosiła wtedy około 0,61 PLN/litr. Po 25 latach 
ponad 3,2 mln pojazdów korzysta z tego paliwa, a w 2020 r. sprze-
dano w Polsce ponad 1,7 mln ton produktu w sektorze autogazu 
przy średniorocznej cenie detalicznej 2,05 PLN/litr.

Według ostatnich statystyk zajmujemy czwarte miejsce na świe-
cie, jeśli chodzi o konsumpcję (7 proc.), ale za to drugie miejsce 
w odniesieniu do liczby stacji autogazu czy też liczby samocho-
dów z tym nośnikiem energii do celów napędowych. Polskie firmy 
znajdują się również w ścisłej czołówce światowej, jeśli chodzi 
o produkcję takich elementów, jak zbiorniki czy instalacje do zasi-
lania pojazdów paliwem gazowym. 

Jak pandemia wpłynęła na rynek gazu w Polsce?
Zdecydowanie najgorzej pierwszą fazę pandemii przeżył sektor 

autogazowy (podobnie jak inne sektory paliw tradycyjnych). W dru-
gim kwartale 2020 r. kierowcy pozostali w domach, co spowodo-
wało spadek popytu na LPG na stacjach paliw nawet o 50-60 proc. 
(kwartał vs kwartał). Mimo wszystko zarówno sektor autogazowy, 
jak i butlowy oraz zbiornikowy, po początkowym trudnym etapie, 
dość szybko nadrobiły straty z wiosny 2020 r. Łączny spadek kon-
sumpcji LPG o 7,1 proc. r/r to wynik naprawdę zadowalający. Dziś 
mogę powiedzieć, że nasza branża zdała test funkcjonowania 
w zupełnie nowym otoczeniu ekonomicznym, społecznym oraz 
legislacyjnym.

Czy mógłby Pan powiedzieć więcej na temat wspomnianych wy-
zwań legislacyjnych? Które z nich najmocniej mogły się dać we zna-
ki przedsiębiorcom i konsumentom?

Zmiany legislacyjne, o których wspominałem wcześniej w zde-
cydowanej większości dotyczyły firm. Oczywistym jest, że nie 
wszystkie podmioty gospodarcze mogły sobie pozwolić na skła-
danie kaucji w tak wysokiej kwocie. Kosztami opłaty zapasowej 

Niewątpliwie to paliwa zielone, niskoemisyjne będą wiodły prym w okresie przejściowym. 
Będą również promowane zarówno przez instytucje państwowe, jak i unijne. 

Zgodnie ze zobowiązaniem POGP planujemy, by branża LPG do 2049 r. stała się całkowicie 
ekologiczna – naszym rozwiązaniem jest bio LPG, a więc paliwo w 100 proc. odnawialne 
o identycznym składzie chemicznym co konwencjonalne – mówi w rozmowie z redakcją 

magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store” Andrzej Olechowski, dyrektor 
generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

RoZMawiał
EDWiN KANiUK
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w dłuższym czasie zostały obciążone tak podmioty gospodarcze 
jak i klienci indywidualni.

Pewne regulacje nadal budzą wiele wątpliwości jak na przykład 
definicja wytwarzania LPG, a uzyskanie pełnej przejrzystości 
w tym zakresie to też jedno z zadań naszej organizacji.

Wdrożenie nowo wprowadzonych systemów informatycznych 
(EMCS, SENT) czy też funkcjonowanie platformy PUESC to 
ogromna praca i koszty dla firm. Kierowcy używający LPG do 
napędu swoich pojazdów zauważyli wprowadzenie samoobsługi 
tankowania. Aktualnie kierowcy traktują to jako sprawę oczywistą, 
ale należy pamiętać, że prace nad tym zagadnieniem trwały długo, 
a firmy poniosły też określone koszty z tym związane.

W tym roku Polska Organizacja Gazu Płynnego przyjęła nową strate-
gię. Czy może Pan naszym czytelnikom streścić jej główne założenia?

Założenia nowej strategii opierają się na trzech terminach: legi-
slacja, innowacja i komunikacja. Celem POGP jest dalsze dbanie 
o jak najkorzystniejsze przepisy prawne dla branży, które nie będą 
utrudniać jej normalnego funkcjonowania. Chcemy korzystać 
z rozwiązań innowacyjnych, współpracować ze start-upami, by ich 
pomysły znajdywały odbicie w ulepszaniu polskiej branży LPG. 
Wszystkie działania POGP będą w odpowiedni sposób przekazy-
wane za pomocą różnych środków: poprzez kontakty z mediami 
tradycyjnymi, social media itp. 

Zmianie nastąpiło też logo Organizacji, które w swojej kolory-
styce „miesza” gaz i ekologię (niebieski i zielony). Widoczne piksele 
nawiązują do logotypu Liquid Gas Europe podkreślając ścisłą 
współpracę POGP z tym podmiotem.

Czy może Pan więcej powiedzieć o innowacjach i współpracy ze 
start-upami? Kiedy będą realizowane pierwsze projekty?

Aktualnie POGP prowadzi cykl spotkań z przedstawicielami śro-
dowiska startupowego w Polsce. Oczywistym jest, że głównymi 
beneficjentami współpracy ze startupami będą firmy członkow-
skie POGP. Rolą POGP jest łączenie „kropek” i umożliwienie bezpo-
średniego kontaktu z wynalazcami w Polsce, zebranie wątpliwości, 
pytań firm członkowskich dotyczących m.in. ich wyzwań techno-
logicznych, kadrowych, organizacyjnych, operacyjnych. Startupy, 
często tworzone przez ludzi młodych i kreatywnych, mają pomóc 
w rozwiązaniu różnorakich problemów członków POGP głównie 
poprzez świeże spojrzenie. Kolejne działania w tym zakresie prze-
widujemy na jesieni tego roku.

Jak Pana zdaniem zmieni się rynek paliw, w tym w szczególności au-
togazu, w perspektywie do 2049 (graniczna data zaplanowanych 
działań POGP)?

Niewątpliwie to paliwa zielone, niskoemisyjne będą wiodły 
prym w okresie przejściowym. Będą również promowane zarówno 
przez instytucje państwowe, jak i unijne. Zgodnie ze zobowiąza-
niem POGP planujemy, by branża LPG do 2049 r. stała się całkowi-
cie ekologiczna – naszym rozwiązaniem jest bio LPG, a więc paliwo 
w 100 proc. odnawialne o identycznym składzie chemicznym co 
konwencjonalne LPG. Zakładamy, że rok 2049 jako data graniczna 
dla sektora węglowego w naszym kraju zgodnie z zapowiedziami 
władz państwowych, będzie również obowiązywała dla innych 
paliw kopalnych.

Skoro bio LPG ma identyczny skład co konwencjonalne LPG, to na 
czym polegają różnice między nimi?

Bio LPG jest paliwem w 100 proc. odnawialnym, zielonym. Pozy-
skiwane jest z różnego rodzaju odpadów, osadów organicznych, 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Konwencjonalne LPG to 
paliwo kopalne produkowane przy obróbce gazu ziemnego lub 
ropy naftowej (produkt uboczny).

Jaki jest obecnie udział w rynku bio LPG i jak Pana zdaniem będzie 
się zwiększał w perspektywie najbliższych lat?

Trudno mówić o udziale w rynku, skoro dopiero w ostatnich 
latach pojawiły się pierwsze komercyjne ilości tego paliwa w Euro-
pie. W Polsce również mamy podmioty trudniące się jego produk-
cją. Zgodnie z naszą nową strategią, do 2049 r. cała branża LPG 
w Polsce powinna być bio.

Faktem jest, że elektrownie gazowe skutecznie konkurują z węglo-
wymi – wypierając je z rynku – co dzieje się na skutek zmieniają-
cych się regulacji prawnych. Prąd pochodzący ze spalania gazu będzie 
zasilał auta elektryczne, które są nazywane pojazdami przyszłości. 
Czy to znaczy, że auta zasilane LPG już wkrótce znikną z dróg?

Nie nastąpi to oczywiście w ciągu 5 czy 10 lat, ale faktem jest, że 
sektor konwencjonalnego autogazu w Polsce praktycznie osiągnął 
swój najwyższy pułap. Przed nami okres stagnacji, a w dalszej per-
spektywie stopniowe spadki konsumpcji. Pytanie o autogaz to 
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również pytanie o paliwa tradycyjne i ich przyszłość na rynku 
transportowym. Trudno też przewidzieć, jak będzie rozwijał się 
u nas temat paliwa wodorowego do celów transportowych.

Jak liczna jest obecnie sieć tankowania LPG w Polsce według sza-
cunków POGP?

POGP opiera się na danych dostępnych w rejestrach Urzędu 
Regulacji Energetyki (URE). Według stanu na 22 czerwca 2021 r. 
w Polsce można było zatankować LPG na 7407 stacjach. 905 to 
moduły indywidualne oferujące jedynie autogaz.

A czy mógłby Pan powiedzieć jak zmienił się rynek stacji LPG w cią-
gu ostatnich 10 lat? Czy ubywało stacji modułowych, czy raczej ich 
przybyło? Jak zmieniała się dostępność tego paliwa na tradycyjnych 
stacjach?

O pełnej przejrzystości odnośnie rynku stacji LPG można mówić 
od momentu uruchomienia rejestru takich stacji przez URE, co 
miało miejsce całkiem niedawno.

Poprzednia metodologia opracowywania danych opierała się 
na zbieraniu wszelkich rozproszonych informacji od władz pań-
stwowych, firm jak również badaniach rynkowych.

Konieczność nowelizacji koncesji (w tym OPC – obrót paliwami 
ciekłymi) w związku z nową definicją paliw ciekłych w 2018 r . spo-
wodowała np. wzrost liczby stacji z LPG o ponad tysiąc sztuk, 
z  czego „tradycyjnych” stacji paliw przybyło nominalnie (reje-

strowo) ponad 600 sztuk w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. To już 
przeszłość, ale pokazuje jak niedokładne były bazy danych w sek-
torze paliwowym przed wprowadzeniem rejestrów URE. 

Niezależnie od powyższego można odnotować tendencję spad-
kową jeśli chodzi o liczbę modułów indywidualnych, jak również 
fakt, że LPG jest traktowane jako element szerokiej oferty produk-
towej na prawie wszystkich stacjach paliw. W lokalizacjach, gdzie 
było to możliwe, praktycznie wszystkie firmy paliwowe uzupełniły 
swoje obiekty o LPG. W procesie projektowania czy modernizacji 
stacji paliw moduł LPG jest automatycznie uwzględniany.

To duża zmiana w strategiach rozwojowych sektora detalicz-
nego firm paliwowych, jak również i w postrzeganiu autogazu jako 
równoprawnego paliwa dla klientów indywidualnych.

Czy dni rynku infrastruktury tankowania LPG są już policzone, czy 
może istnieje szansa, że wraz z branżą przejdzie ewolucję?

Odpowiedź na to pytanie przewija się we wcześniej omawia-
nych tematach. Szansą na ewolucję rynku LPG w Polsce jest bio 
LPG. Sieć stacji mamy na wystarczającym poziomie. Od wielu lat 
praktycznie wszystkie stacje paliw mają w swej ofercie LPG i nikogo 
to już nie dziwi. Można spodziewać się, że zmniejszy się liczba 
modułów indywidualnych, ale jestem przekonany, że w tym 
samym czasie – o ile będą powstawać nowe stacje paliw – znajdzie 
się na nich miejsce dla LPG. Trudno pominąć 3 miliony aut wypo-
sażonych w instalacje LPG.

W dniu 14 lipca 2021 roku zaprezentowano pakiet „Fit for 55” 
zawierający szereg nowelizacji wielu dyrektyw, jak również nowe 
rozwiązania Zielonego Ładu. Projekt European Tax Directive wraz 
innymi propozycjami może zupełnie zmienić relacje cenowe 
pomiędzy poszczególnymi nośnikami energii. Przyzwyczailiśmy 
się do aktualnych stawek, ale nowa struktura stawek podatku 
akcyzowego oparta m.in. na wartości opałowej czy też emisyjności 
np. CO2 zmusi wszystkie branże z sektora energetycznego do 
dokładnej analizy potencjalnych skutków dla swoich sektorów. Już 
od 2035 r. nie będzie można sprzedawać samochodów z silnikami 
spalinowymi; a od 2025 roku do unijnego systemu handlu pra-
wami do emisji CO2 zostaną dołączone paliwa silnikowe. Jeśli tak 
będzie, to można już zakładać wzrost cen po 2025 r. wszystkich 
paliw (benzyn, diesla czy też paliw gazowych).

Ogólnie stawki podatku akcyzowego na autogaz mają być wyż-
sze niż aktualnie, ale przewiduje się, że będą o 1/3 niższe niż stawki 
na tradycyjne paliwa kopalne. Opcje stawek minimalnych zawarte 
są w projekcie dokumentu i tak np. jedna z opcji mówi o stawce na 
LPG do napędu w wysokości 7,17 Euro/GJ , następnie wzrost 
o 1/10 rocznie do poziomu 10,75 Euro/GJ .Pozytywnym aspektem 
jest to, że wskazano autogaz (LPG) oraz gaz ziemny jako paliwa 
mogące przyczynić się do dekarbonizacji gospodarki w krótkim 
i średnim czasie. Temat jest wyjątkowo gorący i zbyt skompliko-
wany, aby móc udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Nie ulega wątpliwości, że przed nami miesiące prac analitycz-
nych i różnych działań, tak aby ekologiczne aspekty LPG jako 
paliwa alternatywnego w okresie przejściowym zostały w pełni 
uwzględnione w nowych regulacjach europejskich, a następnie 
krajowych.

Dziękuję za rozmowę!Fo
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Grupa Unimot, która wprowadziła na polski rynek stacji paliw markę Avia, 
podpisała list intencyjny z Grupą Pieprzyk — nowym członkiem stowarzyszenia 

Avia International. List zakłada zainicjowanie rozmów, mających na celu 
wypracowanie obszarów i modelu współpracy polskich operatorów sieci Avia.

GRUPA PIEPRZYK   
dołącza do Avia international

Dzięki rozszerzeniu grona 
członków Avia Internatio-
nal, sieć stacji paliw, funk-

cjonujących pod marką Avia w Pol-
sce, wzrośnie do ponad 140. W całej 
Europie pod tą marką działa obec-
nie około 3200 stacji, należących do 
90 członków stowarzyszenia.

— Avia International funkcjonuje 
w całej Europie na zasadzie koopera-
cji niezależnych podmiotów, do któ-
rych należą stacje paliw pod tą samą 
marką, a także prowadzących działal-
ność w sektorze energetycznym. 
W Niemczech, gdzie działa najwięcej, 
bo prawie 900 stacji Avia, mamy 
32 członków stowarzyszenia, w Szwaj-
carii 600 stacji Avia należy do 10 człon-
ków Avia International, z kolei w Hisz-
panii wielu właścicieli stacji paliw 
połączyło siły i jako jeden członek 
stowarzyszenia posiadają w sumie 
200 stacji. W każdym z krajów, w któ-
rym jesteśmy obecni, model współ-
pracy jest inny, jednak wszędzie uda-
je nam się z sukcesem wykorzystywać 
siłę marki Avia w budowaniu pozycji 
lokalnych firm. Jestem przekonany, 
że tak będzie również w Polsce, dlate-
go bardzo się cieszę, że do grona wła-
ścicieli stacji Avia dołącza kolejna 
polska firma — Grupa Pieprzyk – 
mówi Mario Tonini, dyrektor zarzą-
dzający Avia International.

Po przystąpieniu Grupy Pieprzyk 
do Avia International, Grupa Uni-
mot podpisała z nowym członkiem 
stowarzyszenia list intencyjny, któ-
ry zakłada zainicjowanie rozmów na 
temat możliwych obszarów i mode-
lu współpracy operatorów sieci Avia 

w Polsce. Wszystkie decyzje, będące 
docelowo wynikiem tych ustaleń, 
podejmowane będą po uzyskaniu 
zgód korporacyjnych oraz, jeśli bę-
dzie taka potrzeba, zgód regulacyj-
nych.

— Jako Grupa Unimot wprowadzi-
liśmy na polski rynek sieć Avia i rozwi-
jamy ją od 2016 r., kiedy to przystąpi-
liśmy do Avia International. Cieszymy 
się, że do grona członków stowarzy-
szenia, tym samym operatorów stacji 
pod marką Avia, przystępuje kolejna 
polska firma. Z pewnością wpłynie to 
pozytywnie na świadomość marki 
wśród klientów, a to przełoży się na 
sukces każdego z właścicieli stacji 
Avia. Wzorem innych europejskich 
krajów, będziemy wspólnie poszuki-
wać płaszczyzn współpracy, które 
mam nadzieję, docenią zarówno nasi 
klienci, jak i inwestorzy – mówi Adam 
Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Grupa Unimot, funkcjonująca na 
polskim rynku ponad 25 lat, była do 
tej pory jedynym operatorem stacji 
Avia w Polsce. Obecnie posiada 

65 stacji tej marki, a do końca 2023 r., 
zgodnie z przyjętą strategią rozwo-
ju, zamierza powiększyć sieć swo-
ich stacji do około 200 obiektów. 
Nowe stacje paliw Avia, należące 
do Grupy Unimot, od 2020 r. wypo-
sażane są w autorski, nowoczesny 
koncept Eat&Go, który jest połącze-
niem minimalizmu, modnej kolory-
styki, trendów rynkowych oraz er-
gonomii nowoczesnego sklepu 
typu convenience.

9 czerwca 2021 r. do grona człon-
ków Avia International przystąpiła 
również Grupa Pieprzyk, dzięki cze-
mu 80 stacji paliw wchodzących 
w skład tej Grupy, zmieni się w sta-
cje marki Avia. Historia firmy sięga 
1989 r., a pierwsza stacja paliw Gru-
py Pieprzyk zaczęła funkcjonować 
w 1993 r. Swoją sieć Grupa Pieprzyk 
rozwija przede wszystkim w za-
chodniej i centralnej Polsce.

— Przystąpienie do stowarzysze-
nia Avia International otwiera nowe 
możliwości w rozwoju naszej sieci 
pod silną europejską marką, rów-

nocześnie mocno wzmacniając sieć 
Avia. Dalej, jako Grupa Pieprzyk, 
będziemy właścicielem tych stacji 
i będziemy nadal współpracować 
z naszymi dostawcami paliw i pro-
duktów. Jednocześnie będziemy 
mogli korzystać z doświadczeń wy-
pracowanych przez największych 
europejskich operatorów stacji pa-
liw oraz podzielić się własnymi roz-
wiązaniami. Wszyscy klienci, którzy 
nam do tej pory zaufali i doceniają 
naszą prawie 30-letnią historię w 
branży, z pewnością bardzo łatwo 
rozpoznają należące do nas stacje, 
ponieważ logo Grupy Pieprzyk bę-
dzie widniało obok logo Avia na 
pylonie cenowym. Marka Avia to 
nowy rozdział w historii Grupy Pie-
przyk i jestem przekonany, że na tej 
współpracy skorzystają przede 
wszystkim nasi klienci — mówi An-
toni Pieprzyk, założyciel Grupy Pie-
przyk.

Marka Avia powstała w Szwajcarii 
w 1927 r., w wyniku połączenia sił 
kilku niezależnych importerów 
ropy naftowej. Obecnie stowarzy-
szenie Avia International zrzesza 
ponad 90 firm z 15 krajów Europy 
i zarządza siecią 3200 stacji, tym sa-
mym zajmując siódmą pozycję pod 
względem liczby stacji paliw w Eu-
ropie. Avia jest popularna w takich 
krajach jak: Szwajcaria, Niemcy, 
Francja, Austria, Holandia czy Hisz-
pania. Pod marką Avia w Europie 
oferowane są także inne produkty, 
takie jak: oleje i smary, gaz ziemny, 
gaz płynny, olej opałowy i energia 
elektryczna. n
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Grupa MOL osiągnęła porozumienie z OMV w sprawie nabycia 92,25 proc. 
udziałów OMV w OMV Slovenija. Uzgodniona cena zakupu wynosi 301 mln euro 

(100 proc. udziałów OMV Slovenija). Transakcja obejmuje 120 stacji paliw 
na terenie Słowenii. OMV Slovenija działa w tym kraju pod 3 markami: 

OMV (108); EuroTruck (4); oraz Avanti / DISKONT (8). Grupa MOL i INA staną się 
również 100 proc. właścicielami działalności hurtowej przejętej firmy.

GRUPA MOL KUPI SIEć STACJI 
OMV W SŁOWENII

Grupa MOL, posiadająca 
w Słowenii 48 stacji paliw 
pod marką MOL i 5 stacji 

pod marką INA, jest obecnie trze-
cim graczem na rynku detalicznym.

Transakcja jest uzależniona od 
zgody na fuzję.

Umowa wpisuje się w zaktualizo-
waną długoterminową strategię 
Grupy „Shape Tomorrow” 2030+, 
która kładzie szczególny nacisk na 
rozwój usług konsumenckich.

— Ten krok jest zgodny z naszymi 
strategicznymi celami dalszej rozbu-
dowy sieci stacji paliw na istniejących 
i potencjalnych nowych rynkach 
w Europie Środko wo-Wschodniej. Do 
2025 roku Grupa MOL chciałaby 
osiągnąć 2200 stacji paliw, a poten-
cjalnie więcej, jeśli pojawią się kolej-
ne dobre okazje. Wierzę, że usługi 
konsumenckie mają ogromny poten-
cjał w ramach transformacji energe-

tycznej. Nasze stacje paliw nie są już 
tylko stacjami benzynowymi. Wraz 
z  ciągłym rozwojem i cyfryzacją, 
kształtując przyszłe trendy konsu-
menckie i mobilnościowe, MOL ofe-
ruje wygodę, ponieważ naszym ce-
lem jest pomoc ludziom w drodze, 
niezależnie od tego, jaki środek trans-
portu napędza klienta. Co więcej, 
nasz zintegrowany model biznesowy 
i przyspieszający wzrost pozwalają 
nam zapewnić środki finansowe na 
rozwój zrównoważonych rozwiązań 
i pobudzanie gospodarki cyrkulacyj-
nej w regionie. Słowenia nie jest dla 
nas nowym rynkiem, w ciągu ostat-
nich 25 lat mieliśmy okazję wprowa-
dzić najwyższej jakości paliwa i usłu-
gi, a MOL Slovenija stała się historią 
sukcesu. Dzięki temu krokowi, wraz 
z INA stajemy się głównym graczem 
w Słowenii – powiedział prezes 
Grupy MOL Zsolt Hernádi.

Przejęcie OMV Slovenija jest trze-
cią transakcją ogłoszoną od lutego 
2021 roku, kiedy to Grupa MOL zak-
tualizowała swoją długoterminową 
strategię. W drodze do jej realizacji 
Grupa MOL ogłosiła niedawno prze-
jęcie 100 proc. udziałów w spółce 
Normbenz Slovakia przez spółkę 
członkowską Slovnaft, która obej-
muje 16 stacji paliw na Słowacji 
prowadzonych pod marką Lukoil. 
MOL zawarł także umowę z Marché 
International AG na zakup spółki, 
która prowadzi 9 restauracji na Wę-
grzech pod marką Marché.

MOL wszedł na rynek słoweński 
w 1996 roku z zamiarem stworzenia 
sieci detalicznej i prowadzenia 
sprzedaży hurtowej. Do 2011 roku 
spółka prowadziła 31 stacji paliw, 
w tym przejętą sieć TUŠ. W 2016 roku 
do portfela MOL-a dołączyło 11 sta-
cji paliw Agip. Równolegle z inwe-

stycjami typu greenfield oraz inte-
gracją 5 stacji INA, MOL Slovenija 
prowadzi obecnie 53 stacje paliw.  
Od 2016 r. wszystkie 48 stacji paliw 
pod marką MOL zostało przebudo-
wanych wraz z wprowadzeniem 
konceptu Fresh Corner, oferującego 
świeżo przygotowane posiłki i wyso-
kiej jakości kawę dla osób w podróży. 

Obecnie Grupa MOL jest w po-
siadaniu 1941 stacji paliw w 9 kra-
jach pod kilkoma markami. Jest ich 
466 na Węgrzech, 434 w Chorwacji, 
304 w Czechach, 254 na Słowacji, 
243 w Rumunii, 106 w Bośni i Her-
cegowinie, 70 w Serbii, 53 w Słowe-
nii i 11 w Czarnogórze. Grupa MOL 
zajmuje wiodącą pozycję rynkową 
na Węgrzech, w Chorwacji, na Sło-
wacji oraz w Bośni i Hercegowinie, 
jest drugim co do wielkości graczem 
na rynku czeskim, a trzecim w Sło-
wenii, Rumunii i Czarnogórze. n



25STaCja BEnzynowaczerwIec-lIPIec 

SKleP na STaCjI

W porównaniu z kwietniem 
2021 r. liczba klientów 
odwiedzających sklepy 

małego formatu była aż o 12 proc. 
wyższa niż w maju, a wartość sprze-
daży wzrosła o 5,6 proc. Duży wzrost 
zarówno wartości sprzedaży, jak 
i  liczby transakcji odnotowano 
w bardzo ciepłym tygodniu (rozpo-
czynającym się 10 maja). W ujęciu 
mdm wzrosty odnotowały katego-
rie, których sprzedaż rośnie wraz 
z nadejściem cieplejszych dni z lo-
dami na czele – w maju wydatki na 
tę kategorię były o 80 proc. wyższe 
niż w kwietniu. W maju lepiej niż 
w  kwietniu sprzedawało się rów-
nież piwo (wzrost wartości sprze-
daży o 13 proc.), jednak w porów-
naniu z majem 2019 r. kategoria ta 
odnotowała spore spadki (w ujęciu 
wartościowym aż o 8 proc.).

Gorzej niż przed rokiem radziły 
sobie również wódki. Wzrost cen 
„małpek” przełożył się na duże spad-

ki wolumenu – w maju 2021 r. klien-
ci sklepów małoformatowych kupili 
o 11 proc. mniej wódek smakowych 
(w przeliczeniu na litry), ale ich wy-
datki na tę kategorię utrzymały się 
na poziomie sprzed roku. Sprzedaż 
wódek czystych spadła w ujęciu wo-
lumenowym aż o 14 proc., dodat-
kowo zamiast małpek często kon-
sumenci kupowali wódki czyste 
w większych opakowaniach z naj-
niższej półki cenowej (relatywnie 
znacznie tańsze), dlatego ta katego-
ria odnotowała spadek rok do roku 
również w ujęciu wartościowym – 
wydatki na wódki czyste w maju 
2021 r. były o 8 proc. niższe niż rok 
wcześniej.

Napoje gazowane i woda smako-
wa, czyli kategorie, w które naj-
mocniej uderzyła opłata cukrowa, 
w  maju odnotowały duże spadki 
sprzedaży w ujęciu wolumenowym, 
jednak za sprawą dużego wzrostu 
cen wydatki na te kategorie były 

znacznie wyższe niż rok wcześniej 
(odpowiednio o 14 proc. i 23 proc.). 
Lepiej niż przed rokiem sprzedawa-
ła się natomiast woda czysta – 
w maju 2021 r. klienci sklepów ma-
łoformatowych kupili o 15 proc. 
więcej wody czystej w przeliczeniu 
na litry, a ich wydatki na tę katego-
rię wzrosły o 25 proc. Dodatkowo 
w porównaniu z majem 2020 r. 
wzrosło znaczenie wody w mniej-
szych opakowaniach (0,5-1 l) kosz-
tem większych butelek.

W maju 2021 r. w sklepach mało-
formatowych lepiej niż przed rokiem 
sprzedawały się również produkty 
tytoniowe, głównie za sprawą in-
nowacyjnych produktów, takich 
jak wkłady do podgrzewaczy tyto-
niu (wydatki na nie wzrosły w po-
równaniu z majem 2020 r. o ponad 
90 proc.) czy pody do elektronicz-
nych papierosów. Klienci sklepów 
małoformatowych więcej niż przed 
rokiem wydali również m.in. na 

produkty sojowe, ryżowe i inne ro-
ślinne produkty dla wegetarian, 
chłodzone dania gotowe, napoje 
energetyzujące (wzrost wartości 
rdr o 33 proc.) i izotoniczne (wzrost 
o 40 proc.), a także batony, (w tym 
szczególnie funkcjonalne, zbożowe 
i chłodzone) czy gumy do żucia. 
Spadki wartości sprzedaży odno-
towały natomiast m.in. mąki (wy-
datki na nie były o 17 proc. niższe 
niż w maju 2020 r.), mleko, jogurty 
i śmietany (spadek o 16 proc.), na-
poje gorące, a także przyprawy 
i dodatki kulinarne, takie jak keczu-
py czy musztardy.

W maju 2021 r. klienci sklepów ma-
łoformatowych wydawali na zakupy 
średnio 18,39 zł, czyli aż o 6 proc. 
mniej niż w rok wcześniej. 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 05
Jak wynika z danych CMR, w maju 2021 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach 

małoformatowych do 300 m kw. była o 2,1 proc. niższa niż w maju 2020 r.,  
mimo iż liczba transakcji wzrosła a tym czasie o 4,4 proc.

CENTRUM MONITOROWANIA RyNKU



Napoje kawowe to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii napojów na polskim 
rynku na przestrzeni ostatnich lat. Od 2018 roku, gdy pojawiła się marka Starbucks 
w tym segmencie, wzrosty rok do roku są dwucyfrowe. W porównaniu do roku 2017 

kategoria praktycznie podwoiła swoją wartość. 

ROMAN JAWCZAK 
ReGionaL CoMMeRCiaL ManaGeR aRLa foodS

NAPOJE KAWOWE 
SPRZEDAJĄ SIĘ CORAZ LEPIEJ

Prym wiodą warianty klasycz-
ne jak Caffe Latte lub Cap-
puccino, niemniej kubki 

smakowe Polaków zainteresowane 
są zróżnicowanym wyborem pro-
duktów, testowaniem nowości. 
Dlatego w szerokim asortymencie 
napojów Starbucks znajduje się 
już 18 wariantów, adresując zróżni-
cowane potrzeby konsumenckie. 
Na dzień dzisiejszy najlepiej rotują 
kubki Chilled Cups, odzwierciedla-

jące hitowe warianty Starbucks 
z kawiarni. Prym wiodą cztery wa-
rianty: Caramel Macchiato 0 zna-
komite połączenie bogatego 
w  smaku espresso, kremowego 
mleka Arla Foods i słodkiego, ma-
ślanego aromatu karmelu. W dal-
szej kolejności tradycyjna Caffe 
Latte, Cappuccino oraz Skinny Lat-
te – lżejsza wersja uwielbianego, 
klasycznego napoju. Espresso Star-
bucks i mleko bez laktozy łączą się 

ze sobą w doskonałej harmonii, 
nadając lekkość latte. Bez dodatku 
cukru.

Kanały sprzedaży

Dla sprzedaży kategorii napojów 
kawowych (kawa mrożona) naj-
istotniejszym kanałem sprzedaży 
jest kanał sklepów o powierzchni 
do 300 m kw. w skład którego wcho-
dzą sklepy typu convenience oraz 
stacje paliw. Niemniej warto pod-

kreślić, iż stacje paliw to interesują-
cy kanał sprzedaży dla tego typu 
produktów, który poprzez brak 
w ofercie lidera rynkowego, kom-
pletnie nie wykorzystuje istotnej 
szansy biznesowej na chwilę obec-
ną. Supermarkety to placówki z po-
tencjałem, szczególnie te zlokalizo-
wane w miejscach ułatwiających 
wygodne zakupy, bez potrzeby or-
ganizowania wielkiej wyprawy po 
planowe zakupy.
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Sezonowość sprzedaży

Kategorię charakteryzuje sezo-
nowość, półroczny okres od maja 
do października generuje 70 proc. 
wartości sprzedaży, chociaż powoli 
ten aspekt ulega wypłaszczeniu. 
Póki co, zdecydowanie największa 
odsprzedaż przypada na lato i mie-
siące wakacyjne począwszy od 
czerwca do września. Detalista po-
winien być gotowy na sezon już 
w kwietniu gdyż dużo istotniejszy 
wpływ na odsprzedaż ma pogoda 
aniżeli pandemia i restrykcje zwią-
zane z Covid-19. Kategoria napo-
jów kawowych to najszybciej ro-
snąca kategoria napojowa na 
polskim rynku i wraz z większą 
przewidywalnością związana z sy-
tuacją epidemiologiczną należy 
spodziewać się zdecydowanie lep-

szego sezonu letniego od roku 
ubiegłego.

Ekspozycja

Napoje kawowe to produkt impul-
sowy i sezonowy i kluczowa jest lo-
kalizacja aby ułatwić zakup klientowi. 
Rekomendowane jest umiejscowie-
nie produktu w dwóch miejscach, 
bazowe – lodówka nabiałowa, a do-
datkowo w strefie przykasowej, pół-
ce on the go lub lodówce napojów 
energetyzujących. Ponieważ pro-
dukt często jest współzakupowany 
z ciastkami, warto rozważyć również 
obszar z pieczywem i ciastkami.

Ograniczenie wizyt w kawiar-
niach, a sprzedaż kaw gotowych

Sklepowe napoje kawowe Star-
bucks to zupełnie odmienna oferta 
od doświadczeń kawiarnianych. Jak 
pokazują badania rynkowe z per-

spektywy konsumenta, produkty 
dostępne w sklepach są spożywa-
ne w innych okolicznościach i od-
miennych porach dnia, przez co nie 
kanibalizują oferty kawiarnianej.

O firmie Starbucks

Od momentu założenia firmy 
w roku 1971 misją Starbucks Coffee 
Company jest etyczne pozyskiwa-
nie i przygotowywanie w naszych 
palarniach najwyższej jakości 
kawy Arabica. Obecnie, dzięki po-
nad 32 000 lokali na całym świecie, 
Starbucks jest czołowym produ-
centem i sprzedawcą detalicznym 
kawy speciality na świecie. Dzięki 
naszemu niezachwianemu zaanga-
żowaniu w dążenie do doskonało-
ści, a także dzięki naszym zasadom 
przewodnim, zapewniamy każdemu 
klientowi naszej sieci niepowtarzal-

ne kawowe doznania Starbucks 
Experience w każdej filiżance. Po-
znaj świat kawy Starbucks, odwie-
dzając nasze lokale lub strony in-
ternetowe https://stories.starbucks.
com/ i www.starbucksrtd.com/pl

O firmie Arla Foods

Arla Foods jest oficjalnym, licen-
cjonowanym partnerem Starbucks 
w zakresie produkcji i dystrybucji 
gotowych napojów dla supermar-
ketów i sklepów ogólnospożyw-
czych, jak również na potrzeby wła-
snej sieci sklepów Starbucks na 
terenie całej Europy. Jako jedna 
z największych firm mleczarskich 
w  Europie, Arla Foods może po-
szczycić się wysoko rozwiniętą sie-
cią dystrybucji gotowych napojów 
kawowych na kluczowych europej-
skich rynkach. n

REK L AMA
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l   powód główny to oczywiście po-
szukiwanie dochodowego mo-
delu biznesowego,

l   zwiększająca się płaca minimal-
na personelu,

l   zmniejszająca się liczba chętnych 
do pracy – w roku 2019 firma kon-
sultingowa PriceWaterhouseCo-
opers prognozowała, że do roku 
2025 luka na polskim rynku pracy 
powiększy się do 1,5 mln osób,

l   zmiany nawyków konsumenckich 
i rosnąca rola zakupów convenien-
ce.
„Wzorcowa” stacja benzynowa 

łączy w swojej ofercie sprzedaż pa-
liw oraz tzw. pozapaliwówkę, czyli 
ofertę gastronomiczną, spożywczą 
oraz inne produkty „nagłej potrze-
by”. To właśnie takie zestawienie 
stanowi o sile oferty stacji skiero-

wanej do Klientów – zwiększa czę-
stotliwość wizyt i podnosi wartość 
koszyka zakupowego oraz generu-
je znaczną część marży, dużo wyż-
szą procentowo niż marża paliwo-
wa. Do tego jednak potrzeba 
budynku (nawet większego), wy-
posażenia i personelu. 

Jednak przy presji kosztowej opi-
sanej wcześniej, bardzo kuszącą 
opcją wydają się stacje samoobsłu-
gowe, wymagające mniejszych in-
westycji, mniejszych działek i nie-
wymagające zatrudniania personelu. 
Niestety posiadanie samej oferty 
paliwowej zmniejsza liczbę kupują-

cych i walka o klientów sprowadza 
się najczęściej do walki cenowej na 
najtańsze paliwo. Ciekawą alterna-
tywą może być połączenie bezob-
sługowego tankowania z bezob-
sługowym sklepem. Technologie 
obsługujące ten drugi koncept 
sprowadzają się do dwóch opcji:

Idea bezobsługowej stacji benzynowej nie jest nowa, ale idea samego konceptu ciągle 
powraca. Oczywiście dzieje się to nieprzypadkowo, a powodów do tego jest co najmniej kilka.

ADAM BENIOWSKI, Ceo PRO BUSINESS SOLUTIONS
WIKTOR MIAŁKOWSKI, PaRtneR PRO BUSINESS SOLUTIONS

Stacje SamoobSługowe   
i ich oferta

28 STaCja BEnzynowa czerwIec-lIPIec 

SKleP na STaCjI



l   zaawansowany technologicznie 
sklep z salą sprzedaży, gdzie re-
jestracja sprzedaży odbywa się 
z użyciem kamer i komputerów, 
wspomaganych Sztuczną Inteli-
gencją – patrz koncept Żabka 
Nano, właśnie otwarty w Pozna-
niu;  

l   minisklep, skonfigurowany z ze-
stawu maszyn vendingowych: 
o  patrz Esso Express Francja   
o   czy Carrefour Express w Warsza-

wie
Ta druga opcja bardziej pasuje 

do modelu finansowego taniej sta-
cji samoobsługowej. Wyzwaniem 
jest właściwy dobór oferty produk-
tów. Według danych Raportu Stra-
tegicznego GfK 2019, główne trzy 
kategorie sprzedaży detalicznej na 
stacjach to zaczynając od najwięk-
szej – piwo, papierosy i alkohole 
wysokoprocentowe i w całości sta-
nowią one ok. 35 proc. sprzedaży 
sklepowej stacji. Zgodnie z polskim 
prawem, żadnej z tych kategorii nie 
można sprzedawać w opcji bezob-
sługowej (brak możliwości kontroli 

wieku kupującego). Co w takim ra-
zie powinno się znaleźć w takiej 
ofercie? Cała reszta produktów ku-
powanych na stacjach:
l   gastronomia, a właściwie jej sub-

stytut:
o   kanapki

o   ciepłe napoje z kawą na czele 
– wybór maszyn jest duży

o   dania ciepłe – opcja bardziej 
zaawansowana, w lokaliza-
cjach obsługujących klientów 
w dłuższych podróżach. Ma-
szyny vendingowe z taką ofer-
tą też są już dostępne w Polsce 
– patrz Carrefour Express 

l   convenience
o   napoje
o   słodycze
o   przekąski
o   inne produkty nagłej potrzeby.

Jak widać, można stworzyć kon-
cept stacji samoobsługowej, na-
wiązującej i konkurującej z trady-
cyjnym modelem stacji. Wymaga 
to jednak dokładnych analiz kosz-
towych oraz właściwego doboru 
oferty produktowej. n
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Szybsze tempo życia i związany z tym brak czasu sprzyja rozwojowi kategorii dań 
gotowych w sklepach detalicznych do 2500 m kw. Wzrosty kategorii widoczne są od 

wielu lat zarówno w małych sklepach spożywczych do 300 m kw., jak i supermarketach 
301-2500 m kw. ale ostatnie miesiące, wystawiły tę kategorię na próbę. Obostrzenia 

związane z koronawirusem, praca zdalna, zamknięte szkoły i uczelnie przełożyły się 
na spadek liczby transakcji z produktami tej kategorii. 

MAREK ZACHALSKI 
CentRuM MonitoRowania Rynku (CMR)

KATEGORIA  
DAń GOTOWYCh 
WCIĄż ROśNIE

Pozostając w domach, częściej 
przygotowywaliśmy posiłki samo-
dzielnie, co z kolei dostarczyło no-

wych klientów grupie dań goto-
wych. Ostatecznie, w 2020 roku 
kategoria zanotowała ok 6 proc. 

wzrost wartości sprzedaży wzglę-
dem 2019 roku, co z pewnością 
należy oceniać jako dobry wynik.

Gotowe posiłki, biorąc po uwa-
gę zarówno dania chłodzone oraz 
instant, jak i te w puszkach czy sło-
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ikach od dawna przestała być ryn-
kową niszą. Jej wartość jest porów-
nywalna np. z napojami go rącymi 
czy tłuszczami, a produkty tego 
typu w 2020 roku mogliśmy już 
znaleźć w ponad 90 proc. sklepów 
małoformatowych do 300 m kw.

Największą dostępnością mogą 
pochwalić się przede wszystkim 
dania instant oraz dania o dłuższej 
dacie przydatności do spożycia 
(w  puszkach i słoikach). Nawet 
jednak dania chłodzone, których 
dystrybucja jest najniższa, posze-
rzają asortyment dostępny w skle-
pach. O ile kilka lat temu, chłodzo-
ne zestawy obiadowe mogliśmy 
znaleźć w niewielkiej grupie skle-
pów, a ich portfolio w przecięt-
nym sklepie małego formatu ogra-
niczało się do pojedynczych 
wariantów, o tyle obecnie, w szcze-
gólności w sklepach sieciowych, 
kategoria ma zarezerwowane całe 
moduły, często w najbardziej re-
prezentacyjnych miejscach w skle-
pie.

Najważniejszymi grupami pro-
duktów pod względem wartości 
sprzedaży są zupy, które odpowia-
dają za ok 40 proc. obrotu katego-
rii, zestawy obiadowe odpowiada-
jące za ok 20 proc. oraz dania 
mączne (15 proc.). W okresie pan-
demii spadek znaczenia warto-
ściowego odnotowały zupy, zy-
skały jednocześnie dania mączne 
i dania typu fast food. 

Kategoria sprzedaje się stosun-
kowo stabilnie przez cały rok, jed-
nak pomagają jej okresy świątecz-
ne, okres wakacyjny kiedy to 
rośnie znaczenie dań w słoikach 
i  puszkach oraz początek roku 
akademickiego.

W przeciętnym sklepie małofor-
matowych do 300 m kw., konsu-
ment znajdzie 37 wariantów dań 
gotowych przy czym połowa nale-
ży do zup (zarówno tych goto-
wych, mokrych jak i w postaci in-
stant), ok. 9 wariantów zestawów 
obiadowych i 5 dań mącznych. 
Dania orientalne, sushi czy nale-

śniki mają zazwyczaj po ok 2 wa-
rianty w przeciętnym sklepie tego 
formatu.

Podobnie jak w przypadku wie-
lu innych kategorii, widoczny jest 
tu trend wzrostu znaczenia dań 
wegetariańskich i wegańskich 
w  wartości sprzedaży (wzrost 
o 1,5 proc. względem 2019 roku) 
to jednak nadal, niemal 2/3 obrotu 
(z wyłączeniem zup) generują da-
nia mięsne. Największe znaczenie 
dań wegetariańskich występuje 
w  przypadku dań mącznych, 
orientalnych czy fast food. W przy-
padku wyboru zestawów obiado-
wych, konsumenci sklepów ma- 
łoformatowych do 300 m kw. 
wydają się być tradycjonalistami – 
90 proc. obrotu generują tu dania 
mięsne. 

Z uwagi na ograniczony zasięg 
producentów tej  k ategor i i , 
w sprzedaży dań gotowych wystę-
puje dość duży regionalizm. Warto 
jednak zaznaczyć że kategoria wy-
gląda nieco odmiennie, w zależ-

ności od wielkości miejscowości. 
W małych miejscowościach do 
10  tys. mieszkańców widać bar-
dziej tradycyjne podejście do 
obiadu: większe znaczenie mają 
zupy, rzadko wybieramy tam da-
nia instant. W dużych miejscowo-
ściach na znaczeniu zyskują dania 
orientalne czy sushi, bardziej 
skłonni jesteśmy też do wyboru 
dań w proszku.

Kategoria jest również interesu-
jąca z punktu widzenia detalistów 
z uwagi na zdecydowanie większą 
niż przeciętnie wartość koszyka. 
Według danych CMR, średnia war-
tość paragonów, na których znaj-
dują się dania gotowe, była 
w ostatnim roku o 95 proc. wyższa 
niż przeciętnie, co obserwowane 
było w zasadzie dla niemal każde-
go typu dań. W koszykach z dania-
mi gotowymi stosunkowo często 
pojawiają się produkty śniadanio-
we, dodatki do dań gotowych, jak 
sosy i dressingi czy dania mrożo-
ne. n

 

65,3 63,9

22,2 23,7

12,0 11,9

02029102

MIĘSNE WEGETARIAŃSKIE NA SŁODKO VEGE

+1,5p 

-1,4p 

Źródło: CMR.

Ryc. 1. [ proc.] udziały wartościowe w sprzedaży dań gotowych (bez zup) 
sklepy detaliczne do 2500m2

31STaCja BEnzynowaczerwIec-lIPIec 

SKleP na STaCjI



Pomimo że hot dogi, za sprawą sieci Statoil – obecnie Circle K, są dostępne 
na polskich stacjach od ponad 20 lat, cieszą się wśród klientów niesłabnącą 
popularnością. O przyszłości tej kategorii, roli składników, w tym pieczywa, 

a także współpracy z producentami i dostawcami rozmawiamy z aleksandrą 
Lechwar-Szwarc, Food & Coffee Senior Category Managerem 

w circle K Polska.

RoZMawiał
EDWiN KANiUK

Hot dog  
wciąż na podium
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jest nadal nieodzownym  
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Na ile kluczową kategorią dla gastronomii na stacjach paliw są hot 
dogi?

Ważność hot dogów pod kątem sprzedaży może się różnić 
w poszczególnych sieciach stacji paliw, ale w większości nadal są 
to produkty kluczowe w ofercie żywnościowej tzw. On the Go. 
W Circle K, gdzie jeszcze pod marką Statoil jako pierwsi wprowa-
dziliśmy tę kategorię na polski rynek, nadal dominuje ona w sprze-
daży. I nadal widzimy potencjał na wzrost.

Jakie rodzaje hot dogów notują najwyższe wyniki sprzedażowe?
Podobnie jak w przypadku innych kategorii, nie tylko żywno-

ściowych, bardzo duże znaczenie ma efekt nowości. Nawet tak 
dojrzałe rynkowo produkty jak hot dogi, mogą pozytywnie klien-
tów zaskoczyć i skłonić do zakupu. Po nowego hot doga często się 
sięga z ciekawości, pod wpływem impulsu, chęci na spróbowanie 
promowanego smaku. To kategoria, przy której można poczuć ten 
nagły, mały głód, gdy spojrzy się na grill z kiełbaskami albo 
poczuje zapach ciepłej bułki. To głód, który chce się hot dogiem 
szybko zaspokoić.

Jako nowości najbardziej sprawdzają się w tej roli produkty cie-
kawe smakowo dla klienta, ale jednocześnie takie, które w jakiś 
sposób są już znane, np. dodatek sera do kiełbaski lub parówki, 
kiełki zboża dodane do bułki. Powody wyboru w obu przypadkach 
są inne, ale najważniejsze, że zachęcają do zakupu i to często róż-
nych klientów, o różnych potrzebach.

Jaki rodzaj pieczywa najlepiej sprawdza się przy serwowaniu hot 
dogów? Które bułki konsumenci wybierają najchętniej i najczęściej? 

Nadal najczęściej klienci wybierają te bułki, które są na rynku od 
lat, a ich smak jest najbardziej popularny także w innych produk-
tach opartych na pieczywie, czyli bułki pszenne. Natomiast forma 
pieczywa, która od lat najlepiej sprawdza się w hot dogach to 
także ta, najbardziej znana w Polsce, prosta bułka, w której „ląduje” 
wybrana kiełbaska. Jest to forma najszybsza do przygotowania na 
zamówienie klienta i najwygodniejsza do jedzenia, nawet w samo-
chodzie, a to dla wielu jest bardzo istotny czynnik przy wyborze 
produktu na stacji.

Co odróżnia od innych produktów na rynku bułki do hot dogów spo-
rządzone z wysokiej jakości składników?

Wysoka jakość bułki, to z jednej strony dobry smak i chrupkość 
po przypieczeniu, „czysta etykieta”, czyli brak zbędnych dodatków, 
które mogą być postrzegane jako niezdrowe. To są najważniejsze 
plusy dla klienta. Z drugiej strony dobra bułka to jej właściwości 
ważne przy przygotowywaniu hot doga, czyli: łatwo i równomier-
nie grilluje się w tosterze, nie pęka, nie przepuszcza sosów.

Czy w przypadku produktów służących do przygotowania hot do-
gów w tym także bułek, można mówić o innowacjach? Czy na rynku 
są dostępne bułki wzbogacane np. nietypowymi dodatkami?

Wszyscy gracze na rynku chcą przyciągać klientów do swoich 
produktów. W hot dogach można grać smakami kiełbasek – i to 
jest dość oczywiste i najbardziej popularne w hotdogowych inno-
wacjach. Ale pomysłów potrzeba z biegiem czasu coraz więcej… 
Stąd nowe rozwiązania także w bułkach. Do niedawna głównie 



34 STaCja BEnzynowa czerwIec-lIPIec 

gASTrOnOmIA

było to oparte na ofercie bułek pełnoziarnistych lub typu graham. 
Ale pojawiły się takie nowości jak dodawane specjalnie kiełki żyta, 
odpowiednio wysoka zawartość błonnika, aby bułka była jej źró-
dłem. Ponownie – ważne, aby te dodatki miały uzasadnienie sma-
kowe lub funkcjonalne. 

Jak powinna przebiegać współpraca stacji z dostawcami produk-
tów, aby dobrze zarządzać zapasami m.in. pieczywa potrzebnego 
do przygotowania hot dogów?

Najczęściej producent składników do produktów, czy to do hot 
doga, czy też kanapki przygotowywanej na miejscu, nie jest rów-
nocześnie ich dostawcą na stacje. Dlatego bardzo ważna jest 
współpraca trójstronna: producent, dystrybutor, sieć stacji. 
W  Circle K praktykujemy regularne spotkania w takim gronie, 
gdzie analizujemy sprzedaż, przygotowujemy estymacje ilościowe 
na przyszłość, w których uwzględniamy wszystkie planowane 
akcje promocyjne. To pozwala zapewnić stałą dostępność oferty 
tak, aby stacja zawsze mogła zrealizować zamówienie klienta.

Jak długo Circle K współpracuje z firmą Lantmannen Unibake wła-
ścicielem marki Schulstad?

Od zawsze! (śmiech!) A tak naprawdę, odkąd właściwie Circle K 
– jeszcze pod marką Statoil – rozpoczął sprzedaż hot dogów w Pol-
sce, czyli już od ponad 20-stu lat. Dziesiątki milionów hot dogów 
sprzedanych w tym czasie na pewno sprawiają, że ta współpraca 
jest bardzo efektywna i zapowiada się nadal interesująco. 

Jaka jest przyszłość i szanse rozwoju kategorii hot dogów na sta-
cjach paliw?

Częściowo odpowiedź na to pytania padła już wcześniej. 
Pomimo, że hot dogi to kategoria bardzo dojrzała, to nadal inno-
wacje mogą budować wzrost sprzedaży. Także promocje w formie 
zestawów, tak jak jest to znane z sieci fast food, budują koszyk 
zakupowy. Trzeba jednak pamiętać, że skoro nowości tak działają 
na klientów, to konkurencją hot dogów będą w coraz większym 
stopniu także szybko rosnące sprzedażowo kanapki i inne pro-
dukty, których coraz więcej pojawia się na rynku. Póki co jednak 
warto korzystać z tego, co sieci oferują w tej bardzo lubianej kate-
gorii. I zagadka dla Pana na koniec: czy próbował Pan już naszego 
nowego hot doga?

Dziękuję bardzo za rozmowę!





Wprowadzane rozwiąza-
nia stają się swego ro-
dzaju standardem dla 

sieci i również dla mniejszych gra-
czy. Sytuacja ta nie tylko ma odnie-
sienie do stacji benzynowych, ale 
również dla sklepów funkcjonują-

cych poza nimi. Oferta gastrono-
miczna stale się rozwija i powięk-
sza w odniesieniu do potrzeb i 
wymagań klientów oraz podróż-
nych.

Wraz z nadejściem sezonu let-
niego przybywa podróżnych i dla-

tego warto przygotować i posze-
rzyć ofertę dla spragnionych.

Nie samą kawą człowiek żyje, 
a może jednak?!

Kawa jest jednym z najchętniej 
kupowanych produktów w tego 

typu miejscach. Dla niektórych jest 
idealnym napojem w trakcie po-
dróży, drogi do i z pracy lub prze-
rywnikiem podczas dnia. W trakcie 
lata warto mieć w swojej ofercie 
kawę nie tylko w klasycznym wyda-
niu, ale warto sięgnąć po coś od-

Stacje benzynowe już dawno przestały pełnić jedynie swoją pierwotną funkcję, 
a stały się kompleksowymi centrami obsługi podróżnych. Nie tylko zatankujemy, 
umyjemy auto czy kupimy niezbędne do niego akcesoria, ale również zrobimy 

najpotrzebniejsze zakupy czy zjemy ciepły posiłek. Strefa sklepowa, która 
od zawsze towarzyszyła stacjom, bardzo się zmieniła i poszerzyła swój 
asortyment. Taka sama zmiana tyczy się strefy gastronomicznej – to już 

nie tylko hot dog i kawa.

MAREK ŁySZCZAK,  
BRand aMBaSadoR MONIN & VITAMIX

MeNU NAPOjóW  
DlA sPrAGNIONyCH
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ważniejszego. Do kaw mlecznych 
zarówno na zimno, jak i na ciepło 
sprawdzi się syrop Monin Wild 
Strawberry lub Blackberry, a także 
puree Monin Pear Williams. W ten 
sposób otrzymamy doskonałe 
owocowe latte.

Dla miłośników chłodnych napoi 
polecam przygotowanie Iced Latte 
czyli najszybszą kawę na zimno. 
Wystarczy do kubka z kostkami 
lodu wlać zimne mleko i dodać 
porcję espresso. Tutaj też warto za-
dbać o dodatkowe warianty sma-
kowe. Dodając syrop Monin Mojito 
Mint otrzymamy Mojito Latte lub 
idąc bardziej w klasykę możemy 
dodać syrop Monin Tiramisu. Alter-
natywą do mlecznej kawy może 
stać się Matcha Latte czyli połącze-
nie chińskiej zielonej herbaty i mle-
ka, wystarczy dodać syrop Monin 
Matcha Green Tea.

Pamiętajmy, że warto w swojej 
ofercie mieć produkty dla osób 
unikających laktozy i tradycyjnego 
mleka, jak również coś dla miłośni-
ków czarnej kawy.

Iced coffee możemy przygoto-
wać również bez mleka wlewając 
do kubka z lodem porcję america-
no – tu sprawdzi się dodatek syro-
pu Monin Falernum. Smak ten się-
ga swoimi korzeniami do wysp 
oceanu spokojnego i jest to połą-
czenie m.in. imbiru, migdałów i wa-
nilii, a sprawdzi się nie tylko w ka-
wie.

Poruszając temat czarnej kawy 
nie możemy pominąć Cold Brew. 
Pomimo tego, że jest już z nami ja-
kiś czas nadal postrzegana jest jako 
coś egzotycznego. Cold Brew to 
w  skrócie kawa macerowana na 
zimno. W tradycyjny sposób zmie-
lone ziarno kawy zalewa się zimną 
wodą i odstawia na kilka, kilkana-
ście godzin. Tak przygotowana 
kawa nabiera zupełnie innego cha-
rakteru niż ta tradycyjnie zaparza-
na. Jest orzeźwiająca z owocowymi 
i kwiatowymi nutami, a także cha-
rakteryzuje się wysoką zawartością 
kofeiny. Aby ułatwić przygotowa-
nie takiej kawy Monin stworzył 
koncentrat Cold Brew, który wy-
starczy rozcieńczyć z zimną wodą 
i gotowe! Cold Brew możemy rów-
nież łączyć z innymi smakami i tak 
aby osłodzić naszą kawę możemy 
dodać syrop Monin Muscovado 
czyli słodko-kwaśny mocno mela-
sowy w smaku nierafinowany cu-
kier trzcinowy lub sięgnąć po kla-
syczne smaki jak syrop Monin 
Coconut czy Salted Caramel. Do 
przygotowania w szybki i łatwy 
sposób kawy frappe czyli blende-
rowanej z kostkami lodu używamy 
bazy Monin Coffee Frappe. Jest to 
produkt w proszku oparty na mle-
ku humanizowanym i sproszkowa-
nej kawie. Baza poza oczywiście 
smakiem, zagęszcza, stabilizuje 
i nadaje aksamitnego wykończenia 
naszej frappe. Nie musimy już do-
dawać porcji kawy, ale możemy 
wzbogacić jej smak syropami np. 
Monin Brownie czy Monin Pista-
chio.

Monin poza bazą do kawy frappe 
posiada jeszcze kilka baz do two-
rzenia cocktaili blenderowanych są 
to m.in. baza Monin Chocolate 
Frappe, Monin Vanilla Frape, Monin 
yogurt Frappe oraz pozbawiona 
mleka neutralna w smaku Monin 
Non-Dairy Frappe. Przy ich użyciu 
możemy przygotować wszelkiego 
rodzaju milk shake’y czy smo-
othies. Możemy używać ich jako 
gotowych produktów lub łączyć je 
z innymi smakami syropów i puree 
Monin. Mając na uwadze trendy 
żywieniowe warto wprowadzić do 
swojej oferty cocktaile ze świeżych 
owoców i warzyw, które możemy 
łączyć ze sobą dowolnie wykorzy-
stując również szpinak i jarmuż.

Produktu, którego nie może za-
braknąć w naszym menu to lemo-
niada. Możemy przygotować ją za-
równo 
w wersji klasycznej – cytrynowej, 
jak też w wielu wersjach smako-
wych. Lemoniada serwowana i przy-
gotowywana może być również na 
wiele sposobów zaczynając od po-
jedynczych porcji poprzez przygo-
towywanie jej w dużych szklanych 
słojach, które dla atrakcyjności pro-
duktu dekorujemy owocami, a koń-
cząc na dyspenserach, które miesza-
ją i chłodzą napój ułatwiając w ten 
sposób przygotowanie większej 
ilości lemoniady. Firma Monin od 
lat dostarcza gotowe rozwiązania 
do gastronomii i tak też jest w tym 
przypadku. Tworząc produkt Clo-
udy Lemonade Base zapoczątko-
wała wzrost popularności i odświe-
żenie lemoniady. Poza klasycznym 
cytrynowym smakiem możemy 
cieszyć się wieloma innymi warian-
tami wystarczy dodać wybranego 
syropu lub puree Monin. Najpopu-
larniejsze z nich to m.in. Waterme-
lon, Mojito Mint, Passionfruit, Man-
go, Eldelflower czy Cucumber.

Koniecznie należy wspomnieć 
o mrożonych herbatach. Oczywi-
ście dostępne są na rynku gotowe 
butelkowane produkty, ale taką 
herbatę również możemy przygo-
tować sami korzystając z podob-
nych rozwiązań jak w przypadku 
lemoniady. Do przygotowania 

mrożonej herbaty możemy sięgnąć 
po jeden z syropów herbacianych 
Monin lub użyć nowych koncentra-
tów Monin Rooibos lub Green Tea. 
Zarówno syropy herbaciane i kon-
centraty możemy dowolnie łączyć 
z innymi smakami. Do zielonej her-
baty sprawdzą się wszystkie tropi-
kalne smaki syropów Monin jak Ly-
chee, Passionfruit czy Spice Mango, 
a także Lemongrass i Jasmin. Ro-
oibos świetnie skomponuje się 
z czerwonymi owocami. Polecam 
syrop Monin Morello Cherry, Ace-
rola lub Blackcurrant.

Korzystając z produktów Monin 
nie tylko mamy gwarancję powta-
rzalności i zrównoważonego food-
cost’u , ale przede wszystkim jako-
ści, a pod tym względem firma 
Monin już od wielu lat jest liderem 
na rynku, jak również warto pod-
kreślić, iż wszystkie produkty za-
wierają 100 proc. naturalnych aro-
matów. Niezależnie od tego czy 
posiadamy kącik samoobsługowy 
do napoi czy przygotowuje je ob-
sługa wszystkie te rozwiązania 
mogą być zastosowane. Firma SCM 
importer produktów Monin i Vita-
mix od wielu lat zapewnia kom-
pleksowe szkolenia i gotowe roz-
wiązania. n
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Monin nowości 2021
Muscavado Sugar
nierafinowany cukier trzcinowy muscovado wyróżnia się nie tylko ciem-
niejszą barwą, ale również wyraźnym bukietem aromatów. Mauritius sły-
nie z najbogatszej oferty odmian cukru muscovado na świecie. Syrop 
Monin Muscovado Sugar stworzony został z myślą o baristach i miksolo-
gach ze względu na intuicyjne połączenia z kawą, mlekiem i ciemniej-
szymi alkoholami.
Cane Sugar
Stworzony z cukru trzci-
nowego i wody Monin 
Pure Cane Sugar to per-
fekcyjny dodatek, który 
wzbogaci o naturalny aro-
mat różne kreacje: pon-
cze, dżiny, herbaty, cold 
brew, czy nawet latte.
Agave Sugar
Syrop Monin agave ze 
swoimi ziołowymi nutami 
jest idealny do podkręce-
nia wielu zimnych i gorą-
cych aplikacji, które wy-
magają delikatnej słody- 
czy. n

bułkA do hot doGA  
FrAncuskieGo GrAhAM
nowość! wysokiej jakości bagietka pszenna Graham do hot dogów marki Schulstad, z do-
datkiem mąki graham oraz otrębów pszennych – źródła wartościowego błonnika i cennych 
minerałów. dzięki dodatkowi mąki graham oraz słodu żytniego ciemnego oraz słodu pszen-
nego bułka ma przyjemny ciemniejszy kolor i charakterystyczny smak, a na jej skórce 
i w przekroju widoczne są otręby. warto dodać do menu bułkę do hot doga francuskiego 
w wersji Graham, jako uzupełnienie oferty klasycznej bułki jasnej pszennej. klienci lubią 
mieć możliwość wyboru. Bułka ta zachęci też nowych klientów, którzy szukają dań z pieczy-
wem ciemniejszym. Poznaj zdrowszą wersję klasycznego hot doga francuskiego! n

eversys eniGMA
Są ekspresy automatyczne, które swoimi możliwościami przełamują ko-
lejne bariery technologiczne. Są producenci, którzy nie boją się patrzeć 
w przód i łączyć tradycyjnej kultury kawy z ultra-nowoczesnym desi-
gnem i materiałami najwyższej próby. Zdecydowanie jednym z nich jest 
szwajcarski eversys. Przedstawiamy ich odświeżoną wersję modelu e’4m 
St. jeden ekspres o wydajności dwóch – 350 espresso na sekundę, 
dwóch klientów niezależnie korzystających w tym samym czasie z nieza-
leżnych wyświetlaczy i wylewek. na starcie pełna telemetria, niespotyka-
ne dotąd możliwości kontroli ekstrakcji oraz wsparcie ogólnopolskiego 
serwisu Coffema. Przygotuj się na nowe! n

nowe shoty FunkcJonAlne 
firma Chias Brothers europe, do której należy marka wellss, zaprezentowała nowości 
w kategorii shotów funkcjonalnych – frank’s Cold Brew Coffee oraz Bess kac Shot. 
do stałej sprzedaży trafiły dwa nowe indeksy napojów funkcjonalnych. jednym z nich 
jest frank’s Cold Brew Coffee Caramel. w całym procesie mielone ziarna kawy 100% 
arabica zalewane są wodą o temperaturze pokojowej, dzięki czemu zachowują pełnię 
walorów smakowych. Porcja zawiera tyle kofeiny co jedno espresso. 
Chias Brothers wprowadziło również na rynek Bess kac Shot, w którym użyto prepa-
ratu alcorythm, opracowanego przez polsko-japoński zespół naukowców. jest to uni-
katowa formuła, której zadaniem jest zapobieganie powstawaniu kaca. ekstrakt z kur-
kumy wspomaga zdrowie wątroby, a zawartość witamin z grupy B i glukoza 
uzupełniają zasoby utracone po spożyciu alkoholu. n
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AMbrA wProwAdzA do sPrzedAży 
bezAlkoholowe winA
dwa bezalkoholowe szczepowe Cin&Cin free Sauvignon Blanc i Cabernet Sauvignon zachowały smak, aromat i charak-
ter klasycznych win, ale nie mają procentów. to oznacza, że kieliszkiem wina konsumenci mogą cieszyć się zawsze, wszę-
dzie i bez żadnych ograniczeń. trend umiarkowanej konsumpcji alkoholu wyraźnie zmienia cały rynek. Bardziej niż kie-
dykolwiek liczy się smak, jakość, pochodzenia produktu i jego ciekawa historia. Lubimy mieć swoje rytuały, ale jeszcze 
bardziej cenimy sobie niezależność. Rewolucję zaczęły piwa bezalkoholowe, które stanowią już niemal 6 proc. całej ka-
tegorii. teraz czas na wina bezalkoholowe. tylko w ostatnim roku sprzedaż bezalkoholowych win musujących zwiększy-
ła się trzykrotnie, osiągając prawie 3 proc. całej kategorii. Bazą Cin&Cin free są szczepowe wina Cabernet Sauvignon 
i Sauvignon Blanc z południa europy. alkohol usunięto z nich w procesie próżniowej destylacji. w warunkach znacznie 
obniżonego ciśnienia wino podgrzewane jest do temperatury 35°C, w której odparowuje wyłącznie alkohol. Pozwala to 
zachować wszystkie naturalne aromaty i smaki. n

nowe PortFolio GuM rozPuszczAlnych MAoAM
Maoam przygotowała dla swoich wielbicieli dużą niespodziankę – ciekawe warianty gum rozpuszczalnych w nowych ujedno-
liconych torebkach. Różnorodne i wyjątkowo smaczne gumy Maoam dostępne są teraz w atrakcyjnych, przykuwających uwa-
gę i wygodnych opakowaniach o gramaturach 140 g oraz 110 g. wraz z nowymi opakowaniami i komunikacją marki na rynku 
pojawiły się także dwie nowości od Maoam – joystixx oraz Pinballs w opakowaniu 140 g. Maoam joystixxto gumy rozpuszczalne 
Maoam w nietypowym formacie XXL! do wyboru jest aż 6 wariantów smakowych w jednej torebce. Maoam Pinballsto soczy-
ste, owocowe i… okrągłe gumy rozpuszczalne. to unikatowy produkt dostępny tylko w ofercie Maoam. Połączenie chrupiącej 
otoczki z lekko musującym wnętrzem gwarantuje rozpływający się w ustach smak. do wyboru w dwóch wariantach – w no-
wym formacie torebkowym 140 g oraz wygodnym opakowaniu impulsowym 32 g, idealnym do konsumpcji poza domem. n

kitkAt w wersJi weGAńskieJ  
Już wkrótce w Polsce
długo oczekiwana wegańska wersja kultowego batona kitkat wchodzi równolegle na sześć rynków. 
obok Polski, nowość będzie dostępna w sklepach estonii, Litwy, łotwy, Portugalii i wielkiej Brytanii. 
wkrótce dołączą do nich kolejne kraje, w tym australia i Brazylia. nowy kitkat V to pyszne połączenie 
chrupiącego wafelka i delikatnej, rozpływającej się w ustach czekolady, tak dobrze znane z klasyczne-
go wariantu batonika uwielbianego przez konsumentów na całym świecie. nowa, roślinna receptura 
powstała w centrum badań i rozwoju słodyczy nestlé w yorku w wielkiej Brytanii. łącząc doświadcze-
nie z obszaru produkcji słodyczy i innowacji nestlé w zakresie żywności roślinnej, udało się uzyskać 
produkt, który doskonale odzwierciedla oryginalny smak kitkat, a przede wszystkim oferuje wyśmie-
nitą czekoladę o delikatnej, aksamitnej konsystencji. n

PortFolio FinlAndiA vodkA  
rozszerzA się o nową kAteGorię
Marka finlandia rozszerza ofertę swoich produktów o nową serię alkoholi – finlandia Botanical. nowość w portfolio marki sta-
nowią dwa smaki naturalnie infuzowanego alkoholu, będącego pomostem pomiędzy światem wódki i ginu. wraz z nadcho-
dzącym letnim sezonem finlandia Vodka wprowadza na rynek alkohol, jakiego jeszcze nie było. finlandia Botanical, czyli nowa 
pozycja w produktowym portfolio firmy, to dwa niebanalne smaki: ogórek & Mięta oraz dzika jagoda & Róża, które były zain-
spirowane fińskim latem spędzanym na łonie nieskazitelnie czystej natury. Miejsce pochodzenia oraz porę roku, które stanowi-
ły inspirację dla stworzenia tego produktu, podkreśla główne hasło kampanii „jestem smakiem fińskiego lata”. Poza wyjątkowy-
mi propozycjami smakowymi, które zostały nadane finlandii Botanical w procesie naturalnej infuzji, nowy produkt 
charakteryzuje się brakiem cukru oraz sztucznych substancji słodzących. warianty pojemności dostępne w sklepach to 0,5 l 
(w rekomendowanej cenie 34,99 – 39,99 zł) oraz 0,7 l (w rekomendowanej cenie 39,99 – 44,99 zł) dla obu smaków. n
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AMIC POLSKA
ul. Ogrodowa 58,  
00-876 Warszawa
tel. kom. 666 039 777
sekretariat@amicenergy.pl 
www.amicenergy.pl

Jesteśmy właścicielem 116 stacji Amic Energy w Polsce. Amic Energy to nowoczesna marka, która na 
co dzień wykorzystuje nowe technologie we wszystkich obszarach swojej działalności. Przekłada się to 
na kształt i funkcjonowanie stacji, a przede wszystkim na spełnienie oczekiwań i potrzeb klientów. 
Stawiamy na miejsce, w którym klienci będą czuli się bezpiecznie i komfortowo. Kluczem do tego jest 
oferta wysokiej jakości paliw, których cena jest konkurencyjna rynkowo. Stacje AMIC Energy oferują 
klientom dobrą atmosferę i przyjazne miejsce do spędzenia czasu. Każdy kierowca i pasażer może sko-
rzystać tu z wielu wymiarów dobrej energii. Na początek to energia, którą dzieli się profesjonalny 
i bardzo życzliwy personel stacji. Ludzie i doskonała obsługa to jeden z filarów sieci. Kolejnym jest 
jakość. Marka szczególnie dba o doskonałą jakość oferowanych produktów. Energia na naszych sta-
cjach to również kawa oraz  smaczne jedzenie, które serwujemy w koncepcie Food Point oraz Subway 
na wybranych stacjach. Stacje AMIC Energy to miejsca z dobrą energią.

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.

Coffema International Poland 
ul. Piekarnicza 12a,
80-126 Gdańsk 
tel. kom. +48 583 263 450
coffema@coffema.pl
www.coffema.pl

Coffema Polska to 30 lat tradycji i doświadczony zespół ludzi kochających kawę. Jesteśmy dystrybu-
torem profesjonalnych ekspresów do kawy, akcesoriów oraz warników. Rozwinięty dział serwisowy 
obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę skutecznie naprawiając usterki bezpośrednio u klienta. 
Niezależnie od tego czy jest to sieć hoteli, stacji paliw czy mała kawiarnia- doradzimy w wyborze, 
sprzedamy lub wynajmiemy, nastawimy i zadbamy o to by kawa smakowała nawet tym najbardziej 
wymagającym. Zachęcamy do kontaktu!

Lantmannen Unibake Poland
ul. Strużańska 10, 
Stanisławów Pierwszy, 
05-126 Nieporęt 
tel. (22) 772 40 46
www.lantmannen-unibake.com

Lantmannen Unibake należy do czołówki międzynarodowych producentów pieczywa mrożonego oraz 
świeżego na świecie. W Europie posiada 36 piekarni, a w Polsce produkcja odbywa się w dwóch pie-
karniach w Nieporęcie koło Warszawy i w Nowej Soli. Lantmannen Unibake Poland działa w Polsce od 
ponad 25 lat. Pod marką Schulstad Bakery Solutions oferuje pieczywo dedykowane dla rynku gastro-
nomicznego, m.in. bułki do hamburgerów, hot dogów (klasycznych i francuskich), bułki do kebabów, 
pity; również bagietki, ciabatty, panini, croissanty oraz ciastka typu np. Royal Danish Pastry. Pod marką 
Schulstad sprzedaje świeże pieczywo pakowane dla rynku detalicznego. Sprzedaż odbywa się na 
terenie całej Polski i na eksport do krajów Europy i Azji. Od ponad 20 lat Lantmannen Unibake Poland 
jest aktywnym partnerem, biorącym udział w ciągłym rozwoju konceptu hot doga francuskiego, tak 
popularnego m.in. na stacjach benzynowych.

 

 

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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26 października 2020, Marriott Warsaw Hotel

PetroTrend
XX FORUM RYNKU STACJI PALIW 2020

WWW.PETROTREND.PL

20 września 2021, WARSAW MARRIOTT HOTEL

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE BRANŻY STACJI PALIW

business

speed dating

Organizator BROG B2B: tel. 664 463 083,  

22 290-66-11, biuro@brogb2b.pl


