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SPIS TREŚCI

Dziękujemy!
Z perspektywy naszej redakcji w ostatnim czasie miały miejsce dwa ważne 

wydarzenia.

23 maja br. w nowej lokalizacji, hotelu Crowne Plaza Warsaw – The Hub, z sukcesem 
odbyło się XXI Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend 2022. Dyskusje panelowe na 

najwyższym poziomie w gronie ekspertów branży paliwowej, retail-convenience oraz 
food & coffee; spotkania kupców z dostawcami w formule Business Speed Dating; 

rozstrzygnięcie konkursu Stacja Benzynowa Roku 2022 oraz Supplier of the Year 2022; 
uroczysta kolacja z kuluarowymi rozmowami w branżowym gronie – a wszystko to 

w trakcie tylko jednego dnia!

Dziękujemy Państwu za liczne uczestnictwo, a także wiele ciepłych słów na temat 
organizacji konferencji!

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów, w których już wkrótce będziemy 
informowali na temat daty XXII Forum PetroTrend 2023. Tymczasem zapraszamy 

do lektury obszernej relacji z wydarzenia, którą publikujemy na łamach bieżącego 
wydania magazynu.

20 czerwca br. Komisja Europejska zaakceptowała nabywców aktywów, do zbycia 
których w ramach fuzji Grupy Lotos przez PKN Orlen zobligowała przedsiębiorstwa 

decyzją warunkową z 14 czerwca 2020 r. Tym samym zakończył się proces zakupowy 
zainicjowany 27 lutego 2018 r. listem intencyjnym między PKN Orlen a Skarbem 

Państwa. Od samego początku, aż do teraz fuzja jest przedmiotem żywych dyskusji, 
które ogniskują się wokół korzyści i strat związanych z realizacją połączenia.

Czekając na finał transakcji i możliwość wyliczenia realnych jej skutków w tym 
miejscu warto przypomnieć okładkowy tekst z wydania SB&CS luty-marzec 2018. 
Na jego łamach dr inż. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych 

w artykule pt. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce po krótce opisał historię 
planowanego co najmniej od 2001 r. połączenia rafinerii z Płocka i Gdańska, które 

jednak w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku nie doszło do skutku. Gorąco 
polecam lekturę tego archiwalnego już, ale równocześnie wyjątkowego wydania! 

Z wyrazami szacunku,
Edwin Kaniuk

redaktor naczelny magazynu „Stacja Benzynowa & Convenience Store”  

oraz portalu Petrolnet.pl

Wydawca
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Dołącz do nas:
facebook.com/Stacja  
Benzynowa & Convenience Store

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego portalu rynku stacji  
paliw, sklepów convenience, 
konceptów kawowych 
i gastronomicznych oraz 
subskrypcji newsletteraObserwuj nas na Twitterze:  

Petrolnet.pl @PetrolnetPL

Obserwuj nas na LinkedIn:
linkedin.com/showcase/ 
stacja-benzynowa-convenience-store
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Rozwiń swój biznes z Programem 

Dołącz do Programu  
 Paliwa BAQ i zyskaj nowych 
klientów dla swojej stacji

Paliwa BAQ

Organizatorem Programu Paliwa BAQ jest ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Dowiedz się więcej: www.paliwabaq.pl 

ORLEN Paliwa rozwija Program Paliwa BAQ dedykowany 
niezależnym stacjom paliwowym, dla których spółka 
jest wyłącznym dostawcą paliw. W grudniu 2021 r. 
rozpoczęto pilotaż nowego poziomu współpracy  
w ramach Programu (BAQ Premium), który zakładał  
m. in. nowy branding stacji. 

Program Paliwa BAQ to system monitoringu jakości 
paliw, polegający na okresowych i niezapowiedzianych 
kontrolach jakości paliw (oleju napędowego, benzyn  
i LPG) na stacjach paliwowych objętych Programem. Jest 
on dedykowany stacjom paliwowym, dla których ORLEN 
Paliwa jest wyłącznym dostawcą najwyższej jakości paliw.

Dotychczas współpraca ze stacjami paliwowymi 
opierała się wyłącznie na trzech poziomach  
(Mini BAQ, BAQ Standard i BAQ Plus), które determinowane 
są wielkością wolumenów oraz infrastrukturą stacji 
paliwowej. Na poziom współpracy wpływa również ilość 
elementów brandingowych Programu Paliwa BAQ typu 
tablica najazdowa, baner, itp. 

Wdrożenie nowego poziomu współpracy Premium  
w ramach Programu Paliwa BAQ stanowi wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów biznesowych. 
Niezrzeszone stacje paliwowe, chcąc utrzymać się  
i stale rozwijać na bardzo konkurencyjnym rynku, dążą do 
nawiązania współpracy z silną marką, przy jednoczesnym 
zachowaniu niezależności swojego funkcjonowania  
i organizacji. Współpraca z ORLEN Paliwa zapewnia im 
pożądane warunki, gwarantując tym samym stabilność 
przychodów w perspektywie co najmniej kilku lat – mówi 
Janusz Kogut, Prezes Zarządu ORLEN Paliwa. 

Przystąpienie do Programu Paliwa BAQ Premium, podobnie 
jak w przypadku pozostałych poziomów współpracy, 
determinowane jest m. in. wielkością realizowanych 
wolumenów oraz poziomem infrastruktury stacji  
paliwowej. Natomiast nowością jest pełen branding stacji 
oparty na co-brandingu marki Paliwa BAQ z marką/nazwą 
właściciela stacji.

http://www.paliwabaq.pl
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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 Brzeźnik
Adres stacji: Brzeźnik 129, 59-700 Brzeźnik, woj. dolnośląskie
Lokalizacja: przy DK 94
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, Diesel, Diesel Gold, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept 
kawowo-gastronomiczny Eat&Go, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

AviA Łopuszno
Adres stacji: ul. Włoszczowska 49, 26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie
Lokalizacja: przy DW 786
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja i hotel Weranda

AviA Mielec

Adres stacji: ul. Dębicka 5, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie
Lokalizacja: przy DW 985
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, Diesel, Diesel Gold, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept 
kawowo-gastronomiczny Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

AviA odolion
Adres stacji: Szosa Ciechocińska 1, 87-700 Odolion, 
woj. kujawsko-pomorskie
Lokalizacja: w pobliżu zjazdu na A1
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, Diesel, LPG, AdBlue

Oferta pozapaliwowa: sklep convenience, koncept 
kawowo-gastronomiczny Eat&Go
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: sklep Żabka

AviA port sŁuBice

Adres stacji: Osiedle Przemysłowe 4B, 69-101 Słubice, woj. lubuskie
Lokalizacja: w pobliżu węzła A2 oraz DK 29
Właściciel: Real United
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, Diesel, Diesel Gold, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep convenience Real Tobacco, koncept 
kawowo-gastronomiczny Eat&Go, restauracja, parking tir, prysznic, 
pralnia, kantor, 
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: automatyczne stacje paliw 
konkurencyjnych sieci

AviA GrupA pieprzyk 
koŁoBrzeG

Adres stacji: ul. Toruńska 7, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: Grupa Pieprzyk
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, warzywniak, koncept 
kawiarniano-gastronomiczny Pieprzyk Cafe, motel
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: dyskont Netto
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AviA GrupA pieprzyk 
suchA GórnA

Adres stacji: Sucha Górna 3, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
Lokalizacja: przy zjeździe z S3
Właściciel: Grupa Pieprzyk
Dostępność: całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, warzywniak, Pieprzyk 
Cafe
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: restauracja

Bp lipie
Adres stacji: Lipie 37, 97-216 Czerniewice, woj. łódzkie
Lokalizacja: przy S8
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, BP Ultimate 98, diesel, BP Ultimate 
Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept 
kawiarniano-gastronomiczny Wild Bean Cafe (WBC)
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

circle k Mop kępsko zAchód

Adres stacji: Kępsko, 66-213 Skąpe, woj. lubuskie
Lokalizacja: MOP przy S3
Właściciel: Circle K
Dostępność: czynne całą dobę
Oferta paliwowa: miles®95, milesPlus®98, miles® Diesel, milesPlus® 
Diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep Carrefour, koncept 
kawiarniano-gastronomiczny Horizon, restauracja, strefa wypoczynku, 
plac zabaw, parking tir, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

circle k klwAtkA królewskA

Adres stacji: Klwatka Królewska 140, 26-630 Lasowice, woj. 
mazowieckie
Lokalizacja: przy DK 12
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: miles®95, milesPlus®95, miles® Diesel, milesPlus® 
Diesel, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept 
kawowo-gastronomiczny Horizon, myjnia ręczna, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

interMArché dęBno

Adres stacji: ul. Wolności 4, 74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
Lokalizacja: stacja miejska w pobliżu DK 23
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna 7 dni w tygodniu od 6:00 do 22:00
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, dwustanowiskowa 
myjnia ręczna
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: markety: Bricomarché, 
Intermarché, Netto
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interMArché drAwsko 
poMorskie

Adres stacji: ul. Toruńska 4, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. 
zachodniopomorskie
Lokalizacja: stacja miejska przy DK 20
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna 7 dni w tygodniu od 6:00 do 21:00
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, dwustanowiskowa 
myjnia ręczna
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: market Intermarché

MoyA Andrychów

Adres stacji: ul. Szewska 46a, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel, ON Moya Power, LPG, 
AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept 
kawowo-gastronomiczny Caffe Moya, myjnia bezdotykowa, odkurzacz, 
kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA Górowo iŁAweckie

Adres stacji: ul. Kaliningradzka 15, 11-220 Górowo Iławeckie, woj. 
warmińsko-mazurskie
Lokalizacja: stacja miejska przy DW 512
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, diesel, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, myjnia 
ręczna, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA konin

Adres stacji: ul. Ślesińska 40A, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy DK 25
Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel, ON Moya Power, LPG, 
AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA nieGowA

Adres stacji: ul. Wojska Polskiego 54, 42-320 Niegowa, woj. śląskie
Lokalizacja: stacja lokalna przy DW 789
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Właściciel: stacja franczyzowa
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, diesel, ON Moya Power, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: Okręgowa stacja kontroli 
pojazdów

MoyA sierAdz

Adres stacji: ul. Górka Kłocka 1, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie
Lokalizacja: w pobliżu skrzyżowania DW 482 i DK 12
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyny 95 oraz 98, diesel, ON Moya Power, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, myjnia 
automatyczna, odkurzacz, kompresor, parking tir
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA wąBrzeźno

Adres stacji: ul. Mikołaja z Ryńska 9, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-
pomorskie
Lokalizacja: stacja miejska w pobliżu skrzyżowania DW 548 oraz DW 
551
Właściciel: b.d.
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, diesel, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Caffe Moya, myjnia 
bezdotykowa, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

MoyA express piŁA

Adres stacji: ul. Szybowników 9, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: stacja miejska
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, diesel, ON Moya Power, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: Paczkomat
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: hurtownia motoryzacyjna, 
restauracja

shell doBczyce
Adres stacji: ul. Garncarska 6, 32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja miejska przy DW 964
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Shell V-Power Racing, diesel, Shell 
V-Power diesel, LPG 
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept 
kawowo-gastronomiczny, prysznic, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

shell luBrzA
Adres stacji: ul. Opolska 12, 48-231 Lubrza, woj. opolskie
Lokalizacja: przy skrzyżowaniu DK 40 oraz DK 41
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Shell V-Power Racing, diesel, Shell 
V-Power diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept 
kawowo-gastronomiczny Shell Cafe, myjnia bezdotykowa, odkurzacz, 
kompresor, parking tir 
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: park handlowy

shell Myślenice
Adres stacji: ul. Słowackiego 75B, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie
Lokalizacja: stacja miejska przy DW 967
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Shell V-Power Racing, diesel, Shell 
V-Power diesel, LPG 
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, koncept 
kawowo-gastronomiczny, czterostanowiskowa myjnia bezdotykowa, 
myjnia automatyczna, odkurzacz, kompresor
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.
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shell Mop pAlędzie

Adres stacji: S11 MOP Palędzie, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
Lokalizacja: przy S11
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Shell V-Power Racing, diesel, Shell 
V-Power diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Shell Cafe, odkurzacz, 
kompresor, parking tir, prysznic
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

shell trzcinA
Adres stacji: Trzcianka 95M, 07-221 Trzcianka, woj. mazowieckie
Lokalizacja: przy zjeździe trasy S8
Właściciel: stacja własna
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Shell V-Power Racing, diesel, Shell 
V-Power diesel, LPG, AdBlue
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Shell Cafe, odkurzacz, 
kompresor, parking tir, prysznic
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.

shell sAko wójtowo

Adres stacji: ul. Modrzewiowa 4, 11-010 Wójtowo, woj. 
warmińsko-mazurskie
Lokalizacja: stacja lokalna
Właściciel: stacja partnerska
Dostępność: czynna całą dobę
Oferta paliwowa: benzyna 95, Shell V-Power Racing, diesel, Shell 
V-Power diesel, LPG
Oferta pozapaliwowa: sklep typu convenience, Shell Cafe, 
trzystanowiskowa myjnia bezdotykowa, odkurzacz, kompresor, parking 
tir, kącik zabaw dla dzieci, prysznic, pralniomat
Usługi w bezpośrednim sąsiedztwie: b.d.
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Jako wicedyrektor Izby Skarbowej 
w Zielonej Górze, a następnie zastęp-
ca dyrektora w Izbie Administracji 
Skarbowej w Zielonej Górze zajmo-
wał się m.in. kwestiami analiz, kon-
troli i zwalczania przestępczości 
ekonomicznej (lata 2014-2019).

W latach 2019-2020 zajmował sta-
nowisko dyrektora Departamentu 
Nadzoru nad Kontrolami w Mini-
sterstwie Finansów. Od maja 
2020  r. pełnił funkcję dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej 
w Warszawie. n

Bartosz Zbaraszczuk jest absolwen-
tem studiów prawniczych na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Ukończył rów-
nież studia podyplo-
mowe z zakresu pra-
wa podatkowego 
oraz zarządzania 
służbami podat-
kowymi. Posiada 
uprawnienia audy-
tora wewnętrznego 
wydane przez ministra 
finansów  oraz certyfikat 
CGAP (Certified Government Audi-
ting Professional), wydany przez Mię-

dzynarodowy Instytut Audytorów 
Wewnętrznych (IIA). Jest członkiem 
Państwowej Komisji Egzaminacyj-

nej do Spraw Doradztwa Po-
datkowego.

Od 2000 r. zawodowo 
związany z resortem 

finansów. Jako pra-
cownik Izby Skar-
bowej w Zielonej 
Górze zajmował 

się orzecznictwem 
podatkowym i audy- 

    tem wewnętrznym. 
W  latach 2007-2014 pełnił 

funkcję naczelnika Urzędu Skarbo-
wego w Krośnie Odrzańskim.

Philippe Diaz Posiada doświad-
czenie zarówno w handlu fizycznym 
surowcami, jak i na rynkach instru-
mentów pochodnych. W szczegól-
ności posiada dużą wiedzę na temat 
rynków Morza Śródziemne-
go, Ameryki Łacińskiej, 
Bliskiego Wschodu 
i Azji. Wcześniej  
pracował między 
innymi dla takich 
firm jak: Cargill In-
ternational, Eni Tra-
ding and Shipping 
i Petraco Oil Company. 
Philippe Diaz zasilił zespół 
Grupy Unimot 1 czerwca 2022 r. 
i będzie szefem jej biura w Genewie.

Unimot to multienergetyczna gru-
pa kapitałowa, która oferuje swoim 
klientom hurtowym i detalicznym 
produkty paliwowe, gaz i energię 
elektryczną, pochodzącą m.in. ze 

źródeł odnawialnych. Firma 
buduje sieć stacji paliw 

w Polsce pod marką 
Avia, a od czerwca 
2020 r. Grupa ofe-
ruje panele foto- 
     woltaiczne pod 

    marką Avia Solar. 
   Spółka ma niemal 

30 lat doświadczenia 
na rynku. Od marca 2017 r. 

firma notowana jest na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. n

philippe diAz szefeM BiurA 
uniMot w Genewie
Philippe Diaz dołączył do zespołu Unimot w Genewie. Jest traderem 
z ponad 10-letnim doświadczeniem w tradingu produktami paliwowymi, 
który specjalizuje się w handlu fizycznym i globalnym arbitrażu średnich 
destylatów (olej napędowy).

Magdalena Rzeczkowska jest ab-
solwentką Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1998) oraz studiów pody-
plomowych w zakresie integracji 
europejskiej na Uniwersytecie War-
szawskim – Centrum Europejskie 
(2001).

W latach 1998-2002 pracowała w 
Głównym Urzędzie Ceł, od 2002 r. 
pracuje w Ministerstwie Finansów. 
Od 2020 r. sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Finansów i szef 
Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Brała aktywny  
udział w działa-
niach związanych 
z akcesją Polski 
do Unii Europej-
skiej, współtworzy-
ła ustawę Prawo cel-
ne i przepisy wykonaw-
cze. W 2016 r. koordynowała 
całość procesu wdrożenia nowych 
przepisów Unijnego Kodeksu Cel-
nego.

Na przestrzeni ponad 20 lat pra-
cy zawodowej inicjowała lub koor-
dynowała proces wprowadzania 
szeregu rozwiązań prawnych i orga-
nizacyjnych wspierających działal-
ność przedsiębiorców zaangażo-
wanych w import i eksport towarów 
do krajów trzecich. Była także odpo-
wiedzialna za przebieg procesu 
elektronizacji obsługi procesów cel-

nych. Działania te zakończyły się 
sukcesem –100% zgłoszeń celnych 
jest obecnie obsługiwanych elek-
tronicznie. Z jej inicjatywy wprowa-
dzono nowatorskie rozwiązania 
prawne w zakresie trybu prowadze-
nia postępowania w sprawach cel-
nych. W ostatnim czasie z powodze-
niem przeprowadziła reformę w za-
kresie dokonywania odpraw cel-
nych – wdrożenie Centrów Dokony-
wania Odpraw Celnych (CUDO).

    Odpowiedzialna za 
wprowadzenie progra-

mu „Klient w cen-
trum uwagi KAS”, 
który zawiera ta-
kie projekty jak e-
Urząd Skarbowy, 

     Auto Zwrot, czy 
    też System Infor-

macji Celno-Skarbo-
wej EUREKA. Przeprowa-

dziła wdrożenie elektroniczne-
go systemu poboru opłat drogo-
wych e-TOLL.

W kwietniu 2022 r. mianowana 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
na stopień nadinspektora Służby 
Celno-Skarbowej w korpusie gene-
rałów.

W trakcie swojej służby została 
odznaczona m.in. brązową odzna-
ką „Zasłużony dla Służby Celnej”, 
oraz uhonorowana „Medalem 
100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści”. n

MAGdAlenA rzeczkowskA 
MinistreM finAnsów
Prezydent Andrzej Duda powołał z dniem 26 kwietnia 2022 r. 
Magdalenę Rzeczkowską na stanowisko ministra finansów w rządzie 
premiera Mateusza Morawieckiego. W latach 2020-2022 r. była 
sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i szefem Krajowej 
Administracji Skarbowej.

BArtosz zBArAszczuk 
szefeM kAs
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów powołał 12 maja 
2022 r. powołał nowego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 
Został nim Bartosz Zbaraszczuk, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
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9 czerwca br. Sejm uchwalił usta-
wę o finansowaniu społecznościo-
wym dla przedsięwzięć gospodar-
czych i pomocy kredytobiorcom 
zawierającą przepisy o wsparciu 
kredytobiorców. Do ustawy zosta-
ły wprowadzone również zapisy 
wydłuża-
jące 

działa-
nie tarcz antyinflacyjnych, zgodnie 
z którymi obowiązywać one będą 
do 31 października br.

Wakacje kredytowe

To rozwiązanie dla osób posia-
dających kredyty hipoteczne w zło-
tych polskich, które zaciągnęły kre-
dyt na własny cel mieszkaniowy.

Wakacje kredytowe to nawet 
8 miesięcy bez spłaty rat:
•  po 2 miesiące w trzecim i czwar-

tym kwartale 2022 r. (od 1 sierp-
nia 2022 r.)

•   po 1 miesiącu w każdym z czte-
rech kwartałów 2023 r.

Dotyczą one zarówno części ka-
pitałowej, jak i odsetkowej kredy-
tu. Terminy na spłatę rat zostaną 
przedłużone bez żadnych dodat-
kowych odsetek. Jedyne opłaty, ja-

kie mogą się w tym czasie pojawić 
to opłaty ubezpieczeniowe.

Dodatkowe środki na 
wsparcie kredytobiorców

Przyjęta ustawa zakłada też wzrost 
środków przeznaczonych na do-
płaty z Funduszu Wsparcia Kredy-

tobiorców (FWK). Zgodnie z nią 
budżet funduszu już w 2022 r. 

zwiększy się o 1,4 mld zł 
i wyniesie w sumie ponad 

2 mld zł. Dzięki temu bę-
dzie mógł zaoferować 
wsparcie jeszcze więk-
szej liczbie kredytobior-
ców hipotecznych. Do-

datkowo złożenie wnio-
sku o wsparcie z fundu-

szu będzie możliwe także 
online. Z dopłat z FWK mogą 

już dziś korzystać zarówno kre-
dytobiorcy, którzy zaciągnęli kre-
dyty w walucie polskiej jak i obcej.

Nowy wskaźnik zamiast 
WIBOR-u

Przyjęta ustawa zakłada również, 
że banki będą stosowały korzyst-
niejszy wskaźnik oprocentowania 
kredytów zamiast WIBOR-u, co po-
zwoli obniżyć wysokość rat kredy-
towych. Proces wyznaczenia za-
miennika za WIBOR zostanie ure-
gulowany ustawowo. Pozwoli na to 
procedura zainicjowana przez Ko-
misję Nadzoru Finansowego we 
współpracy z Komitetem Stabilno-
ści Finansowej, która doprowadzi 
do zaproponowania nowego wskaź-
nika w uzgodnieniu. Finalnie mini-
ster właściwy do spraw instytucji fi-
nansowych będzie mógł określić za-
miennik w drodze rozporządzenia.

Jeżeli w ten sposób nie uda się 
doprowadzić do zmiany tego wskaź-
nika, to wówczas ustawodawca prze-
widział możliwość zastosowania 
jako zamiennika WIBOR-u stawki 
POLONIA. Również ten zamiennik 
będzie mógł zostać określony przez 
ministra właściwego do spraw in-
stytucji finansowych w drodze roz-
porządzenia.

Dzięki temu rozwiązaniu w port-
felach kredytobiorców zostaną do-
datkowe środki – w sumie będzie to 
ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r., bo 
nowy wskaźnik ma obowiązywać 
od przyszłego roku.

Tarcze antyinflacyjne 
do końca października

W ustawie znalazły się również 
zapisy, które wydłużają działanie 
tarcz antyinflacyjnych do 31 paź-
dziernika br.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, 
które obecnie obowiązują do 
31  lipca, stosowana jest niższa 
stawka podatku VAT na paliwa (8 
proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT 
na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a na 
gaz – 0 proc. Zerowa stawka VAT 
jest też stosowana na podstawowe 
produkty żywnościowe, na nawozy 
i  wybrane środki produkcji rolni-
czej.

Do 31 października bieżącego 
roku będzie obowiązywała również 
zmniejszona stawka akcyzy na prąd, 
zwolnienie z akcyzy energii elek-
trycznej dla gospodarstw domo-
wych, obniżka stawek akcyzy na 
niektóre paliwa silnikowe oraz cza-
sowe wyłączenie z opodatkowania 
podatkiem handlowym sprzedaży 
niektórych paliw. Niższa akcyza 
obowiązuje również na lekki olej 
opałowy. n

Zawsze szukamy rozwiązań, któ-
re przyniosą korzyści przede wszyst-
kim naszym klientom. Dlatego sta-
wiamy na wzmacnianie marki wła-
snej i rozwój stacji Moc Jakość Zysk.

— Grupa Pieprzyk to ponad 33 lata 
historii i doświadczenia, a także de-
kady budowania relacji z klientami 
i partnerami biznesowymi. 
Z liczbą blisko 120 sta-
cji paliw zarządza-
nych przez Grupę 
Pieprzyk w 8 wo-
jewództwach 
jesteśmy od lat 
największym, 
n i e z a l e ż n y m 
operatorem w 
Polsce. Rozwój i tra-
dycja idą w parze –   

 dlatego jednocześnie poszukując 
nowych możliwości nie rezygnuje-
my ze sprawdzonych rozwiązań i nie 
odwracamy się od naszej ponad 30 
letniej historii. – czytamy w oficjal-
nym komunikacie Grupy Pieprzyk.

Poza kosmetycznymi zmianami 
w wyglądzie stacji ich oferta po-

zostaje bez zmian. Moder- 
   nizacja wizualizacji 

    oraz elementów 
     identyfikacji 

 zewnętrznej 
nie będą wpły-  
  wać na ofertę 
   sklepową czy 

  na współpracę 
  z dotychczaso- 

   wymi dostawca-
mi. n

rząd przedŁużyŁ 
tArcze AntyinflAcyjne 
do 31 pAździernikA 2022 roku
W dniu 9 czerwca 2022 roku Sejm przyjął ustawę wprowadzającą wakacje 
kredytowe i wydłużającą regulacje określane jako tarcze antyinflacyjne. 
Przyjęte zostało również rozwiązanie, dzięki któremu do budżetu 
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trafi dodatkowe 1,4 mld zł, a WIBOR 
zostanie zastąpiony przez inny, korzystniejszy dla kredytobiorców wskaźnik.

GrupA pieprzyk kończy 
wspóŁprAcę z AviA 
internAtionAl
Wyczerpała się formuła współpracy Grupy Pieprzyk z Avia International – 
poinformowali w piątkowym komunikacie przedstawiciele niezależnej 
sieci stacji paliw. W związku z tym Grupa Pieprzyk podjęła decyzję 
o wypowiedzeniu umów i zakończeniu współpracy.
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akcje powiększonego 
PKN Orlen. Warun-
kiem koniecznym 
finalizacji trans-
akcji będzie 
zgoda doty-
cząca parytetu 
wymiany oraz 
p ozo s t a ł yc h 
warunków połą-
czenia wyrażona 
przez akcjonariuszy 
obydwu spółek podczas 
Walnych Zgromadzeń, które mają 
się odbyć na przełomie lipca i sierpnia.

Fundamentem fuzji PKN Orlen 
z Grupą Lotos jest umowa z Saudi 
Aramco. Oznacza ona zacieśnienie 
relacji PKN Orlen ze stabilnym part-
nerem, największym koncernem 
paliwowym na świecie, z ogromnym 
doświadczeniem i technologiami, 
które umożliwią dalszy dynamiczny 
rozwój połączonego koncernu. 

Współpraca z Saudi Aramco ozna-
cza również zwiększenie dostaw 

ropy. Dostawy z tego 
kierunku, już po po-

łączeniu z Grupą 
Lotos, osiągną  
     aż 45 proc. 
   łącznego 
zapotrzebo-
wania nowej 

   Grupy Orlen. 
Dla koncernu to 

    pewne źródło 
stabilnej jakościowo 

ropy naftowej, a z punk-
tu widzenia polskiej gospodarki 
dalsza dywersyfikacja kierunków 
dostaw. Ma to szczególnie znacze-
nie w kontekście ograniczenia prze-
robu rosyjskiej ropy w rafinerii 
PKN  Orlen w Płocku z 98 proc. 
w 2013 roku do mniej niż 50 proc. 
obecnie, a w całym systemie Orlen 
do ok. 30 proc. Dywersyfikacja do-
stawy ropy od pewnych kontrahen-
tów zagwarantuje nieprzerwane 
dostawy paliw na rynek i długofalo-
wą stabilizację cen. n

Zmianę norm emisji przyjęto  
339 głosami za. Przeciw było 249 eu-
roposłów, natomiast 24 wstrzyma-
ło się.

W przyjętym tekście, któ-
ry stanowi stanowi-
sko Parlamentu 
do negocjacji 
z  państwami 
członkow-
skimi, po- 
słowie   
popierają  
propozycję 
Komisji. Ce-
lem jest aby 
do 2035 r. osią-
gnąć zeroemisyj-
ną mobilność na dro-
gach. Dotyczy to całej floty 
UE. Ambicją jest zmniejszenie emi-
sji wytwarzanych przez nowe samo-
chody osobowe i lekkie pojazdy do-
stawcze o 100 proc. w porównaniu 
z 2021 rokiem. Pośredni cel redukcji 
emisji do roku 2030 zostałby usta-

lony na poziomie 55 proc. dla samo-
chodów osobowych. 

14 lipca 2021 roku, w ramach pa-
kietu „Fit for 55”, Komisja przedsta-

wiła wniosek ustawodaw-
czy dotyczący zmiany 

norm emisji CO2

     dla samocho-
   dów osobo- 

    wych i lek- 
   kich pojaz- 
     dów do-
stawczych. 

Wniosek 
ma przyczy-

nić się do re-
alizacji celów kli-

matycznych UE na 
lata 2030 i 2050, przy-

nieść korzyści obywatelom 
dzięki szerszemu zastosowaniu po-
jazdów zeroemisyjnych (lepsza ja-
kość powietrza, oszczędność energii 
i niższe koszty posiadania pojazdu), 
a także pobudzić innowacje w zakre-
sie technologii zeroemisyjnych. n

ue zAkAże produkcji Aut 
spAlinowych po 2035 roku
Parlament UE opowiedział się za zmianą norm emisji CO2 dla nowych 
samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. To część 
założeń pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55 in 2030). W głosowaniu 
plenarnym 8 czerwca br., posłowie przyjęli stanowisko w sprawie 
proponowanych przepisów. Dotyczą one zmiany norm emisji CO2 
dla nowych samochodów osobowych i dostawczych.

fuzjA z Grupą lotos 
przeBieGA zGodnie z plAneM
PKN Orlen finalizuje fuzję z Grupą Lotos. – Realizujemy ten proces zgodnie 
z planem – zapewnił Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Jego 
zdaniem budowa jednego, silnego koncernu multienergetycznego oraz 
rozwijanie współpracy z największym na świecie producentem ropy 
naftowej i globalnym liderem branży petrochemicznej umożliwią realizację 
inwestycji zapewniających niezależność surowcową i bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. Przyczyni się to do budowy stabilnej sytuacji na rynku 
paliw i energii.

PKN Orlen i Grupa Lotos uzgod-
niły już i podpisały plan połączenia, 
które nastąpi poprzez przeniesienie 

majątku Grupy Lotos do PKN Orlen. 
W zamian za akcje Grupy Lotos akcjo-
nariusze gdańskiej spółki otrzymają 

Mieszkańcy tych miast mogą wy-
bierać z bogatej oferty kultowych 
sandwiczy.  Ale to nie koniec! W me-
nu dostępne są również wrapy, sa-
łatki, pieczone ziemniaczki i pyszne 
ciasteczka.

Szeroka gama najświeższych pro-
duktów i ulubionych dodat-
ków pozwala stworzyć 
własną kompozy-
cję, dopasowa-
ną do indywi-
dualnych pre-
ferencji. Re-
stauracja 
uwzględnia 
również po-
trzeby wegan 
i wegetarian, któ-
rzy z pewnością 

będą usatysfakcjonowani przygoto-
waną dla nich zróżnicowaną ofertą.

Na fanów Subów i najbardziej 
głodnych Klientów czekają kanap-
ki w rozmiarze aż 30 cm. A dla po-
szukiwaczy okazji sieć oferuje rów-
nież zestawy z pieczonymi ziem-

niaczkami, zimnymi napojami 
i kawą.

     Nowe punkty 
Subway® na sta-

cjach Amic są 
zlokalizo -    

       wane:
•  przy ul. Kop-

cińskiego 
31c w Łodzi

•  przy ul. Bytom-
skiej 2a w Za-
brzu n

55 stAcji AMic enerGy 
z suBwAy®

Do mapy punktów stacji Amic Energy z menu Subway® w maju br. 
dołączyły aż dwie nowe lokalizacje. Miejsca dobrej energii z ofertą 
Subway® są dostępne na stacjach Amic Energy w Łodzi i Zabrzu.
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http://www.orlen.pl
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Wyodrębniona zorganizowana 
część przedsiębiorstwa obejmuje 
wszystkie elementy działalności 
Unimot służące do obrotu paliwa-
mi. Wyłączenie dotyczy działalności 
związanej z handlem paliwami w ra-
mach rozwijanej sieci stacji paliw 
pod marką Avia. Dotyczy również 
działalności związanej z handlem 
produktami asfaltowymi oraz dzia-
łalności związanej z handlem ga-
zem ziemnym.

W wyniku wniesienia zorganizo-
wanej części przedsiębiorstwa do 
Unimot Paliwa dojdzie do istotnej 
zmiany przedmiotu działalności 
spółki Unimot. Zgodnie z założenia-
mi prowadzonej reorganizacji ma 
ona docelowo pełnić funkcję spół-
ki holdingowej zarządzającej akty-
wami za pośrednictwem celowych 
spółek zależnych. Unimot zamierza 
jednocześnie utrzymać dotychcza-
sowy status spółki dywidendowej.

Przeniesienie zorgani-
zowanej części  
przedsiębior-
stwa do Uni-
mot Pali-  
wa, jak 
rów-
nież 
zwią-
zana 
z tym 
istotna 
zmiana 
przed-
miotu dzia-
łalności Uni- 
mot wymaga uzy-
skania zgody Walnego 
Zgromadzenia. Zostanie ono zwo-
łane na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zgodnie z założonym harmono-
gramem przeniesienie zorganizo-

wanej części przedsiębiorstwa do 
Unimot Paliwa nastąpi 1 sierpnia 
2022 r. Z tym dniem spółka Unimot 
Paliwa będzie kontynuowała dzia-
łalność Grupy Unimot w obszarze 
obrotu paliwami. Będzie to możli-
we na podstawie istniejących obec-
nie lub uzyskanych do tego czasu 
koncesji i zezwoleń.

Decyzja o przeniesieniu zorgani-
zowanej części przedsiębiorstwa 
do Unimot Paliwa oraz związana 
z  tym istotna zmiana przedmiotu 
działalności Unimot stanowi drugi 
etap rozpoczętego 11 maja 2022 r. 
procesu reorganizacji Grupy Kapi-
tałowej Unimot. Ma on na celu 
przygotowanie do przejęcia przez 
Grupę biznesu niezależnego ope-
ratora logistycznego oraz biznesu 
produkcji i sprzedaży asfaltów. Sta-
nie się tak w wyniku finalizacji 
transakcji nabycia 100 proc. akcji 
Lotos Terminale.

Z uwagi na zewnętrz-
ne czynniki rynko-

we niezależne 
    od spółki, 

związane 
   z dużą 

zmien-
nością 
   i nie-

pew-
nością 

sytu- 
   acji na 

rynku pa-
liw wywoła- 

    ną aktualną 
sytuacją politycz-

no-gospodarczą, spół-
ka nie jest w stanie oszacować 
ostatecznego wpływu wszystkich 
skutków reorganizacji na wyniki fi-
nansowe. n

Żabka Nano, innowacyjny kon-
cept Żabki, który zmienia i kształtu-
je postrzeganie doświadczeń konsu-
menckich, rozpoczął swoją działal-
ność w czerwcu 2021 roku. 
Uruchomienie pierw-
szego sklepu  
w Poznaniu 
dało począ-
tek naj-  
większej 
obecnie 
sieci 
skle-
pów 
auto-
no-
micz-
nych 
w  Europie. 
Do tej pory  
otwarte zostały 
łącznie 44 placówki 
Żabka Nano m.in. w Po-
znaniu, Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu czy Gdańsku.

Robot Robbie doskonale wpisuje 
się w koncept i uzupełnia jego ofer-
tę – urządzenie ma futurystyczny 
wygląd i stworzone zostało specjal-
nie dla konceptu Żabka Nano w opar-
ciu o rozwiązania sztucznej inteli-
gencji. Robot waży 1500 kg, ma po-
nad 2,5 m wysokości i ponad 2 m sze-
rokości.

Za projekt i oprogramowanie ro-
bota Robbie odpowiada firma Velo-
xAlpha, która zrealizowała ten pio-
nierski projekt na zamówienie Żab-
ki. Nad jego stworzeniem pracowa-
ło koncepcyjnie 12 osób – 6 nad kon-
strukcją i 6 nad oprogramowaniem. 
Stworzone przez nie rozwiązanie 
ułatwia klientom życie, działa 24/7, 

jest łatwe i intuicyjne w obsłudze. In-
nowacyjność gra tutaj kluczową rolę 
– zapewniając atrakcyjność, jaką ofe-

ruje szybki, przygotowa-
ny bezdotyko-

wo posi-
łek.

Jak 
 zamówić  

hot doga? Klient 
wchodzi do sklepu, korzystając 
z aplikacji Żappka, smartwatcha, kar-
ty bankowej czy aplikacji Apple Pay 
lub Google Pay, podchodzi do ekra-
nu przy maszynie i w trzech krokach 
składa zamówienie – wybiera roz-
miar hot doga, rodzaj parówki i sosu. 
Następnie potwierdza zamówienie. 
Klient może śledzić status swojego 
zamówienia na ekranie w górnej czę-
ści robota. Gotowy hot dog dostęp-
ny jest do odbioru przez 40 sekund. 
Klient informowany jest o tym fakcie 
za pomocą komunikatu na pozio-
mym ekranie u góry robota oraz za 
pomocą komunikatu głosowego. 
Sztuczna inteligencja (AI) umożliwia 
dodanie produktów z „hotdogoma-
tu” do rachunku klienta. n

w żABce nAno hot doGi 
zAcząŁ serwowAć roBot
Żabka Nano, jeden z najnowszych konceptów sieci Żabka, wzbogacił się 
o kolejne nowatorskie rozwiązanie – robota Robbie. Będzie on serwował 
klientom hot dogi. Pierwszy taki robot funkcjonuje od czerwca br. 
w Żabce Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie. Przygotowuje hot dogi 
w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta. Urządzenie 
powstało przy współpracy Żabki i VeloxAlpha.

uniMot pAliwA z większyMi 
koMpetencjAMi
Zarząd Unimot podjął decyzję o przeniesieniu zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa działającej do tej pory w ramach Unimot do spółki 
zależnej Unimot Paliwa. Wiąże się z tym istotna zmiana przedmiotu 
działalności spółki Unimot, która nastąpi po sfinalizowaniu tego etapu 
reorganizacji.
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Nowa Grupa Orlen będzie opar-
ta o w pełni zintegrowany łańcuch 
wartości. Od poszukiwań i wydoby-
cia, przez rafinerię, petrochemię, a 
także nowoczesną energetykę, aż 
po sprzedaż detaliczną. To oznacza 
długoterminowe zyski dla firm i ich 
akcjonariuszy. Stabilne zaopatrze-
nie w energię dla polskiej gospo-
darki w możliwie najniższych ce-

nach. Atrakcyjny pakiet komplek-
sowych usług dla klientów, a także 
jeszcze większe wsparcie inicjatyw 
społecznych. Zgoda Komisji Euro-
pejskiej oznacza jej pełną akcepta-
cję dla wynegocjowanych przez 
PKN Orlen umów i partnerów do 
ich realizacji. Jest także potwierdze-
niem, że fuzja spółek nie zaburzy 
konkurencji w żadnym z obszarów 

zGodA koMisji europejskiej 
nA poŁączenie orlen i lotos
PKN Orlen otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na połączenie z Grupą 
Lotos. Pozytywna decyzja organu antymonopolowego zamyka ważny 
etap procesu i znacząco przybliża powstanie jednego koncernu 
multienergetycznego

działalności, nie tylko w Polsce, ale 
też w regionie. Finalną zgodę na 
połączenie muszą wyrazić akcjona-
riusze obydwu spółek podczas Wal-
nych Zgromadzeń.

— To historyczny moment dla 
PKN Orlen i Grupy Lotos oraz pol-
skiej gospodarki. Zgoda Komisji Eu-
ropejskiej realnie przybliża nas 
do  intensyfikacji wspólnych klu-
czowych dla Polski i całego regio-
nu inwestycji. Proces połączenia 
jest bardzo wymagający, ale z de-
terminacją realizujemy kolejne 
jego etapy, zdając sobie sprawę 
z wagi tej transakcji. Od początku 
podkreślamy, że połączenie jest ko-
nieczne nie tylko z perspektywy 
dalszego rozwoju obu grup, ale 
także budowania ich wartości dla 
akcjonariuszy, bezpieczeństwa 
energetycznego Polski oraz intere-
su klientów indywidualnych i lokal-
nych społeczności. Skala ma zna-
czenie. Koncern utworzony z akty-
wów PKN Orlen, Grupy Energa, 
Grupy Lotos, a docelowo także 
PGNiG, będzie największą spółką 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
zdolną do skutecznego stawienia 
czoła wyzwaniom transformacji 
energetycznej i realizacji 
wartych miliardy 
złotych inwesty-
cji w zero- 
i niskoemi-
syjną 
energe-
tykę. 
Znaj-
dzie-
my 
się w 
pierw-
szej li- 
dze eu- 
ropej-
skich firm 
paliwowo-
energetycznych, a 
to da nam mocniejszą 
pozycję w rozmowach na te-
mat dostaw surowców, czy dostę-
pu do technologii. W ten sposób za-
pewnimy koncernowi stabilny, dłu-
gofalowy rozwój, a Polakom bez-
pieczeństwo zaopatrzenia w ener-

gię – mówi Daniel Obajtek, prezes 
zarządu PKN Orlen.

Połączenie zostanie zrealizowa-
ne poprzez przejęcie Grupy Lotos 
przez PKN Orlen. To oznacza, że 
w momencie przejęcia akcjonariu-
sze Grupy Lotos obejmą nowe ak-
cje w podwyższonym kapitale za-
kładowym PKN Orlen i staną się ak-
cjonariuszami tej spółki. W wyniku 
fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos udział 
Skarbu Państwa w połączonym 
koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. 
Zakładając następnie połączenie 
z  PGNiG, udział ten zwiększy się 
istotnie.

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lo-
tos jest nierozerwalnie związane 
z  bezpieczeństwem energetycz-
nym Polski i całego regionu Europy 
Środkowej. W tym m.in. Litwy, Ło-
twy, Estonii, a także Czech i Słowa-
cji. Fuzja oznacza budowę jednego 
silnego koncernu multienergetycz-
nego z przychodami na poziomie 
ok. 250 mld zł rocznie, który będzie 
z powodzeniem prowadził działal-
ność biznesową na konkurencyj-
nym rynku i obsługiwał ok. 100 mln 
klientów w Europie, gwarantując 

im bezpieczeństwo 
dostaw paliw 

   i ener-
gii.

Kon-
cern, po połącze-

niu z Grupą Lotos i PGNiG, wzmoc-
ni pozycję lidera transformacji sys-
temu energetycznego. Opierając 
inwestycje na nisko- i zeroemisyj-
nych źródłach wytwarzania energii. 
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Właścicielem obiektu jest spółka Ba-
st-Pal Zawadzcy. Przedsiębiorstwo 
działa na rynku paliw płynnych od 
1992 r., posiadając do tej pory stacje 
paliw na terenie Wielkopolski. Tym 
razem właściciele zdecydo-
wali się na inwestycję 
w myjnię bezdo-
tykową konte-
nerową trzy-

stanowi-
skową. 
Myjnia 
Grusz-

czyn wy-
różnia się 
na tle kon-
kurencji szer-
szymi stanowi-
skami mycia. Do-
stawcą sprzętu jest po-
znańska spółka F1 Industries. 
Poza myjnią na terenie obiektu znaj-
duje się odkurzacz dwustanowisko-

wy, czernidło wraz z perfumiarką 
oraz innowacyjnny irchomat (do-
stawcą jest firma Euro-Ekol).
W przyszłości, wraz ze wzrostem licz-
by aut elektrycznych na terenie gmi-

ny Swarzędz, zaplanowano 
montaż dwustanowi-

skowej ładowarki 
samochodów 

elektrycz-
nych. 

Otwarcie 
myjni 

wsparto 
geotarge-

towaną 
kampanią 

w mediach 
społecznościo-

wych. Skorzystano 
także z reklam outdo-

orowych (m.in. mobilne rekla-
my) oraz samplingu (gadżety rekla-
mowe) w dniu otwarcia. n

MyjniA Gruszczyn – nowA 
inwestycjA w wielkopolsce
Jak dowiedziała się nasza redakcja, w dniu 7 czerwca 2022 roku nastąpiło 
uruchomienie kompleksu Myjnia Gruszczyn. Obiekt zlokalizowano 
w miejscowości Gruszczyn koło Swarzędza w Wielkopolsce. W ramach 
inwestycji powstała myjnia bezdotykowa dla aut osobowych wraz 
z urządzeniami dodatkowymi.

https://www.facebook.com/myjniagruszczyn
https://www.petrolnet.pl/polaczenie-pkn-orlen-i-lotos-jest-zgoda-ke/


Realizując inwestycje m.in. w zielo-
ną energetykę, w tym morskie i lą-
dowe farmy wiatrowe, a także foto-
woltaikę, a także w paliwa alterna-
tywne, małą energetykę jądrową 
i  biomateriały, koncern istotnie 
przyczyni się do zmniejszenia uza-
leżnienia polskiej gospodarki od 
paliw kopalnych.

Połączony koncern będzie dążył 
także do osiągnięcia doskonałości 
operacyjnej w dotychczasowych 
obszarach działalności takich, jak 
wydobycie i produkcja rafineryjna. 
Integracja aktywów znajdujących 
się obecnie w różnych podmiotach 
będzie skutkowała poprawą efek-
tywności, a strategiczne partner-
stwa w tym zakresie przyczynią się 
do wzrostu bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski i Europy Central-
nej, które jest szczególnie istotne 
w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Ważnym elementem fuzji PKN 
Orlen z Grupą Lotos jest umowa 
z Saudi Aramco. Oznacza ona zacie-
śnienie relacji PKN Orlen ze stabil-
nym partnerem, największym kon-
cernem paliwowym na świecie, 
z ogromnym doświadczeniem i tech-
nologiami, które umożliwią dalszy 
dynamiczny rozwój połączonego 
koncernu. Podpisano też umowy 
dotyczące wspólnych projektów 
w  obszarze petrochemii oraz ba-
dań i rozwoju. Współpraca z Saudi 
Aramco oznacza również zwiększe-
nie dostaw ropy. Dostawy z kierun-
ku arabskiego, już po połączeniu 
z Grupą Lotos, osiągną aż 45 proc. 
łącznego zapotrzebowania nowej 
Grupy Orlen. Dla koncernu to pew-
ne źródło stabilnej jakościowo ropy 
naftowej, a z punktu widzenia pol-
skiej gospodarki dalsza dywersyfi-
kacja kierunków dostaw.

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lo-
tos to także konkretne korzyści 
w obszarze detalicznym koncernu.

Fuzja umożliwia wymianę części 
stacji paliw Lotosu na stacje zagra-
niczne. PKN Orlen zyska w sumie 
185 stacji paliw o potencjalne bizne-
sowym porównywalnym do obiek-
tów objętych środkami zaradczymi. 
W ramach transakcji Grupa Orlen 
obejmie 144 stacji na Węgrzech, co 

oznacza, że zyska ponad 7 proc. 
udziału w węgierskim rynku deta-
licznym. W efekcie będzie czwar-
tym koncernem w tym kraju pod 
względem liczby stacji. Już teraz na 
węgierskim rynku hurtowym po-
siada 5 proc. udziału w przypadku 
benzyny i 4 proc. w przypadku ole-
ju napędowego. W efekcie fuzji 
z Grupą Lotos, PKN Orlen rozszerzy 
też sieć na Słowacji o 41 nowych 
obiektów. Z kolei Grupa MOL, z któ-
rą PKN Orlen realizuje środki zarad-
cze w obszarze detalu, kupi 417 spo-
śród ok. 8 tysięcy wszystkich stacji 
w Polsce, a więc osiągnie ok. 5 proc. 
udział w rynku detalicznym. Trans-
akcja ta nie będzie miała żadnego 
wpływu na bezpieczeństwo paliwo-
we Polski, może natomiast przyczy-
nić się do wzrostu konkurencyjno-
ści w tym obszarze, na czym skorzy-
stają klienci. Ponadto, elementem 
tej transakcji jest umowa na dosta-
wy do sprzedanych stacji paliwa 
pochodzącego z rafinerii w Gdań-
sku oraz w Płocku.

W obszarze logistyki partnerem 
PKN Orlen do realizacji środków za-
radczych jest spółka Unimot. Umo-
wa zawarta między firmami obej-
muje sprzedaż dziewięciu termina-
li paliw o łącznej pojemności 350 tys. 
m sześc., w tym pięciu terminali na-
leżących do Lotos Terminale: w Cze-
chowicach-Dziedzicach, Jaśle, Piotr-
kowie Trybunalskim, Poznaniu oraz 
Rypinie, a także czterech terminali 
PKN Orlen: w Bolesławcu, Szczeci-
nie, Gutkowie oraz Gdańsku. Dla 
PKN Orlen nie są to strategiczne 
bazy. Co więcej, stanowią zaledwie 
6,7 proc. całej pojemności magazy-
nowej paliw w Polsce. W rezultacie 
koncern będzie miał 54 proc. udzia-
łu w rynku.

W wyniku połączenia firm wzro-
śnie skala nakładów inwestycyjnych 
na rozwój poszczególnych seg-
mentów biznesowych, które bę dą 
tworzyć PKN Orlen i Grupa Lotos, 
a w przyszłości także PGNiG. Tylko 
w 2021 r. Grupa Orlen przeznaczy-
ła na inwestycje rekordowe 9,9 mld 
zł, natomiast nakłady inwestycyjne 
na ten rok wyniosą aż 15,2 mld zł, 
najwięcej w historii firmy. To z ko-

lei przełoży się na wzrost wpływów 
odprowadzanych przez koncern do 
budżetu państwa. W 2021 r. PKN Or-
len wpłacił do budżetu z tytułu róż-
nych opłat i podatków prawie 
35,5 mld zł. Łącznie od 2018 r. do 
2021 r. było to ok. 143 mld zł.

Zwiększenie skali działalności 
spółek po połączeniu przełoży się 

także na stabilne podatki dla Po-
morza. Najważniejsze wpływy z po-
datków pozostaną w Gdańsku. Na-
dal będzie odprowadzany podatek 
od nieruchomości, który wynosi ok. 
100 mln. zł rocznie. Podobnie bę-
dzie z dochodami z PIT pracowni-
ków, które wpływają do lokalnego 
samorządu. n

— Zgoda UOKiK to kolejny klu-
czowy krok zbliżający nas do sfina-
lizowania tej największej w historii 
naszej firmy transakcji. Równolegle 
kontynuujemy reorganizację Gru-
py i przygotowujemy ją do pełnie-
nia roli niezależnego operatora lo-
gistycznego. Proces ten prze-
biega bardzo spraw-
nie i zgodnie z za-
łożonym har-
monogra-
mem. Już 
od 1 sierp-
nia seg-  
menty 
obrotu 
paliwami, 
biopaliwa-
mi i gazem 
LPG powinny 
w pełni funkcjo-
nować w  ramach 
spółki Unimot Paliwa. W 
ten sposób, po przejęciu infra-
struktury magazynowania paliw, 
będziemy gotowi na zapewnienie 
pełnej niezależności poszczegól-

nych segmentów w ramach Grupy 
Unimot – mówi Adam Sikorski, pre-
zes zarządu Unimot.

Zgodnie z umową przedwstęp-
ną Grupa Unimot nabędzie biznes 
niezależnego operatora logistycz-
nego (ang. Independent Logistics 

Operator, tzw. biznes „ILO”), któ-
ry obejmuje dziewięć 

  terminali paliw, 
a  także biznes 

„bitumen”, 
który obej-

muje wy-
dzielane 

  ze spółki 
Lotos As-
falt zakła-

dy produk-
cji asfaltów 

w Jaśle i Cze-
chowicach-Dzie-

dzicach wraz z dzia-
łem handlowym.

Do sfinalizowania transakcji doj-
dzie po spełnieniu się pozostałych 
warunków formalnych, m.in. odpo-
wiednich zgód korporacyjnych. n

zGodA uokik nA przejęcie 
przez uniMot spóŁki lotos 
terMinAle
Grupa Unimot otrzymała zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK) na nabycie przez Unimot Investments 100 proc. 
akcji spółki Lotos Terminale. Umowa przedwstępna, której jednymi 
z warunków były m.in. otrzymana 20 czerwca zgoda Komisji Europejskiej 
oraz otrzymana 8 lipca zgoda UOKiK, obejmuje biznes niezależnego 
operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów. 
Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na 
rynku magazynowania paliw. Zdobędzie także pozycję drugiego gracza 
na rynku sprzedaży asfaltów w Polsce.
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unox.com
665 232 000

Duch tradycji, dzięki któremu
SPEED.Pro™ cechuje równomierny 
wypiek potęgujący aromat
oraz zapach produktów.

Bake

The first ever baking speed oven

SPEED.Pro™ to wyjątkowy piec szybkościowy:
hybrydowy konwekcyjny i mikrofalowy piec w jednym urządzeniu.

Mała powierzchnia, maksymalne zyski.

Duch innowacji, dzięki któremu 
SPEED.Pro™ szybko podgrzewa 

dowolne produkty łącząc konwekcję,
przewodzenie i mikrofale.

Speed
Pieczenie konwekcyjne Szybkie pieczenie

http://www.unox.com
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RobeRt ZarZecki

pRezes zaRządu CitRonex tRans eneRgy

Jesteśmy otwarci 
na współpracę

https://www.linkedin.com/in/robert-zarzecki/


23STaCja BEnzynowamaj-czerwIec 

wYwIaD nUMERU

IIloma stacjami paliw zarządza obecnie spółka Citronex Trans 
Energy? 

Citronex Trans Energy jest właścicielem dziesięciu stacji paliw. 
Siedem z tych obiektów funkcjonuje pod marką Dyskont Pali-
wowy, pozostałe są stacjami franczyzowymi BP.

Citronex wielokrotnie pokazywał, że nie boi się niestandardowych, 
realizowanych z rozmachem projektów – o czym świadczy chyba 
słusznie przyznane Dyskontowi Paliwowemu w Zgorzelcu miano 

największej stacji paliw w Polsce. Jaka w Państwa założeniach mia-
ła być stacja w Kątach Wrocławskich?

Otwarcie stacji w Kątach Wrocławskich nastąpiło w kilka mie-
sięcy po oddaniu do użytkowania naszego największego obiektu 
stacyjnego w Zgorzelcu, przy projektowaniu którego skoncentro-
waliśmy wszystkie wysiłki zmierzające do udostępnienia naszym 
klientom stacji paliw, która swoim potencjałem, rozmachem archi-
tektonicznym, możliwościami kompleksowego zaspakajania 
potrzeb podróżnych znacząco będzie wyróżniała się na tle oferty 

Portfolio naszych stacji na pewno będzie się rozwijać. Aktywnie poszukujemy miejsc, 
w których mogą powstać kolejne Dyskonty Paliwowe. Szukamy zarówno ziemi pod 

budowę, jak i istniejących obiektów do modernizacji oraz rebrandingu. Jesteśmy również 
otwarci na współpracę z przedsiębiorcami wyrażającymi chęć uruchomienia punktów 

pod marką DP w ramach sieci franczyzowej lub innych wspólnie wypracowanych modeli 
biznesowych – zapewnia w rozmowie z redakcją magazynu Robert Zarzecki, prezes 
zarządu Citronex Trans Energy, spółki będącej właścicielem Dyskontu Paliwowego 

Citronex w Kątach Wrocławskich, zwycięzcy konkursu Stacja Benzynowa roku 2022.

rozmawiał
EDWIN KANIUK

https://www.facebook.com/DyskontPaliwowy
https://www.linkedin.com/in/edwin-kaniuk-555230137/
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konkurencji. Stacja w Kątach miała spełniać podobne założenia, 
jak ta w Zgorzelcu, jednak w nieco mniejszej skali, ze względu na 
ograniczenia związane z wielkością działki, na której została wybu-
dowana. Dodatkowo, dzięki doświadczeniom zdobytym przy 
budowie i otwieraniu stacji w Zgorzelcu, na stacji w Kątach udało 
nam się zaimplementować najlepsze, przetestowane już wcześniej 
rozwiązania ze wszystkich zakresów funkcjonowania tego typu 
obiektu.

W ile stanowisk tankowania jest wyposażony obiekt? 
Kierowcy samochodów osobowych mogą korzystać z ośmiu 

stanowisk tankowania benzyn oraz oleju napędowego, z kolei kie-
rowcy samochodów ciężarowych mają do dyspozycji cztery dwu-
stronne stanowiska i jedno jednostronne stanowisko do tankowa-
nia diesla oraz AdBlue. Na stacji 
znajdują się również cztery stano-
wiska ładowania samochodów 
elektrycznych.

Jakie rodzaje kart paliwowych 
oraz flotowych akceptuje stacja?

Oprócz kart największych ope-
ratorów, takich jak DKV, E100 czy 
UTA akceptujemy również płatno-
ści kartami Eurowag, CRT Partner, 
OnTurtle oraz IDS. No i przede 
wszystkim obsługujemy klientów 
dysponujących kartami floto-
wymi Dyskont Paliwowy, a ostat-
nio również nie tylko kartami, ale 
dedykowaną dla obsługi płatni-
czej flot samochodów ciężaro-
wych aplikacją mFlota. Z tą aplika-
cją wiążemy duże nadzieje na przy-
szłość i wierzymy, że już wkrótce 
zastąpi tradycyjne karty, będąc 
dużym ułatwieniem w procesie 
płatności za tankowanie, zarówno 
dla klientów, jak i obsługi stacji.

Jakie dodatkowe udogodnienia 
znajdziemy na stacji w Kątach 
Wrocławskich?

Na stacji oprócz wspomnianych 
stanowisk do ładowania samo-
chodów elektrycznych znajduje 
się m.in. samoobsługowa pralka 
wraz z suszarką oraz paczkomat. 
Można oczywiście skorzystać rów-
nież z wygodnych pomieszczeń 
pryszniców oraz wymienić waluty 
w kantorze. Dla znudzonych i znu-
żonych długą podróżą najmłod-
szych klientów mamy do dyspo-
zycji kącik zabaw, wyposażony 
między innymi w konsolę do gier.

Dyskont Paliwowy w Kątach Wrocławskich zwyciężył w konkursie 
Stacja Benzynowa Roku 2022 m.in. w kategoriach „Koncept gastro-
nomiczny na stacji benzynowej” oraz „Najlepsze menu na stacji ben-
zynowej”. Proszę opisać naszym czytelnikom, jak wygląda strefa 
gastronomiczna na Państwa stacji.

Nasza strefa gastronomiczna to przede wszystkim komfortowa, 
przestronna restauracja w nowoczesnym stylu. Potrawy w znaczą-
cej części są już przygotowane wcześniej i dostępne od ręki. 
Wystarczy samodzielnie nałożyć na swój talerz ulubione potrawy 
i nie tracąc czasu w podróży przystąpić do ich degustacji. Nasza 
restauracja to również świetne miejsce do odpoczynku w podróży, 
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Dodatkowo dla podróżnych, 
którzy nie dysponują czasem na dłuższy pobyt w restauracji bądź 
wolą dania typu fast food mamy wydzieloną strefę z daniami do 

https://www.facebook.com/DyskontPaliwowy
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szybkiego przygotowania i spożycia. Nie może oczywiście zabrak-

nąć w niej zapiekanek, kanapek, tostów oraz klasycznych hot 

dogów.

Ilu gości na raz może korzystać ze strefy?
Dysponujemy sześćdziesięcioma miejscami siedzącymi 

wewnątrz budynku. Oprócz tego mamy miejsca stojące oraz ogró-

dek czynny w sezonie letnim.

Kto jest autorem menu?
Menu restauracji Picaro powstało przede wszystkim przy współ-

pracy z naszymi szefami kuchni oraz kucharzami. Uwzględniliśmy 

w nim również wiele sugestii i propozycji naszych klientów. Można 

zatem uznać naszych gości za współautorów aktualnego menu. 

Wspólnie wypracowany standard ofertowy nie ogranicza jednak 
kreatywności pracowników poszczególnych restauracji. Nasi sze-
fowie kuchni mają możliwość wprowadzania do menu dodatko-
wych pozycji dostępnych czasowo lub wchodzących do stałej 
oferty punktu. Na przykład, Szef Kuchni Picaro w Kątach Wrocław-
skich często zaskakuje naszych gości swoimi pomysłami, którymi 
urozmaica podstawowe menu.

Czy w menu znajdują się głównie dania kuchni polskiej?
Nasze menu powstało z myślą o różnych klientach. Odwiedza 

nas wielu młodych ludzi, wegetarian, wegan i rodzin z dziećmi. Ze 
względu na to, nasze menu jest zróżnicowane. Znajdziecie w nim 
klasyczne potrawy, takie jak schabowy świeżo smażony na smalcu, 
czy pierogi, ale także np. makaron z kurczakiem i warzywami 

w sosie Teriyaki, penne arrabiata, 
czy nuggetsy z frytkami. Oferu-
jemy również różne desery, ciasta 
i koktajle.

Czy w menu znalazły się jakieś po-
zycje, które zaskoczą konsumen-
tów?

Myślę, że zaskakiwać może 
wcześniej wspomniana różnorod-
ność menu oraz aktualizowana co 
najmniej cztery razy w roku oferta 
sezonowa. Jeżeli miałbym wska-
zać konkretną pozycję w karcie 
dań, która w ostatnim czasie była 
miłym zaskoczeniem dla wielu 
klientów, z pewnością jest nią 
Świeżonka Tomka. Danie zapro-
ponowane przez naszego szefa 
kuchni pracującego w restauracji 
w Stoku k. Łagowa Lubuskiego 
zostało bardzo dobrze przyjęte 
przez klientów we wszystkich 
lokalizacjach i w krótkim czasie 
odniosło duży sukces sprzeda-
żowy.

Dyskont Paliwowy w Kątach Wro-
cławskich zwyciężył także w kate-
goriach „Niezależna stacja benzy-
nowa” oraz „Sklep convenience na 
stacji benzynowej”. Jak duży jest 
pawilon handlowy stacji i jaką 
jego część zajmuje sklep?

Cały pawilon stacji w Kątach 
Wrocławskich posiada powierzch-
nię około 500 mkw., powierzchnię 
sprzedażową sklepu stanowi 
około 350 mkw. Wydaje się ona 
dość duża, trzeba jednak pamię-
tać, że nasze sklepy charaktery-
zują się bardzo rozbudowaną 

https://www.facebook.com/DyskontPaliwowy
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ofertą produktów. To w zasadzie supermarkety, w których można 
się zaopatrzyć zarówno w świeże wędliny, warzywa, ale również w 
akcesoria samochodowe.

Ile stanowisk kasowych udostępniono klientom i ilu pracowników 
obsługuje ich podczas jednej zmiany?

Posiadamy cztery kasy sprzedażowe, w tym również kasę walu-
tową. Podczas zmian pracuje od czterech do ośmiu osób, w zależ-
ności od natężenia ruchu na stacji paliw oraz pory dnia.

Ile indeksów produktowych znajduje się w ofercie sklepu?
W ofercie posiadamy około dziesięciu tysięcy produktów z prze-

różnych grup asortymentowych. Dzięki funkcjonowaniu w ramach 
stacji paliw jesteśmy dostępni dla klientów również w niedziele 
niehandlowe. Można wtedy u nas zrobić dość kompleksowe 
zakupy spożywcze, od świeżego pieczywa zaczynając, na dostęp-
nych przez cały rok pomidorach malinowych kończąc!

Czy w najbliższej przyszłości planują Państwo rozbudować obiekt?
Tak, planujemy rozbudować strefę gastronomiczną oraz par-

kingi dla samochodów osobowych i ciężarowych. Wynika to 
z rosnącej popularności stacji i ciągle zwiększającej się liczby klien-
tów. Dodatkowo rozbudowuje się szeroko rozumiany kompleks 
handlowo-usługowy w tym miejscu autostrady. Do istniejących 
już obok stacji restauracji McDonald ’s oraz supermarketu Lidl 
dołączy już niebawem KFC.

Czy pracują Państwo nad wdrożeniem nowych produktów lub usług?
Nieustannie analizujemy potrzeby naszych klientów i na tej pod-

stawie rozwijamy naszą ofertę. Naszym niezmiennym celem jest 
zapewnianie im wszystkiego, czego potrzebują do komfortowego 
podróżowania w różnych celach. Obecnie koncentrujemy się na roz-
woju aplikacji mobilnych, które ułatwią nam komunikację z klien-
tami, a także pozwolą im na korzystanie z dodatkowych benefitów. 
Rozwijamy aplikacje dedykowane klientom indywidualnym oraz biz-
nesowym. W przypadku tych drugich, technologia pozwoli im rów-
nież na wygodniejsze korzystanie z wachlarza komplementarnych 
usług oferowanych przez Citronex Trans Energy. Obecnie z aplikacji 
mobilnej korzystają nasi pracownicy, którzy przy jej pomocy odbie-
rają zniżki na stacjach Dyskont Paliwowy oraz w restauracjach Picaro, 
a klienci biznesowi używają wcześniej wspomnianej aplikacji mFlota.

Jakie są Państwa plany rozwoju? Czy trwają już przygotowania do 
budowy kolejnych Dyskontów Paliwowych? 

Portfolio naszych stacji na pewno będzie się rozwijać. Aktywnie 
poszukujemy miejsc, w których mogą powstać kolejne Dyskonty 
Paliwowe. Szukamy zarówno ziemi pod budowę, jak i istniejących 
obiektów do modernizacji oraz rebrandingu. Jesteśmy również 
otwarci na współpracę z przedsiębiorcami wyrażającymi chęć uru-
chomienia punktów pod marką DP w ramach sieci franczyzowej 
lub innych wspólnie wypracowanych modeli biznesowych.

Dziękuję bardzo za rozmowę!

https://www.facebook.com/DyskontPaliwowy


http://www.winterhalter.pl


Aleksandra Grzonka – architekt, właściciel i główny projektant w pracowni architektury 
Cechownia oraz Agnieszka Czepiec – architekt wnętrz, kierownik zespołu projektowego 

w Cechowni w rozmowie z naszą redakcją opowiadają o pracach projektowych nad 
wnętrzem Dyskontu Paliwowego Citronex w Kątach Wrocławskich – zwycięzcy konkursu 

Stacja Benzynowa Roku 2022.

rozmawiał EDWIN KANIUK

Śledzimy Światowe 
trendy w designie

Zespół pracowni architektury Cechownia. Od lewej: Magda Kubuszok, 
Ola Gwiżdż, Monika Kral, Aleksandra Grzonka, Agnieszka Czepiec,  
Natalia Kuna - Drobionka, Ewa Łuźniak – Graca. Fot. Artur Nyk
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https://www.linkedin.com/in/aleksandra-grzonka-1128401a/
https://www.linkedin.com/company/cechownia/


Jakie wymagania w zakresie projektu stacji w Kątach Wrocławskich 
postawił przed pracownią architektury Cechownia zamawiający – 
spółka Citronex Trans Energy?

Ze strony Inwestora były to oczekiwania, tak jak w przypadku 
praktycznie każdego projektu użyteczności publicznej. Wnętrza 
miały być oryginalne, funkcjonalne, ale przede wszystkim przyja-
zne dla klientów – użytkowników stacji paliw. Dodatkowym, waż-
nym aspektem było to, aby nasz projekt dla lokalizacji w Kątach 
był spójny z poprzednią realizacją – stacją paliw w Zgorzelcu. Do 
założeń Inwestora dodałyśmy również nasze wewnętrzne 
wytyczne. Chciałyśmy, aby różniła się ona od innych stacji i właści-
wie, aby bardziej przypominała restaurację z przyjaznym marke-
tem typu convenience store, gdzie przy okazji można zatankować 
paliwo. Zależało nam na podkreśleniu kameralnego klimatu tego 
miejsca. 

Jaki był zakres prac projektowych oraz jak długo one trwały?
Nasze działania dotyczyły projektu wnętrz stref dostępnych dla 

klientów, takich jak: market, bistro z restauracją, toalety. 

Z naszego punktu widzenia prace projektowe przebiegały dosyć 
sprawnie, a sama dokumentacja powstała w około trzy miesiące. 

Gdzie szukały Panie inspiracji projektując detale?
Jak wcześniej wspomniałam, dużo elementów zostało powtó-

rzonych z rozwiązań przyjętych na stacji w Zgorzelcu. Jednak 
chcąc podążać cały czas do przodu, ciągle staramy się implikować 
coraz to nowsze rozwiązania. Nieprzerwanie również śledzimy 
światowe trendy w designie, które potem łączymy z lokalnymi 
inspiracjami. Bierzemy pod uwagę, kto będzie użytkownikiem tej 
przestrzeni i staramy się przewidzieć jego potrzeby.

W jakie trendy i oczekiwania konsumenckie wpisuje się projekt sta-
cji w Kątach Wrocławskich?

Kluczowym aspektem w kształtowaniu wnętrz współczesnych 
stacji benzynowych jest kierunek w którym idzie rozwój. Zdecydo-
wanie, obecnie to poszerzenie o usługi gastronomiczne. To zna-
cząco wpłynęło np. na kształtowanie strefy kasy, która obecnie ma 
podwójną funkcję. Przy płaceniu za paliwo klient zachęcany jest 
do zakupu nie tylko produktów impulsowych, ale przede wszyst-

kim szybkich przekąsek. Na stacji w Kątach Wrocławskich duży 
nacisk kładliśmy na podkreślenie części z restauracją. Swoim cha-
rakterem już nie przypomina niegdyś królujących na tego typu 
obiektach stołówek lecz jest przyjemnym, kameralnym bistro. Nie 
zapominamy również o najmłodszych klientach i proponujemy im 
możliwość zabawy w specjalnej strefie. Dla klienta ważnym aspek-
tem była też kwestia multimediów. Jednak mając na uwadze 
metraż obiektu nie chciałyśmy go zarzucić zbyt dużą ilością moni-
torów czy infokiosków tak, aby reklama nie była zbyt agresywna. 
Postawiłyśmy na multimedialne otoki, które spełniły oczekiwania 
Inwestora.

Miały Panie okazję projektować także wnętrza Dyskontu Paliwowe-
go Citronex w Zgorzelcu. Na ile projekty obu lokalizacji są sieciowe, 
a na ile ich design posiada indywidualne – nomen omen – cechy?

Bardzo pozytywne było to, że nie miałyśmy narzucone, aby 
zostały zastosowane te same rozwiązania funkcjonalno-pla-
styczne, chociażby ze względu na fakt, że te dwie stacje znacznie 
różnią się od siebie rozmiarem. Poza tym uważamy, że dobrze jest, 

kiedy poszczególne lokalizacje są spójne, ale równocześnie różnią 
się od siebie tak, aby klient czuł tą odmienność i kojarzył daną 
przestrzeń z odpowiednią lokalizacją. Stacja w Kątach Wrocław-
skich jest zdecydowanie bardziej kameralna. 

Zupełnie odmiennym obiektem pod względem rozmiarów jest 
stacja Citronex w Zgorzelcu. To największą stacja benzynowa w 
Polsce – liczy 1000 mkw. przestrzeni sprzedażowej dostępnej dla 
klienta. Zastosowano tutaj wiele rozwiązań multimedialnych, 
takich jak np. infokioski. Bardziej rozbudowana jest również strefa 
dla dzieci oraz strefa relaksu.

Z których elementów przygotowanego konceptu są Panie najbar-
dziej zadowolone?

Ze wszystkich! (śmiech) Cały projekt tworzy spójną całość 
i ciężko jest go dzielić. Nawet jeśli zdarzały się sytuacje, że do 
końca nie byłyśmy pewne naszych rozwiązań, mogłyśmy liczyć na 
wsparcie naszych doświadczonych Inwestorów. Bardzo pozytyw-
nie wspominamy tą współpracę i dziękujemy za zaufanie!

Dziękuję bardzo za rozmowę!
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organizator: BROG B2B – media efektywneJ komunikacJi
WŁAŚCICIEL I WYDAWCA M.IN. STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE, PETROLNET.PL, 

kontakt: 664 463 083, Biuro@BrogB2B.PL

Już za nami najważniejsze w Polsce spotkanie właścicieli, managerów, 
kupców oraz dostawców branży stacji paliw, sklepów convenience oraz 
konceptów kawowych i gastronomicznych z ogromnym powodzeniem 

odbyło się 23 maja br. w Crowne Plaza Warsaw The Hub. Nowe przyjaźnie 
branżowe i biznesowe, wymiana doświadczeń, czy dyskusje na temat 

nadchodzących trendów pozostaną z nami z pewnością na długo. 
Wspomnienia i atmosferę tego dnia, całe szczęście, możemy sobie 

w nieskończoność przypominać.

XXI Forum rynku StacjI PalIw 

Petrotrend® 2022
Podsumowanie naszego wydarzenia
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W imieniu własnym i całe-
go zespołu BROG B2B 
chcę podziękować 

wszystkim uczestnikom  za udział 
w dwudziestej pierwszej edycji 
Forum Rynku Stacji Paliw PETRO-
TREND® 2022. Ogromnym za-
szczytem jest zaufanie, jakim ob-
darzyliście Państwo nasze Forum, 
przyjmując nasze zaproszenie, tak 
licznie na nie przybywając. Wiel-
kim honorem była także możli-

wość wręczenia tegorocznych na-
gród podczas wieczornej kolacji 
i Gali Supplier Of The Year 2022 
oraz Stacja Benzynowa Roku 
2022. 

W naszym odczuciu, na oczach 
nas wszystkich, zrodziło się praw-
dziwe święto branży stacji paliw 
w Polsce, którego Organizatorem 
jest nasza skromna redakcja cza-
sopisma Stacja Benzynowa & Co-
nvenience Store. Marzeniem po-

zostaje, aby już na zawsze wpisało 
się w kalendarz wydarzeń wszyst-
kich profesjonalistów tej branży. 
Bardzo na to liczymy, zapewniając 
jednocześnie, że będziemy dokła-
dać wszelkich starań, aby każda 
z edycji była jeszcze bardziej war-
tościowa pod względem meryto-

rycznym, a jej organizacja prze-
biegała zawsze na najwyższym 
poziomie – powiedział Rafał Ma-
dyński, prezes zarządu BROG B2B.

Tegoroczne Forum składało się 
z czterech bloków tematycznych. 

W gronie najwybitniejszych prak-
tyków i ekspertów rozmawialiśmy 
na tematy najistotniejsze dla 
branży w obecnej sytuacji rynko-
wej.

Pierwszy panel dyskusyjny pt. 
Polska, Europa, świat w nowych re-
aliach poprzedziły dwa wystąpie-
nia.

Prezentację pt. Rynek paliw – 
więcej i drożej wygłosił Krzysztof 
Romaniuk, dyrektor ds. analiz ryn-
ku paliw Polskiej Organizacji Prze-
mysłu i Handlu Naftowego. Pre-

zentację pt. Rynek gazu płynnego 
LPG w 2021 roku przedstawił An-
drzej Olechowski, dyrektor gene-
ralny Polskiej Organizacji Gazu 
Płynnego.
W dyskusji wzięli udział:
–  Sebastian Bojemski, wiceprezes 

zarządu Lotos Paliwa;

–  dr Adam B. Czyżewski, główny 
ekonomista PKN Orlen;

–  Rafał Miland, wiceprezes zarzą-
du PERN;

–  Andrzej Olechowski, dyrektor 
generalny POGP;
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–  Adam Sikorski, prezes zarządu 
Unimot;

–  Leszek Wiwała, prezes-dyrektor 
POPiHN.
Dyskusję moderował dr inż. An-

drzej Sikora, prezes Instytutu Stu-
diów Energetycznych.

Drugi blok tematyczny zatytuło-
wany Kreowanie innowacji – inspi-
racje, współpraca, potencjał po-
przedziła prezentacja Sponsora 
Głównego – firmy Kram. Zbigniew 
Przybysz, prezes zarządu Kram wy-
głosił prelekcję pt. Dyspenser – in-
nowacyjne urządzenie usprawniają-
ce zarządzanie sprzedaży napojów 
ciepłych. Następnie odbyła się pre-
zentacja wprowadzająca do pane-
lu pt. Kreacja wartości poprzez in-
nowację. Przedstawił ją zespół 
w składzie: Mark Wohltmann, Di-
rector National Association of Co-
nveniece Stores (NACS) Global, 
NACS – Advancing Convenience & 

Fuel Retailing oraz Leszek Jurczak, 
Regional Relationship Partner Cen-
tral & Eastern Europe NACS.

W późniejszej dyskusji udział 
wzięli:
–  Jerzy Gąsiorowski, prezes zarzą-

du Automotive Fuels Services, 
właściciela marki sieci stacji paliw 
Rakieta;

–  Leszek Jurczak, Regional Rela-
tionship Partner Central & 
Eastern Europe NACS;

–  Monika Kielak-Łokietek, dyrektor-
ka Działu Stacji Paliw i Rozwoju 
Sieci Detalicznych Shell Polska;

–  Piotr Kwiatkowski, szef Biura Skle-
pów i Usług Lotos Paliwa;

–  Julia Roszko, dyrektor ds. marke-
tingu i komunikacji Ekoen;

–  Mark Wohltmann, Director NACS 
Global.
Moderatorem dyskusji był Edwin 

Kaniuk, redaktor magazynu Stacja 
Benzynowa & Convenience Store, 

portalu Petrolnet.pl oraz współor-
ganizator XXI Forum PetroTrend® 
2022.

Po przerwie na lunch oraz roz-
mowy kuluarowe pośród licznych 
stoisk wystawców nastąpił trzeci 
panel dyskusyjny pt. Retail, food, 
convenience – efektywne koncepty. 
Prezentację Sponsora Głównego 

pt. Pasywny dochód w niespokoj-
nych czasach wygłosił Roman Jaw-
czak, Senior Regional Commercial 
Manager Central Europe – Arla Foods 
(partner Starbucks Ready To Drink). 
Następnie Tomasz Wysocki, Retai-
ler Services Business Development 
Director NielsenIQ zaprezentował 
referat wprowadzający do panelu. 

business
speed dating
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Prelekcję zatytułowano Kanał stacji 
benzynowych: perspektywy i wy-
zwania. Spotkanie moderował 
Adam Beniowski, prezes Grupy Pro 
Business Solutions.

W dyskusji panelowej wzięli udział:
–  Monika Krawczak, Category Ma-

nager Shell Polska;
–  Roman Jawczak, Senior Regional 

Commercial Manager Central Eu-

rope – Arla Foods (partner Star-
bucks Ready To Drink);

–  Andrzej Ruszkowski, zastępca dy-
rektora operacyjnego ds. sprze-
daży pozapaliwowej Moya;

–  Halina Smólska, kierownik Zespo-
łu ds. Zarządzania Kategoriami 
Lotos Paliwa;

–  Maciej Wiecki, starszy menedżer 
sprzedaży w Dziale Zarządzania 

Kategoriami Gastronomicznymi 
PKN Orlen;

–  Tomasz Wysocki, Retailer Services 
Business Development Director 
NielsenIQ.

Czwarty a zarazem ostatni z pa-
neli dyskusyjnych XXI Forum Pe-
troTrend® 2022 nosił tytuł Custo-
mer journey – jakość, obsługa, 
standardy. Pierwszą prezentację 
pt. Jak zachęcić 21 tysięcy osób do 
uśmiechu? wygłosiła Agnieszka Sa-
mel-Gorzela, kierownik Działu 
Standardów i  Relacji z Klientami 
Sieci Detalicznej PKN Orlen, amba-

sadorka marki PKN Orlen. Drugim 
prelegentem a zarazem modera-
torem panelu był dr Tomasz Za-
wadzki, dyrektor operacyjny Busi-
nessWell; współwłaściciel, BAST-PAL 

Zawadzcy. Dokonał prezentacji 
autorskiego Badania opinii o sta-
cjach paliw.

W moderowanej przez Tomasza 
Zawadzkiego późniejszej dyskusji 
udział wzięli:
–  Piotr Belniak, dyrektor ds. Sieci 

Stacji CODO Lotos Paliwa; 
–  Adam Jankowski, partner Grupy 

Pro Business Solutions;
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–  Agnieszka Samel-Gorzela, kie-
rownik Działu Standardów i Rela-
cji z Klientami Sieci Detalicznej 
PKN Orlen, ambasadorka marki 
PKN Orlen.
Forum PetroTrend to nie tylko 

oficjalna konferencja, ale także 

miejsce kuluarowej wymiany po-
glądów, doświadczeń i własnych 
praktyk. Posiada również czytelny 
wymiar biznesowy, którego naj-
ważniejszym elementem jest cykl 

indywidualnych spotkań handlo-
wych w ramach Business Speed 
Dating. To tu, w ciągu jednego 
dnia, dostawcy mogą odbyć kilka-
dziesiąt osobistych rozmów na te-
mat współpracy i wzajemnych 
oczekiwań z inwestorami, kupcami 

z sieci oraz właścicielami obiektów 
niezależnych.

Na zakończenie XXI Forum Ryn-
ku Stacji Paliw PetroTrend® 2022, 
podczas wieczornej Gali z kolacją 

już po raz dziesiąty wyróżniliśmy 
najlepsze stacje paliw w konkursie 
Stacja Benzynowa Roku 2022. Po-
znaliśmy także zwycięzców czwar-

tej edycji konkursu dla dostawców 
branży stacji paliw Supplier of the 
Year 2022. Trzech, równorzędnych 
zwycięzców konkursu wybrało Jury 
złożone z „kupców” uczestniczą-
cych w tegorocznej edycji Business 
Speed Dating. Wyróżnienie otrzy-
mały firmy: CK Complex, eXc Mobi-
le Polska, Monini Polska.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
współtwórcom sukcesu dwudzie-
stej pierwszej edycji Forum Petro-
Trend: Prelegentom, Panelistom;

Sponsorom Głównym:

–  firmie Arla Foods – czołowemu 
producentowi mleka i przetwo-
rów mlecznych na świecie oraz 
dystrybutorowi napojów kawo-

wych ready to drink w ramach 
partnerstwa z marką Starbucks; 

–  firmie Kram – działającej na rynku 
folii, opakowań papierowych i 
kartonowych, dedykowanych dla 
branży spożywczej;

Sponsorom:
–  firmie eXc Mobile – właścicielowi 

marki wyróżniających się na ryn-
ku akcesoriów do urządzeń mo-
bilnych; 

–  firmie Kompania Piwowarska – 
skupiającej trzy browary o wielo-
letniej historii: Tyskie Browary 
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Książęce, Browar Dojlidy w Bia-
łymstoku i Lech Browary Wielko-
polski w Poznaniu;
Partnerowi Branżowemu – firmie 

Anwim – właścicielowi sieci stacji 
paliw Moya, jednej z największych 
niezależnych firm sektora paliwo-
wego w Polsce.

Dziękujemy równie serdecznie 
Partnerom, Wystawcom, naszym 
Drogim Gościom i Wspaniałym 
Uczestnikom. To wyłącznie dzięki 
Państwu nasze wydarzenie było 
tak udane. Do zobaczenia za rok!

Tymczasem, w oczekiwaniu na 
kolejną edycję konferencji, zachę-
camy do:
–  prenumeraty branżowego maga-

zynu Stacja Benzynowa & Conve-
nience Store

oraz
–  subskrybowania newslettera 

newsowego portalu branży stacji 
paliw, sklepów convenience oraz 
konceptów gastronomicznych 
i kawowych www.petrolnet.pl

–  zapisania sobie w ulubionych ad-
resu www.petrotrend.pl – oficjal-

nej strony Forum Rynku Stacji Pa-
liw PetroTrend®

–  polubienia naszych profili w me-
diach społecznościowych:
•  LinkedIn: STACJA BENZYNOWA 

& CONVENIENCE STORE
•  Facebook: STACJA BENZYNOWA 

& CONVENIENCE STORE -   
czasopis mo właścicieli stacji  
paliw

•  Twitter: @PetrolnetPL
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W konkursie Supplier of the Year Forum PetroTrend 2022 brały udział firmy – 
dostawcy produktów, urządzeń, sprzętu, technologii i usług dla sektora stacji 

paliw, sklepów convenience oraz konceptów kawowych i gastronomicznych, które 
zgłosiły i opłaciły swój udział w XXI Forum PetroTrend 2022 jako Wystawca albo 
wykupiły Kartę Wstępu – Business i prezentowały swoją ofertę podczas spotkań 

Business Speed Dating organizowanych w ramach wydarzenia. Trzech 
równorzędnych zwycięzców konkursu wybrało jury złożone z „kupców” 

uczestniczących w Business Speed Dating. Laureatami zostały firmy: CK Complex, 
eXc Mobile, Monini. Serdecznie gratulujemy!`

iv edycja supplier oF the year 
ForuM petrotrend® 2022 rozstrzygniĘta

Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Pąk (BROG B2B – organizator), Zbigniew Surosz i Kamil 
Czaban (CK Complex), Michał Ceglarz (Monini), Kamil Wosik i Mariusz Kuś (eXc mobile)
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Jaką ofertę prezentowali Państwo podczas XXI Forum PetroTrend 2022?
Podczas ostatniego Forum Petro Trend mieliśmy przyjemność 

zaprezentować nowość w naszej branży – jednorazowe e-p-

apierosy elektroniczne. W naszej ofercie znalazły się dwa modele 

czołowych światowych producentów: Novo Bar od firmy Smok-

tech – największej fabryki elektronicznych papierosów na świecie 

oraz IVG Bar Plus – urządzenie jednego z najbardziej uznanych 

producentów e-liquidów w branży. Produkty te ze względu na 

łatwość w użytkowaniu oraz wysoką marżę, którą generują, są ide-

alnym dodatkiem do oferty stacji paliw.

Czy zwycięstwo w konkursie Supplier of the Year Forum PetroTrend 
2022 było dla Państwa zaskoczeniem? Jak Państwo myślą, dlaczego 
„kupcy” biorący udział w spotkaniach w formule Business Speed 
Dating docenili właśnie Państwa firmę?

Zdobycie tegorocznej nagrody Supplier of the Year było dla nas 

nie lada zaskoczeniem. Cieszymy się, że spośród tak wielu firm i 

oferowanych produktów kupcy zwrócili szczególną uwagę wła-

śnie na jednorazowe e-papierosy. Jestem przekonany, że dostrze-

gli oni przede wszystkim możliwość rozbudowania oraz zwiększe-

nia obrotu całej kategorii elektronicznych papierosów. 

W jakim kierunku planowany jest rozwój? Jakie są zalety współpra-
cy z Państwa firmą?

Do tej pory skupialiśmy się na sprzedaży e-papierosów jednora-
zowych głownie w rynku sklepów specjalistycznych. Aktualnie 
pozyskujemy również klientów z branży FMCG, sieci stacji benzy-
nowych oraz saloników prasowych. Oferowane przez nas pro-
dukty spełniają wszystkie normy prawne, są zarejestrowane 
i posiadają polskie opakowania. Mamy także zabezpieczony stock 
magazynowy, dzięki czemu możemy zapewnić ciągłość dostaw. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie szybko 
zmaksymalizować obrót całej kategorii elektronicznych papiero-
sów w punktach naszych klientów. Dysponujemy również wie-
loma rodzajami ekspozytorów, a w razie potrzeby możemy dosto-
sować je do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Jakie korzyści dla Państwa płyną z udziału w Forum PetroTrend 
i dlaczego warto brać udział w tym wydarzeniu?

Dla nas jako dostawców największym atutem Forum PetroTrend 
była niewątpliwie formuła Business Speed Dating. Daje ona moż-
liwość zaprezentowania swojej oferty przedstawicielom najwięk-
szych sieci stacji paliw w Polsce oraz nawiązania nowych kontak-
tów, co zaowocowało w krótkim czasie nawiązaniem nowych 
współprac. n

CK Complex
Kamil Czaban, dyrektor ds. sprzedaży 

Zbigniew Surosz i Kamil Czaban (pierwszy od prawej) z CK Complex odbierają nagrodę Supplier 
of the Year 2022 Forum PetroTrend
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Jaką ofertę prezentowali Państwo podczas XXI Forum PetroTrend 
2022?

Na konferencji skupiliśmy się na naszej standardowej ofercie, 
czyli akcesoriach GSM. Poza kolorami, z którymi jesteśmy koja-
rzeni, wyróżnia nas – jak to niektórzy nazywają – „okrojony” asor-
tyment. I chcę podkreślić, że celowo nie oferujemy stu uchwytów 
czy siedemdziesięciu pięciu ładowarek. Bo po co? Skupiamy się na 
najlepiej rotujących indeksach. Jeżeli widzimy albo mamy sygnały, 
że jest zapotrzebowanie na jakiś produkt spoza naszych 
Top10, wspólnie analizujemy temat. Poza akceso-
riami pokazaliśmy zapachy samochodowe – 
eXc Card i eXc Elite oraz płyn do spryski-
waczy w proszku – eXc Clear. To 
prawdziwy hit! Z proszku zamknię-
tego w małej saszetce, której 
waga jest dwustukrotnie 
(sic!) niższa niż baniaka po 
płynie, powstaje 5 litrów 
wysokiej jakości płynu. To 
bardzo proekologiczne 
rozwiązanie i niesamo-
wita oszczędność miej-
sca. Nie mogę nie wspo-
mnieć o nowych ekspo-
z ytorach. W zgodzie 
z ekotrendem zaprezento-
waliśmy Klientom stojak ze 
sklejki. Jego wykonanie jest 
zdecydowanie bardziej przyja-
zne środowisku, bo wszystkie 
elementy są cięte laserem. Żadnego 
spawania, lakierowania, wypalania. Do 
tego świetnie wygląda!

Czy zwycięstwo w konkursie Supplier of the Year Forum 
PetroTrend 2022 było dla Państwa zaskoczeniem? Jak Państwo my-
ślą, dlaczego „kupcy” biorący udział w spotkaniach w formule Busi-
ness Speed Dating docenili właśnie Państwa firmę?

Muszę powiedzieć, że przyznanie nam tej nagrody trzeci raz 
z rzędu bardzo, ale to bardzo nas ucieszyło. To utwierdza mnie 
w przekonaniu, że to co robimy jako zespół, podoba się Klientom. 
Widzą nasze starania, ale przede wszystkim efekty tych starań. 
A my jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jesteśmy na 
etapie wdrażanie rozwiązania SFA od firmy Infinite. Pozwoli nam 
lepiej analizować naszą pracę oraz dane sprzedażowe. Optymali-
zacja przełoży się na wzrosty sprzedaży u Klientów. Dodatkowo 
nasz zespół odpowiedzialny za kontakty handlowe powiększył się 
– zarówno w terenie, jak i w biurze. Aby jakość obsługi nie spadała 
wraz z powiększającym się gronem odbiorców i my dobieramy 
ludzi do zespołu. Najlepszych ludzi, oczywiście…

W jakim kierunku planowany jest rozwój? Jakie są zalety współpra-
cy z Państwa firmą?

Co planujemy… Po pierwsze odświeżamy asortyment. Na rynku 
jest coraz więcej telefonów, które można ładować z mocą 30 W 
i więcej. Dorzucimy więc ładowarki, które je obsłużą. Po drugie 
poszerzamy asortyment. Widzimy miejsce na wysokiej jakości 
powerbanki i słuchawki. Mamy ten towar w drodze. Pojawi się u 
naszych Klientów jeszcze w wakacje. Oprócz tego, chcemy wpro-

wadzić do Polski producenta zdrowych przekąsek z Turcji. 
Firma z potencjałem i pomysłem. Dzięki temu, że 

bakalie z Turcji są wysokiej jakości, a my de 
facto uzyskujemy do nich dostęp bez-

pośrednio, jest szansa, że wysoka 
jakość będzie dostępna w rozsąd-

nej cenie. Mamy też na oku 
regionalny produkt z Polski, 

który nigdy nie odniósł tu 
sukcesu. Widzimy w nim 
ogromny potencjał. Pracu-
jemy nad koncepcją, która 
pozwoli nam sprzedawać 
go w masowych ilościach. 
Jest to zdrowa przekąska 
z owoców, która dzięki 

zawartemu w niej natural-
nemu cukrowi daje nie-

złego kopa. Na tą chwilę, 
nie chcę zdradzać wię-

cej szczegółów. To tak 
po krótce a propos 
planów. 

Jakie korzyści dla Pań-
stwa płyną z udziału 

w  Forum PetroTrend 
i dlaczego warto brać udział 

w tym wydarzeniu?
Kolejny PetroTrend, kolejna 

szansa, aby podziękować naszym Partnerom. Bez ich zaufania 
i wsparcia nie moglibyśmy się rozwijać. Na konferencji mamy moż-
liwość porozmawiać w cztery oczy. To bardzo ważne, bo człowiek 
to istota społeczna. Co ważne – spotykamy się nie tylko z Kupcami 
z naszych działów, a to pozwala nam szerzej patrzeć na rynek sta-
cji paliw. Jest też szansa wymienić się doświadczeniami z innymi 
dostawcami. To poszerza horyzonty. Nie bez znaczenia jest możli-
wość przyjrzenia się konkurentom. Dzięki panelom ze specjali-
stami można dowiedzieć się i nauczyć wielu ciekawych rzeczy. 
A kto się nie uczy, ten stoi w miejscu, a właściwie to się cofa. Na to 
nie możemy i nie chcemy pozwolić, dlatego chętnie bierzemy 
udział w tym wydarzeniu. n

eXc mobile Polska
Andrzej Szulęcki, prezes zarządu 

https://shop.excmobile.eu/
https://shop.excmobile.eu/
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Podczas spotkania zaprezentowaliśmy nasze portfolio produk-
towe dedykowane kanałowi HoReCa, w ramach którego posia-
damy bogatą gamę oliw, oliw smakowych, octów i kremów balsa-
micznych. 

Dla wygody użycia produktów w kuchni oferujemy oliwy i oleje 
w różnych wariantach opakowaniowych np. w puszkach – 3 l oraz 
5 l jak również opakowaniach PET – 2 l. Doskonałą propozy-
cją dla klientów lokali gastronomicznych jest rów-
nież nasza oliwa Monini Extra Vergine Clas-
sico w saszetkach 10 ml, która jako porcja 
„na raz” jest wygodnym i higienicz-
nym rozwiązaniem doskonałym 
np. do lunch boxów. Oliwy 
w  saszetkach pakowane są 
w  dyspensery zawierające 
100 szt. produktu. 

Nasza oferta znajdzie 
zastosowanie w kuch-
niach restauracji, hoteli, 
stacji paliw i innych obiek-
tów gastronomicznych. 

Czy zwycięstwo w konkur-
sie Supplier of the Year Fo-
rum PetroTrend 2022 było 
dla Państwa zaskoczeniem? 
Jak Państwo myślą, dlaczego 
„kupcy” biorący udział w spotka-
niach w formule Business Speed Da-
ting docenili właśnie Państwa firmę?

Oczywiście zwycięstwo było dla nas bar-
dzo miłym zaskoczeniem, tym bardziej, że w spo-
tkaniach wzięło udział wiele wspaniałych firm i każdą z nich 
cechowało ciekawe portfolio produktowe. Nagroda jest dla nas 
dużym wyróżnieniem i bardzo ją doceniamy. 

Każdorazowo biorąc udział w podobnych wydarzeniach, przed 
spotkaniami staramy się do nich gruntownie przygotować tak by 
oferta, którą zaproponujemy naszemu przyszłemu, potencjal-
nemu Klientowi jak najtrafniej odpowiadała na jego potrzeby. Nie 
chodzi o to, żeby pokazać wszystkie produkty. Kluczem jest odpo-
wiedni ich dobór do danego punktu gastronomicznego oraz 

pokazanie możliwości i nowych pomysłów, które dzięki tym pro-
duktom uda się zrealizować. 

W jakim kierunku planowany jest rozwój? Jakie są zalety współpra-
cy z Państwa firmą?

Nieustanie staramy się doskonalić nasze produkty i dostosowywać 
je do nowych oczekiwań rynku oraz trendów, zarówno pod kątem 
nowych wprowadzeń jak również zmodyfikowanych rozwiązań 
opakowaniowych. Śledzimy kierunki rozwoju produktów w naszej 

kategorii oraz produktów pokrewnych. Dzięki temu 
w ubiegłym roku na polski rynek wprowadzi-

liśmy dwie nowe oliwy smakowe – Czarna 
Trufla oraz Borowik, a także zupełną 

nowość w naszym dotychczasowym 
portfolio – 4  warianty oliwek 

L’Oliva – 100% włoskie, ekolo-
giczne i naturalne oliwki jed-

noodmianowe w wygod-
nym opakowaniu bez za- 
lewy octowej. Obecnie, 
pracujemy nad kolejnymi 
wariantami naszych pro-
duktów smakowych. 

Zaletą współpracy z na- 
szą firmą jest bez wątpie-

nia fakt, że każdy z Klientów 
w naszej ofercie odnajdzie 

produkty, które sprawdzą się 
w jego gastronomii. Co więcej, 

jako eksperci w dziedzinie oliw 
chętnie też dzielimy się wiedzą 

i organizujemy szkolenia, podczas któ-
rych edukujemy naszych Klientów, jak 

odróżnić dobrą oliwę od tej słabej jakości. 

Jakie korzyści dla Państwa płyną z udziału w Forum PetroTrend 
i dlaczego warto brać udział w tym wydarzeniu? 

Udział w Forum PetroTrend to przede wszystkim duża dawka 
wiedzy oraz inspiracji. To również możliwość spotkania wszystkich 
Klientów z branży w jednym miejscu, a co za tym idzie, spora 
oszczędność czasu. Dzięki udziałowi w Forum PetroTrend udało 
nam się spotkać z obecnymi Klientami oraz zawiązać szereg nowych 
kontaktów licząc na rozpoczęcie nowych, ciekawych współprac. n

monini Polska
Marta Maruniewicz, Brand manager  

https://www.monini.com/pl/
https://www.monini.com/pl/


Organizowany przez BROG 
B2B wydawcę m.in. czaso-
pisma Stacja Benzynowa & 

Convenience Store i portalu Petrol-
net.pl konkurs Stacja Benzynowa 
Roku to unikalna okazja do promo-
cji najlepszych stacji paliw w Pol-
sce, a także wyjątkowa możliwość 
uhonorowania pracy i osiągnięć 
właścicieli oraz personelu. To rów-
nież efektywne narzędzie służące 
kształtowaniu pozytywnego wize-
runku całej branży.

Jury konkursu złożone jest z pre-
legentów i panelistów dorocznego 
Forum Rynku Stacji Paliw Petro-
Trend. Zgodnie z punktacją przez 
nich przyznaną, wybierani są finali-
ści i zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii i główny laureat konkursu. 
Zgłoszenie, udział w konkursie oraz 
całodziennym Forum nie wiąże się 
z żadną opłatą!

PEŁNA LISTA FINALISTÓW 
I ZWYCIĘZCÓW STACJA 
BENZYNOWA ROKU 2022

KATEGORIA:  
INNOWACJA NA STACJI 
BENZYNOWEJ

Finaliści:
•    Stacja Paliw Orlen Drive nr 4471 

Wrocław, ul. Zarembowicza 48 
Właściciel: PKN Orlen

•    Stacja Paliw Shell 4030 Wrzos 
Białężyce 53a, Września  
Właściciel: Shell Polska

•    Avia Gorzów Wielkopolski  
ul. Walczaka 21  
Właściciel: Unimot

 •    Shell Kalisz, ul. Inwestorska 9 
Właściciel: Drum Polska Hieronim 
Strapagiel

ZWYCIĘZCY EX AEQUO:   
STACJA PALIW ORLEN DRIVE NR 
4471 WROCŁAW
STACJA PALIW SHELL 4030 WRZOS

KATEGORIA: MYJNIA NA 
STACJI BENZYNOWEJ

Finaliści:
 •    Shell Kalisz, ul. Inwestorska 9 

Właściciel: Drum Polska Hieronim 
Strapagiel

•    Stacja Paliw Lotos SF 317 Gdańsk 
ul. Kołobrzeska 41  
Właściciel: Lotos Paliwa

•    PKN Orlen SP 76 Gdańsk  
Al. Grunwaldzka 258  
Właściciel: PKN Orlen

ZWYCIĘZCA: STACJA PALIW 
LOTOS SF 317 GDAŃSK

KATEGORIA: MYJNIA TIR 
NA STACJI BENZYNOWEJ

Finaliści:
•    Shell Gorzów Wielkopolski  

ul. Złotego Smoka 2  
Właściciel: Shell Polska

•    Shell Kalisz, ul. Inwestorska 9 
Właściciel: Drum Polska Hieronim 
Strapagiel

•    Avia Port Wiskitki  
ul. Guzowska 35  
Właściciel: Port Wiskitki

ZWYCIĘZCA: STACJA SHELL KALISZ

KATEGORIA: KONCEPT 
KAWOWY NA STACJI 
BENZYNOWEJ

Finaliści:
•    Stacja Paliw Orlen Drive nr 4497 

Wisznia Mała Wschód – MOP II 
Właściciel: PKN Orlen

•    Lotos SF 831 Olsztynek  
Warlity Małe 50  
Właściciel: Lotos Paliwa

•    Stacja Paliw Shell 4030 Wrzos 
Białężyce 53a, Września  
Właściciel: Shell Polska

ZWYCIĘZCA: STACJA PALIW  
ORLEN DRIVE NR 4497 WISZNIA 
MAŁA WSCHÓD – MOP II

KATEGORIA: KONCEPT 
GASTRONOMICZNY NA 
STACJI BENZYNOWEJ

Finaliści:
•    Dyskont Paliwowy Citronex Kąty 

Wrocławskie, ul. Handlowa 4  
Właściciel: Citronex Trans Energy

•    Lotos SF 828 Rudniki   
Koniecbór 30A, Raczki  
Właściciel: Lotos Paliwa

•    PKN Orlen SP 4549 MOP Żnin 
Zachód, ul. 1 stycznia 35c  
Właściciel: PKN Orlen

ZWYCIĘZCA: DYSKONT PALIWOWY 
CITRONEX KĄTY WROCŁAWSKIE

KATEGORIA: NAJLEPSZE 
MENU NA STACJI 
BENZYNOWEJ

Finaliści:
•    Lotos SF 823 Kochlice Zachód 

Aleja Kochlicka 1  
Właściciel: Lotos Paliwa

•    Dyskont Paliwowy Citronex Kąty 
Wrocławskie, ul. Handlowa 4  
Właściciel: Citronex Trans Energy
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•    Autoport BlueBerry Opatówek 
ul. Łódzka 66b  
Właściciel: BlueBerryOil

ZWYCIĘZCA: DYSKONT PALIWOWY 
CITRONEX KĄTY WROCŁAWSKIE

KATEGORIA: SKLEP 
CONVENIENCE NA STACJI 
BENZYNOWEJ

Finaliści:
•    Dyskont Paliwowy Citronex Kąty 

Wrocławskie, ul. Handlowa 4  
Właściciel: Citronex Trans Energy

•    Lotos SF 249 Koszalin  
ul. Holenderska 78  
Właściciel: Lotos Paliwa

•    Avia Bielsko-Biała  
ul. Żywiecka 270  
Właściciel: Unimot

ZWYCIĘZCA: DYSKONT PALIWOWY 
CITRONEX KĄTY WROCŁAWSKIE

KATEGORIA: STACJA PALIW 
ALTERNATYWNYCH

Finaliści:
•    Hub szybkiego ładowania pojaz-

dów elektrycznych Ekoen Kisielin, 
ul. Rozwojowa 7, Nowy Kisielin 
Właściciel: Ekoen

•    Shell Świecko  
Świecko, Słubice 69-100   
Właściciel: Shell Polska

•    Citronex Zgorzelec  
ul. Słowiańska 13A  
Właściciel: Citronex Trans Energy

ZWYCIĘZCA: HUB SZYBKIEGO 
ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEK-
TRYCZNYCH EKOEN KISIELIN

KATEGORIA: NIEZALEŻNA 
STACJA BENZYNOWA

Finaliści:
•    Dyskont Paliwowy Citronex Kąty 

Wrocławskie, ul. Handlowa 4  
Właściciel: Citronex Trans Energy

•    Autoport BlueBerry Opatówek 
ul. Łódzka 66b  
Właściciel: BlueBerryOil

•    Citronex Zgorzelec  
ul. Słowiańska 13A  
Właściciel: Citronex Trans Energy

ZWYCIĘZCA: DYSKONT PALIWOWY 
CITRONEX KĄTY WROCŁAWSKIE

KATEGORIA: FRANCZYZOWA/
PARTNERSKA STACJA 
BENZYNOWA KONCERNU 
PALIWOWEGO Z REGIONU 
POLSKA ZACHODNIA

Finaliści:
•    Stacja Paliw Shell 8628 Kalisz 

ul. Inwestorska 9  
Właściciel: Drum Polska Hieronim 
Strapagiel

•    Lotos SP 164 Siechnice  
ul. Opolska 1a  
Właściciel: PEGAZ AUTO

•    Lotos SP 255 Godzieszów  
Godzieszów 37D, Nowogrodziec 
Właściciel: SPS INVEST GROUP

ZWYCIĘZCA: STACJA PALIW  
SHELL 8628 KALISZ

KATEGORIA: FRANCZYZOWA/
PARTNERSKA STACJA 
BENZYNOWA KONCERNU 
PALIWOWEGO Z REGIONU 
POLSKA WCHODNIA

Finaliści:
•    Lotos SP 276 Brańsk  

ul. Sienkiewicza 76  
Właściciel: J.K. „SOKOŁOWSCY”

•    Shell Białystok, ul. Generała Sta-
nisława Sosabowskiego 25  
Właściciel: P.H.U. WIMEX Tadeusz 
Wiszowaty

•    Stacja paliw Orlen nr 7701 Łukowa  
Łukowa 26A   
Właściciel: Stacja paliw Petrol

ZWYCIĘZCA: STACJA PALIW 
ORLEN NR 7701 ŁUKOWA

KATEGORIA: FRANCZYZOWA/
PARNERSKA STACJA 
BENZYNOWA KONCERNU 
PALIWOWEGO Z REGIONU 
POLSKA PÓŁNOCNA

Finaliści:
•    Stacja Paliw Shell 8333 Sako  

Wójtowo, ul. Modrzewiowa 4 
Właściciel: Auto Daszuta

•    Lotos SP 170 Pikutkowo   
Pikutkowo 49 A, Brześć Kujawski 
Właściciel: PETROMAN Paliwa

•    PKN Orlen SP 7530 Dąbrówki 
Dąbrówki 199, Łańcut  
Właściciel: Edal

ZWYCIĘZCA: STACJA PALIW  
SHELL 8333 SAKO WÓJTOWO

KATEGORIA: FRANCZYZOWA/
PARNERSKA STACJA 
BENZYNOWA KONCERNU 
PALIWOWEGO Z REGIONU 
POLSKA POŁUDNIOWA

Finaliści:
•    Avia Rzepcze-Głogówek   

Rzepcze 24E,   
Właściciel: Morawiec Paliwa
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•    Moya Zakliczyn,    
Roztoka 80, Olszyny  
Właściciel: Józef Świderski ZEK 
ZAWROCIE

•    Stacja Paliw Lotos SP 234   
Ochotnica Dolna  
os. Hologówka 193A  
Właściciel: Forenda

ZWYCIĘZCA: STACJA PALIW 
LOTOS SP 234 OCHOTNICA DOLNA

KATEGORIA: FRANCZYZOWA/
PARNERSKA STACJA 
BENZYNOWA KONCERNU 
PALIWOWEGO Z REGIONU 
POLSKA CENTRALNA

Finaliści:
•    Avia Port Wiskitki  

ul. Guzowska 35  
Właściciel: Port Wiskitki

•    Lotos SP 283 Staszów  
ul. Krakowska 47E  
Właściciel: Hurtownia Wod Kan 
Bel Pol Leszek Belusiak

•    PKN Orlen SP 7705  
Nowe Studzianki 34  
Właściciel: Mobil Polska

ZWYCIĘZCA: AVIA PORT WISKITKI

KATEGORIA: STACJA 
BENZYNOWA DZIAŁAJĄCA 
W MIEJSCU OBSŁUGI 
PODRÓŻNYCH (MOP)

Finaliści:
•    Stacja Paliw Lotos SF 825 Kierzno 

Południe 
Kierzno 150, Kępno  
Właściciel: Lotos Paliwa

•    PKN Orlen SP 4549 MOP Żnin  
Zachód, ul. 1 stycznia 35c  
Właściciel: PKN Orlen

ZWYCIĘZCA: STACJA PALIW LOTOS 
SF 825 KIERZNO POŁUDNIE

KATEGORIA: NOWY OBIEKT

Finaliści:
•    PKN Orlen SP 7695 Kalisz  

ul. Częstochowska 176-182 
Właściciel: Giełda Kaliska

•    Stacja Paliw Shell 4030 Wrzos 
Białężyce 53a, Września  
Właściciel: Shell Polska

•    Stacja Paliw Lotos SF 830   
Popowo Zachód  
Popowo 51, Bledzew  
Właściciel: Lotos Paliwa

•    Shell Kalisz, ul. Inwestorska 9 
Właściciel: Drum Polska   
Hieronim Strapagiel

ZWYCIĘZCA: ZWYCIĘZCA:
STACJA PALIW LOTOS SF 830 PO-
POWO ZACHÓD

KATEGORIA: FIRMOWA 
STACJA BENZYNOWA 
KONCERNU PALIWOWEGO

Finaliści:
•    Lotos SF 249 Koszalin  

ul. Holenderska 78  
Właściciel: Lotos Paliwa

•    Shell Świecko  
Świecko, Słubice 69-100  
Właściciel: Shell Polska

•    Stacja Paliw Orlen Drive nr 4497  
Wisznia Mała Wschód – MOP II 
Właściciel: PKN Orlen

ZWYCIĘZCA: STACJA PALIW ORLEN 
DRIVE NR 4497 WISZNIA MAŁA 
WSCHÓD – MOP II

LAUREAT KONKURSU STACJA  
BENZYNOWA ROKU 2022

DYSKONT PALIWOWY   
CITRONEX KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Handlowa 4  
Właściciel: Citronex Trans Energy

 
Wszystkim finalistom i zwycięzcom 
raz jeszcze serdecznie gratulujemy!
Rozstrzygnięcie konkursu było 
zwieńczeniem XXI Forum Rynku 
Stacji Paliw PetroTrend 2022.
Zapraszamy do udziału w kolejnej 
edycji wydarzenia oraz w konkursie 
Stacja Benzynowa Roku!
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cechą sieci 
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Nieustannie śledzimy trendy rynkowe 
oraz badamy zachowania i preferencje 
konsumentów, by stale dostosowywać 

ofertę do ich potrzeb, szczególnie teraz, 
gdy świat po pandemii wygląda inaczej. 

Cały czas prowadzimy rewizję 
asortymentu produktów dostępnych 

w naszych sklepach. Można powiedzieć, 
że pandemia była swoistym resetem 

dotychczasowej polityki zatowarowania 
sklepów przystacyjnych – mówi 
w rozmowie z redakcją naszego 

magazynu andrzej ruszkowski, 
zastępca dyrektora operacyjnego moya 

ds. sprzedaży pozapaliwowej.

rozmawiał
EDWIN KANIUK

A
n

d
rz

ej
 r
u
sz

k
o
w

sk
i

https://www.linkedin.com/in/andrzej-ruszkowski-5961341/
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W jaki sposób pandemia wpłynęła na sprzedaż pozapaliwową na 
stacjach Moya?

Pandemia koronawirusa bez wątpienia odcisnęła wyraźne 
piętno na branży paliwowej na całym świecie. Drugi kwartał 
2020 r. rozpoczął się od gwałtownego zatrzymania niemal całej 
światowej gospodarki. Wprowadzone obostrzenia spowodowały, 
że na przełomie marca i kwietnia 2020 r. bardzo mocno spadły 
średnie obroty na stacjach paliw. Klienci nie tylko rzadziej tanko-
wali i robili zakupy, ale również rzadziej sięgali po produkty 
z  oferty gastronomicznej. Osoby, które mimo panujących 
obostrzeń musiały się przemieszczać, będąc na stacji paliw, starały 
się jak najszybciej zrealizować płatność za paliwo i nie przebywać 
w obiekcie dłużej niż było to absolutnie konieczne.

Naszym priorytetem w tym pełnym wyzwań czasie było utrzy-
manie płynności finansowej całej Grupy Kapitałowej Anwim 
i zachowanie ciągłości działania sieci stacji paliw Moya. Spraw-
dzian ten zdaliśmy doskonale zabezpieczając sobie dodatkowe 
źródła finansowania i dzięki temu łagodnie przeszliśmy te najtrud-
niejsze miesiące. Nie da się jednak ukryć, że w czasie pandemii 
doświadczyliśmy wszystkich negatywnych skutków tej sytuacji. 
Zmniejszona liczba klientów, ograniczenie w sprzedaży produk-
tów gastronomicznych, paliwa etc.

Okres popandemiczny to już całe szczęście zupełnie inny świat, 
ale i trwale zmieniony konsument. Teraz powoli odbudowujemy 
ofertę, dostosowując ją do nowego otoczenia i nowych zwycza-
jów klientów.

Czy w konsekwencji Covid-19 oraz rosnącej inflacji dokonali Pań-
stwo zmian w asortymencie sklepów na stacjach Moya?

Ważną cechą sieci stacji paliw Moya jest jej zwinność i elastycz-
ność. Nieustannie śledzimy trendy rynkowe oraz badamy zacho-
wania i preferencje konsumentów, by stale dostosowywać ofertę 
do ich potrzeb, szczególnie teraz, gdy świat po pandemii wygląda 
inaczej. 

Cały czas prowadzimy rewizję asortymentu produktów dostęp-
nych w naszych sklepach. Można powiedzieć, że pandemia była 
swoistym resetem dotychczasowej polityki zatowarowania skle-
pów przystacyjnych. Zmniejszona liczba klientów podczas pande-
mii zmusiła nas także do głębokiej analizy oferty gastronomicznej. 
Efektem tego było wycofanie z asortymentu części produktów. 
Teraz odbudowujemy ofertę ostrożnie śledząc odbudowujący się 
powoli rynek. Przed sezonem letnim skorygowaliśmy ofertę we 
wszystkich strategicznych kategoriach, większą wagę przykładając 
do produktów odpowiadających podstawowym potrzebom 
naszych klientów. Uzupełniliśmy ofertę o nowości i produkty 
mocno reklamowane przez producentów. 

Czy udało się Państwu odbudować poziomy sprzedaży w segmencie 
food & convenience po spadkach spowodowanych ograniczeniem 
ruchu na drogach w latach 2020-2021?

Sprzedaż w sklepach na stacjach Moya obecnie rośnie w szyb-
kim tempie. Dynamika wzrostu zarówno w sklepie, jak i gastrono-
mii, przekracza 20 proc. Wiąże się to zarówno ze zwiększeniem 

liczby klientów na stacjach, jak i większym koszykiem zakupowym. 
Obserwujemy także znaczne zwiększenie poziomu sprzedaży 
kawy oraz gorących przekąsek – przede wszystkim hot dogów, 
lecz także zapiekanek i burgerów. 

Rozszerzamy menu w Caffe Moya m.in. wprowadzając nowe 
smaki kanapek. Mamy w planie dalszy rozwój oferty gastrono-
micznej, która stanowi ważny wyróżnik stacji paliw Moya na tle 
konkurencji. W strefie sklepowej zrewidowaliśmy ponadto ofertę 
produktową w głównych kategoriach, czyli napojów zimnych 
i piwa, żeby jak najlepiej wykorzystać sezon urlopowy. Wierzę, że 
nasze nowe promocje, które będą funkcjonowały w szczycie 
sezonu, czyli w wakacje, dodatkowo zwiększą dynamikę rozwoju 
kategorii pozapaliwowych.

Od niedawna pełni Pan rolę Zastępcy Dyrektora Operacyjnego ds. 
Sprzedaży Pozapaliwowej sieci stacji Moya. Jakie cele stawia Pan 
sobie oraz zespołowi sprzedaży pozapaliwowej Moya?

W zespole Moya jestem od kwietnia, ale segment sklepów 
i  gastronomii nie jest mi obcy. Jednym z moich pierwszych 
wyzwań w Anwim była gruntowna przebudowa zespołu sprze-
daży pozapaliwowej. Jej celem było usprawnienie bieżących dzia-
łań i przyśpieszenie procesu decyzyjnego, by móc szybko reago-
wać na potrzeby zmieniającego się rynku. 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było przeszkolenie 
zespołu managerów kategorii, którego celem jest zbudowanie od 
podstaw nowych strategii dla poszczególnych kategorii produkto-
wych opierając się na aktualnych danych rynkowych i obserwacji 
najlepszych rozwiązań, jakie wprowadza nasza konkurencja. 
Uważnie obserwujemy to, co dzieje się na świecie w segmencie 
convenience. Słuchamy się nawzajem i wymieniamy się doświad-
czeniami. Głównym celem jest rozwój, wzrost wszystkich kategorii 
i sprawienie, by klienci odwiedzający stacje Moya w celu zatanko-
wania pojazdu, skorzystali również z oferty pozapaliwowej.

Specyfiką Moya jest duży udział stacji franczyzowych w sieci sta-
cji paliw. Każdy z nas jest jednocześnie kupcem i sprzedawcą. Naj-
pierw musimy zbudować wartość dla stacji własnych, a następnie 
zaintere-sować konkretnymi, sprawdzonymi rozwiązaniami fran-
czyzobiorców. To jest prawdziwy test przyjętych przez nas koncep-
cji, ponieważ franczyzobiorcy to doświadczeni ludzie, od lat pro-
wadzący swoje biznesy i z dużą uwagą podchodzą do implemen-
tacji nowych rozwiązań. Mamy jednak już pierwsze sukcesy w tym 
zakresie. W naszej letniej kampanii promocyjnej weźmie udział 
prawie 90 proc. stacji franczyzowych. To nas przekonuje, że 
idziemy w dobrym kierunku. 

Jak chciałby Pan kształtować relacje z dostawcami?
Moje doświadczenia pracy w sektorze handlu sięgają lat 90., gdy 

byłem kupcem w dużych sieciach retailowych. Relacje pomiędzy 
sieciami a dostawcami były wówczas zdecydowanie na korzyść 
tych pierwszych. Później, gdy pracowałem w przedsiębiorstwie 
o  korzeniach anglosaskich, tworzyłem efektywne partnerstwa 
z największymi dostawcami. Budowaliśmy wspólne, międzynaro-
dowe projekty, których wyniki mierzone były w tzw. scorecardach. 

W
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Dziś myślę, że takie podejście do współpracy jest najlepsze i taki 
sposób relacji z dostawcami chciałbym wdrożyć w Moya. 

Chcemy pracować z dostawcami, którzy we współpracy z siecią 
Moya widzą dla siebie wartość i szanse wzrostu. Możemy wspólnie 
definiować cele i strategie ich realizacji. Taka praca pobudza 
menedżera kategorii do kreatywnego podejścia do negocjacji 
i budowania wartości. Pozwala też przedstawicielowi dostawcy 
mieć poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy. 

Czy koncept Caffe Moya ma potencjał do wygenerowania znaczą-
cych wzrostów sprzedaży? Jakie plany ma Pan wobec rozwoju kate-
gorii foodservice?

Gastronomia na stacjach paliw to strategicznie bardzo ważna 
kategoria. Można wręcz stwierdzić, że jest docelowa. Oznacza to, 

że klient właśnie dla tej kategorii wybiera daną stację paliw. Każdy 
z naszych konkurentów sprzedaje te same marki piwa, słodyczy 
czy napojów. Jeżeli jednak kierowca raz zasmakuje w kanapce, 
która jest dostępna wyłącznie w Caffe Moya, będzie konsekwent-
nie wracał na naszą stację. Ten rodzaj lojalności ma rzecz jasna 
wpływ na sprzedaż paliwa i innych produktów sklepowych. 

Technologia produktów spożywczych i półproduktów gastro-
nomicznych jest dzisiaj na bardzo wysokim poziomie. Pozwala to 
na stworzenie bardzo dobrej jakościowo i smacznej oferty, nawet 
w otoczeniu małego sklepu na stacji paliw. Biorąc po uwagę aktu-
alne trendy rynkowe, czyli bliskość miejsca, w którym robi się 
zakupy, modę na jedzenie w drodze, rosnące spożycie kawy na 
polskim rynku, uważam, że koncept Caffe Moya ma bardzo duży 
potencjał rozwoju. Dowodzi tego zaufanie, jakim od początku 
darzą ten koncept franczyzobiorcy. Caffe Moya obecne jest już na 
prawie 300 stacjach Moya. 

Jakie wyzwania Pana zdaniem czekają w najbliższym czasie branżę 
retail-convenience?

Na pewno będziemy doświadczać coraz silniejszą presję 
cenową. Kierowca po zatankowaniu pełnego baku, przy obecnych 
cenach paliw, niekoniecznie jest skłonny do dużych zakupów 
w sklepie. Dlatego szczególnie ważne jest właściwe rozpoznanie 
potrzeb klientów odwiedzających nasze stacje. Właściwa ich seg-
mentacja i strategiczne wybory segmentów klientów, do jakich 
chcemy trafić z naszą ofertą. 

W obecnych, kryzysowych czasach, najszybciej rozwijają się 
dyskonty, ale także sklepy convenience, które znajdują się w bez-
pośredniej bliskości klientów. Wszyscy staramy się dostosować do 
zmian na rynku i w mentalności klientów w Polsce, jakie skrystali-
zowały się po pandemii, ale też zostały wykreowane przez naj-
większe sieci sklepów convenience.

Moim zdaniem szanse na rozwój w segmencie convenience 
mają ci gracze, którzy właściwie rozpoznają potrzeby swoich klien-
tów, budują pozytywną relację pomiędzy nimi a swoim brandem 
oraz są w stanie najlepiej dopasować swoją ofertę do ciągle i dyna-
micznie zmieniających się ich potrzeb. 

Jakie trendy konsumenckie będą w najbliższym czasie najmocniej 
wpływały na rozwój oferty food & convenience?

Trendy od pandemii tylko się umacniają. Są to przede wszystkim 
dbałość o zdrowie i wszelkie tego konsekwencje, czyli podejście 
ekologiczne do swojego otoczenia, ograniczanie spożycia mięsa, 
rosnąca świadomość tego, co się je i skąd to jedzenie pochodzi. 
Dbałość o środowisko naturalne i planetę znajduje swoje odbicie 
także w rodzajach pakowania produktów, dbałości o to, kto i w jaki 
sposób wytwarza produkty.

Po pandemii nie lubimy już jeździć na duże zakupy do hiper-
marketów. Kupujemy częściej, mniej, bardziej świadomie. Zwra-
camy uwagę na to, żeby nie marnować żywności i przedmiotów. 
Jednocześnie mamy coraz mniej czasu. Chcemy wszystko mieć już 
teraz i jak najlepszej jakości. 

Te i inne trendy konsumenckie znajdują swoje odzwierciedlenie 
przede wszystkich w ofercie sklepów convenience oraz w nowo-
czesnej gastronomii.

Dziękuję bardzo za rozmowę!

https://moyastacja.pl/


http://www.profithotelforum.com


Nadchodzący sezon letni nie będzie należał do najprzyjemniejszych zarówno 
dla producentów piwa, jak i samych smakoszy wśród konsumentów. 

W ostatnich miesiącach znacząco spadła sprzedaż tego alkoholu.

DAWID MALIK 
Junior anaLyticaL consuLtant NielsenIQ

Piwa smakowe 
sprzedaż i trendy
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Tej sytuacji nie sprzyja z pew-
nością coraz wyższa inflacja. 
Składa się na nią wzrost 

kosztów energii, produkcji oraz 
ceny surowców. Dodatkowo w ubie-
głym roku Ministerstwo Finansów 
zapowiedziało dodatkową pod-
wyżkę akcyzy na alkohol. Warto 
zaznaczyć, że ostatnia podwyżka 
miała miejsce 1 stycznia br. i na 
ten moment wynosi już 40 proc. 
Można więc śmiało powiedzieć, że 
nadchodzący letni sezon piwny 
zaskoczy cenami (lub nie) jego 
wielbicieli.

Od kilku lat branża piwowarska 
boryka się z nowymi problemami. 
Oprócz wspomnianych wyżej po-
datków i inflacji, ma za sobą rów-
nież doświadczenia z pandemią, 
zimną wiosną czy suszami. W ostat-
nich 12 miesiącach, czyli od maja 
2021 r. do kwietnia 2022 r. sprzedaż 
wartościowa piwa spadła o 2,8 proc., 
a licząc sprzedaż w litrach – jest to 
-8,0 proc.

Piwo jest alkoholem sezonowym, 
który swoje wzrosty sprzedaży no-
tuje w najcieplejszych miesiącach 
roku. W okresie maj – sierpień 
2021 na stacjach benzynowych 
sprzedaż piwa spadła o -5,5 proc. 
Jest to zdecydowanie większy spa-
dek niż sprzedaż piwa w całej Pol-
sce, która zmieniła się nieznacznie 
– o -0,5 proc.

W badanym 
okresie najwięcej 
na stacjach ben-
zynowych stracił 
Lager (-6,3 proc.) 
i to on najmoc-
niej odpowiada 
za spadek całej 
kategorii. Coraz 
więcej udziałów 
zabiera nato-
miast piwo bez-
alkoholowe. 
W  okresie let-
nim ubiegłego 
roku zanotowa-
ło ono wzrost 

sprzedaży wartościowej na sta-
cjach na poziomie 7,5 proc., zaś w 
ostatnich 12 miesiącach jest to 
zmiana o ponad 11 proc. Podobny 
trend widoczny jest w podziale na 
piwa smakowe i zwykłe. 

Piwa smakowe w okresie waka-
cyjnym zyskały w ubiegłym roku 
8,4 proc. w sprzedaży wartościo-
wej na stacjach benzynowych, 
podczas gdy niesmakowe straciły 
-8,2 proc. Piwa smakowe rosną 
jednak jeszcze szybciej we wszyst-
kich kanałach w całej Polsce, a ich 
sprzedaż w ubiegłym roku w sezo-
nie wakacyjnym wzrosła o ponad 
14 proc.

Wśród piw smakowych to piwo 
malinowe zanotowało największy 
wzrost sprzedaży w ostatnie wa-
kacje na stacjach benzynowych. 
Jego sprzedaż wartościowa zwięk-
szyła się ponad siedmiokrotnie. 
Drugi w kolejności pod względem 
dynamiki sprzedaży na stacjach 
jest smak truskawkowy, który w 
letnich miesiącach w  ostatnim 
roku zanotował wzrost o ponad 
450 proc. Wyraźne wzrosty były 

zauważalne również dla smaków 
grejpfrutowych, rumowych czy 
wiśniowych. Ciekawym przypad-
kiem jest natomiast smak mango. 
Na stacjach benzynowych zanoto-
wał on wzrost sprzedaży o 38 proc., 
gdzie w całej Polsce jego sprze-
daż nieznacznie spadła. Nato-
miast wśród smaków które nieco 
znudziły się Polakom, pomimo 
nadal  stosunkowo wysok iej 
sprzedaży na stacjach benzyno-
wych, najwięcej straciły piwa 
jabłkowe, jeżynowe, mojito czy 
żurawinowe.

Piwa smakowe i bezalkoholowe 
coraz bardziej rozpychają się na 
półkach sklepowych. Nic dziwne-
go, skoro ich sprzedaż regularnie 
rośnie. Polacy są coraz bardziej 
otwarci na nowości, różne typy 
piw, różne marki i warianty sma-
kowe. n

81,6%

18,4%

+2,4% vs YA

Piwa bez dodatków smakowych Piwa smakowe

Źródło: NielsenIQ.

Ryc. 1. Sprzedaż piwa na stacjach benzynowych, 
udziały procentowe, maj-sierpień 2021
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Lody impulsowe odpowiadają za niemal 1,3 mld zł wartości sprzedaży w roku 2021 
w sklepach małoformatowych do 300 mkw., odnotowując wzrost o 16 proc. 

w porównaniu do roku poprzedniego. Sklepy małego formatu są głównym kanałem 
sprzedaży dla tej kategorii generując około 62 proc. obrotu, dyskonty stanowią około 
27 proc. udziałów, mniejsze znaczenie mają natomiast supermarkety 301-2500 mkw. 

oraz hipermarkety, które razem posiadają pozostałe 10 proc. udziałów.

ILONA MAZUREK 
anaLityk danych 

centrum monitorowania rynku (cmr)

Sprzedaż lodów 
impulsowych

Lody impulsowe to kategoria 
dostępna średnio w 9 na 10 
sklepów małoformatowych 

do 300 mkw. W okresie kwiecień-
-wrzesień 2021 r. odpowiadały za 
niemal 2 proc. całkowitego obrotu 
sklepów. W ponad połowie przy-

padków zakup lodów impulso-
wych obejmował przynajmniej 
dwa opakowania, a około 32 proc. 
paragonów dotyczyło transakcji 
kiedy zakup produktu z kategorii 
był jedynym celem udania się do 
sklepu.

Oferta lodów impulsowych
Oferta dostępna w sklepie jest 

zdecydowanie uzależniona od pory 
roku. W szczycie sezonu, który przy-
pada na okres czerwiec-sierpień, 
w  sklepie małoformatowym do 
300  mkw. natrafiamy średnio na 

45 wariantów lodów impulsowych, 
podczas gdy poza sezonem liczba 
wariantów wynosi średnio kilkana-
ście sztuk.

Dostępny asortyment lodów im-
pulsowych w znacznej większości 
dotyczy formy na patyku, który od-
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powiada za niemal 2/3 wszystkich 
transakcji kategorii. Sporą popular-
nością cieszą się również lody w roż-
ku (niemal 20 proc.), natomiast nie-
co w mniejszym stopniu pozostałe 
rodzaje: w kubku, typu sandwich, 
w tubce, itp.

Do wiodących producentów ka-
tegorii lodów impulsowych należą 
Koral, Unilever i Froneri, których 
produkty stanowią łącznie ponad 
4/5 obrotu kategorii w roku 2021. 
Od ostatniego roku zauważa się 
umocnienie pozycji Korala, głów-
nie za sprawą pojawienia się nowej 
marki Koral Ekipa. 

Najbardziej popularnymi marka-
mi, jakie znajdziemy w sklepie, są 
Algida Magnum, Nestle Kaktus, Big 
Milk, i Koral Ekipa.

Nowości 
w sezonie 2022

Co roku start sezonu 
lodów wiąże się z po-
jawieniem nowych 
propozycji producen-
tów lodów. Tegorocz-
ne nowości stanowiły 
w  kwietniu ponad 
19  proc. udziałów 
w wartości sprzedaży 
kategorii w sklepach 
małoformatowych 
do 300 mkw. 

W tym roku mamy okazje wypró-
bować warianty, spośród których 
największym zainteresowaniem 
w  maju cieszą się: Kaktus Boom 
producenta Froneri w dwóch wer-
sjach – niebieskiej i fioletowej pole-
wie o pojemności 45 ml, oraz jeden 
z nowych wariantów Koral Ekipa 
o smaku jabłkowym o pojemności 
XL – 65 ml. Na szczególną uwagę 
zasługują również 4 produkty no-
wej marki Nuii producenta Froneri 
w opakowaniach 90 ml. W rankin-
gu głównych nowości tego sezonu 
znajdziemy również pozycje pro-
ducenta Unilever, który uraczył nas 
w tym roku między innymi: Algidą 
Magnum Almond Remix o pojem-
ności 85 ml, oraz Algida Big Milk 
Big Cookie w rożku – 140 ml. n

1,1
1,3

2020 r. 2021 r.

40%

25%

19%

16%
Koral

Unilever

Froneri

Pozostałe

Źródło: CMR.

Źródło: CMR.

Ryc. 1. Wartość sprzedaży PLN (mld) lodów impulsowych
sklepy małoformatowe do 300m2 2020 I 2021 r.

Ryc. 2. Udziały wartościowe w sprzedaży lodów impulsowych (%)
sklepy małoformatowe do 300m2 2021 r.
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Jak wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i Centrum Monitorowania Rynku (CMR) Panel, 
w maju 2022 roku wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 mkw. była o 13.5 proc. 
wyższa, natomiast liczba transakcji wzrosła o 9,1 proc. w porównaniu z majem 2021 r.

Centrum Monitorowania Rynku

W maju 2022 r. zarówno liczba 
transakcji, jak i wartość sprzedaży 
były znacznie wyższe niż przed ro-
kiem, kiedy obowiązywał szereg 
ograniczeń związanych z pande-
mią (przez znaczną część miesiąca 
zamknięte m.in. restauracje i kina, 
a  większość uczniów uczyła się 
zdalnie). 

Klienci przychodzili częściej do 
sklepów i jednorazowo wydawali w 
nich więcej (za sprawą wyższych 
cen), ale robili mniejsze zakupy niż 
rok temu – w maju 2022 r. w prze-
ciętnym koszyku było średnio 3,7 
produktów, czyli mniej niż przed ro-
kiem i znacznie mniej niż dwa lata 
wcześniej (w pierwszej fazie pande-
mii). Średnia liczba opakowań na 
paragonie zarejestrowana w maju 
br. jest dokładnie taka jak w okresie 
przed pandemią, czyli w maju 2019 
r. Do poziomu sprzed trzech lat po-
wrócił również odsetek paragonów 
zawierających jedną lub dwie pozy-
cje – w maju br. takie zakupy robił 
co drugi klient odwiedzający sklepy 
małoformatowe. 

Średnia wartość koszyka w maju 
2022 r. wyniosła 19,3 zł – to o około 
4 proc. więcej niż przed rokiem, ale 
o około 2 proc. mniej niż w pierw-
szej fazie pandemii w maju 2020 r. 
Wyższe niż przed rokiem kwoty na 
paragonach to efekt wzrostu cen. 
Znacznie droższe niż przed rokiem 
są podstawowe produkty spożyw-
cze, takie jak mleko (wzrost średniej 
ceny o ponad 25 proc.), cukier, olej 
(wzrost o ponad 60 proc.), masło, 
a  także produkty zbożowe, jak 
mąka (za kilogram trzeba zapłacić 
o 40 proc. więcej niż przed rokiem), 
makaron i pieczywo. Warto zauwa-
żyć, że kategorie, które podrożały 
najbardziej – masło, olej, mąki czy 
cukier notują spadki sprzedaży 
w ujęciu wolumenowym, co ozna-
cza klienci ograniczają ich zakupy 
w sklepach małoformatowych i szu-
kają tych produktów w niższych ce-
nach w innych formatach sklepów. 

W maju wysokie temperatury 
przyczyniły się do wzrostu sprzeda-
ży w sklepach małoformatowych 
lodów (liczba paragonów, na któ-

rych pojawiała się ta kategoria była 
o 14 proc. wyższa niż przed rokiem), 
wody czystej, a także piwa (w przeli-
czeniu na litry jego sprzedaż wzro-
sła o około 5 proc.). Słabiej niż przed 
rokiem sprzedawały się natomiast 
wódki czyste – w maju 2022 r. wolu-
men ich sprzedaży w sklepach ma-
łoformatowych spadł o 9 proc., jed-
nak wydatki na tę kategorię, za spra- 
wą wyższych cen były nieco wyższe 
niż przed rokiem. Alkohole określa-
ne powszechnie jako wódki smako-
we (w których zawartość alkoholu 
jest systematycznie obniżana, przez 
co wzrost cen jest łagodniejszy niż 
w przypadku wódek czystych) odno-
towały w tym czasie wzrost sprze-
daży o niemal 9 proc. w ujęciu wo-
lumenowym, co przełożyło się na 
16 proc. wzrost wartości sprzedaży. 

W maju 2022 r. lepiej niż przed ro-
kiem sprzedawały się słodycze im-
pulsowe, gumy do żucia i drobne 
przekąski, takie jak rogaliki czy 
musy owocowe, kupowane często 
przed szkołą lub pracą. Z analizy pa-
ragonów wynika również, że w br. 

Polacy bardziej niż przed rokiem 
przykładają się do robienia prze-
tworów – w maju duży wzrost 
sprzedaży (i to mimo znaczących 
wzrostów cen) odnotował cukier że-
lujący.

Maj to zwykle miesiąc, w którym 
w sklepach małoformatowych zaczy-
na się sezonowy szczyt sprzedaży za 
sprawą większego popytu na piwa, 
napoje i lody. Tak też było i w tym 
roku – w porównaniu z kwietniem 
2022 r., wartość sprzedaży w skle-
pach małoformatowych w maju 
wzrosła o 9 proc., a liczba transakcji 
była o 17 proc. wyższa. Liczba para-
gonów, na których pojawiały się 
lody w maju br. była aż o 150 proc. 
wyższa niż w kwietniu, natomiast 
liczba klientów kupujących piwo 
wzrosła w tym czasie o 25 proc. n
 
Sklepy małoformatowe do 300 mkw. 
obejmują: małe sklepy spożywcze do 
40 mkw., średnie sklepy spo żywcze 
41-100 mkw., duże sklepy spożywcze 
101-300 mkw. oraz specjalistyczne 
sklepy alkoholowe.
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FOODSERvICE W IRLANDII

Avoca

Avoca to sieć kilkunastu skle-
pów o długiej historii, gdyż 
początki firmy sięgają aż 

1723 ro ku. Firma zaczynała jako 
niewielki warsztat tkacki, ale z cza-
sem, po zmianach własnościowych, 
skoncentrowała się na sprzedaży 
świeżej żywności i osiągnęła wyjąt-
kowy sukces.

Współcześnie Avoca to sklepy 
spożywcze z ofertą wysokiej jakości 
żywności wraz z rozbudowaną ofer-
tą mięs na dedykowanych stoiskach, 
delikatesy, winiarnie, restauracje 
oraz kawiarnie w jednym. 

Flagowy sklep Avoca Ballsbridge 
znajduje się w bezpośrednim są-
siedztwie Aviva Stadium, w dzielni-
cy w której swoje europejskie biura 
mają giganci technologiczni, korpo-
racje finansowe zatrudniające wie-
lu profesjonalistów, stanowiących 
główną bazę klientów. We flagowym 
sklepie sieci znajdują się delikatesy 
ze stoiskami z daniami gotowymi 
„grab&go”, bufet śniadaniowy, sta-
cja kawowa z obsługującym ją bari-
stą. Jest też piekarnio-ciastkarnia 
z wypiekanym na miejscu pieczy-
wem oraz słodkościami własnej 
produkcji. Można wybrać dania ze 

stacji grill, która oferuje 
codziennie świeżo przy-
gotowywane, całe pie-
czone kurczaki na wy-
nos oraz duży wybór 
kanapek z kurczakiem 
na ciepło. Całość do-
pełnia Pizza Avoca, czy-
li centralnie zlokalizo-
wany piec do pizzy, 
w  którym wypiekane 
są różne rodzaje pizzy 
do zjedzenia na miej-
scu i na wynos.

Układ sklepu pozwala na szybkie 
zakupy asortymentu convenience 

ze stoisk usytułowanych przy wej-
ściu, a także dłuższą wizytę i podróż 

Convenience  
na świecie

Cykl 

Irlandzkie powiedzenie mówi: „It’s better to pay the butcher than the doctor”, czyli 
„Lepiej zapłacić rzeźnikowi niż lekarzowi”, a jego sens oznacza, że lepiej jeść 

żywność wysokiej jakości i płacić za nią więcej, niż spożywać tanio kupowane 
produkty niskiej jakości, a pieniądze wydawać na swoje leczenie. 

Przesłanie zawarte w irlandzkim przysłowiu wcielają w życie lokalne sieci sklepów 
convenience, a jakość oferty wskazywana przez ekspertów rynku jako dominująca 

w skali światowej. Przyjrzyjmy się zatem kilku z nich bliżej.

LESZEK JURCZAK 
regionaL reLationshiP Partner centraL and eastern euroPe 

NACS | ADVANCING CONVENIENCE & FUEL RETAILING

Wnętrze  
sklepu  
Maxol
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w świat kulinariów w głębi sklepu. 
Ogólne wrażenie, po przekroczeniu 
drzwi wejściowych do sklepu, to 
obfitość opcji kulinarnych, przygo-
towanych tak, żeby zaspokoić 
wszystkie gusta i dostosować się 
do różnego poziomu budżetu 
klientów.

Maxol

Kolejny ważny podmiot w kanale 
convenience to Grupa Maxol, po-
siadająca sieć blisko 250 stacji, bę-
dąca jedną z największych na ryn-
ku irlandzkim. Jest to firma 
rodzinna, szczególnie przywiązana 
do swojego dziedzictwa i tradycji, 
co ma odzwierciedlenie w ofercie 
gastronomicznej.

W 2017 roku powstał flagowy 
koncept tej sieci, zlokalizowany na 
przedmieściach Dublina o nazwie 
Maxol Ballycoolin. Ballycoolin to 
duży, dwupoziomowy budynek 
z komfortową strefą wypoczynku 
dla ponad 100 osób, zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz stacji. 
Wi-fi dla klientów jest bezpłatne, 
a punkty ładowania telefonów są 
rozmieszczone w wielu dogodnych 
miejscach. Sieć oferuje własną 
markę kawy Rosa, która jest przy-
gotowywana w wersji „bean to cup” 
i podawana w 100 proc. biodegra-
do walnych naczyniach jedno ra-
zowych.

Insomnia Coffee

Partnerem Maxol jest sieć Insom-
nia Coffee oferuje bogaty wybór 
wysokiej jakości na-
pojów kawowych 
i prze kąsek przygo-
towywanych przez 
baristów, które za-
spo- 
koją każdy gust. 
W  sklepie Maxol 
klienci znajdą sze-
roki wybór różno-
rodnych owoców, 
pieczywa wypieka-
nego na miejscu 
oraz świeżo przy-
gotowanych kanapek Grab & Go. 
Ofertę dopełniają „delikatesy na 
ciepło i na zimno” oraz dania obia-
dowe oferowane przez cały dzień.

OKR Group

W odpowiedzi na rosnące zapo-
trzebowanie klientów na gorące, 
świeżo przygotowywane posiłki, 
w  ubiegłym roku Maxol ogłosił 
partnerstwo z inną irlandzką firmą 
rodzinną – Grupą OKR. OKR to wio-
dący irlandzki operator franczyzy 
gastronomicznej, posiadający na 
rynku irlandzkim takie marki jak 
Burger King i Apache Pizza. Burger 
King uzupełnia ofertę gastrono-
miczną Maxol Ballycoolin.

Applegreen

Applegreen to sieć stacji paliw 
i  sklepów convenience z blisko 
200 punktami sprzedaży w Irlandii. 
Poprzez partnerstwa biznesowe 
z innymi podmiotami na rynku co-
nvenience, Applegreen tworzy na 
każdej stacji mix ofertowy, który 
jest dopasowany do oczekiwań 
klientów w konkretnej lokalizacji.

Freshii
Na stacjach Applegreen można 

znaleźć punkty kanadyjskiej sieci 
Freshii, której motto na lokalnym, 
irlandzkim rynku brzmi „The Ta-
stiest, Healthiest food in Ireland”. 
W ofercie Freshii znajdują się świe-
żo przygotowane sałatki, burritos, 
wrapy, smoothies i soki z kurkumy. 
Freshii stawia na świeże składniki 
i zbilansowany, zdrowy skład kalo-
ryczny, ponieważ cała oferta jest 
przygotowywana pod okiem fir-
mowego dietetyka.

Chopstix

Kolejnym part-
nerem gastrono-
micznym, z któ-
rym Applegreen 
rozwija swoje sta-
cje, jest Chopstix, 
czyli sieć oferują-
ca prostą kuchnię 
azjatycką w wer-
sji convenience, 
czyli jednorazo-
wych opakowa-

niach i po przystępnych cenach. 
Chopstix jest dostępny w sieci Ap-
plegreen głównie w lokalizacjach 
autostradowych i jest ceniony przez 
klientów za bardzo korzystną pro-
porcję ceny i szybkości serwowania 
posiłku do jego jakości.

Trend wegański

Applegreen, jako jedyna z sieci 
stacji kilka lat temu dostrzegła rosną-
cy w gastronomii trend wegański 
i zbudowała szeroką ofertę potraw 
z tej kategorii, często z wykorzysta-
niem roślinnych zamienników mię-
sa. Składają się na nią Vegan Sausa-
ge Roll, Vegan Spicy Chickpea and 

Kale Pie, Vegan Falafel and Hum-
mus Wrap. Całość oferty uzupełnia-
ją soki owocowe tłoczone na zim-
no i – jak przystało na dużą sieć 
stacji paliw – własna marka kawy 
braeburn Coffee, wraz z szeroką 
ofertą przekąsek. 

Wnioski

Podsumowując, irlandzki rynek 
foodservice w kanale convenience 
jest bardzo dojrzały, konkurencyjny, 
a także jest źródłem inspiracji dla 
menedżerów z branży retail z róż-
nych krajów Europy myślących per-
spektywicznie o rozwoju swojej 
oferty. Podczas wakacyjnych woja-
ży warto odwiedzić gościnną Zielo-
ną Wyspę i zapoznać się ofertą kuli-
narną na stacjach. n

o autorze
Leszek Jurczak – doświadczony menedżer z branży HoReCa i Re-

tail. Jest regionalnym reprezentantem NACS na terenie Europy Cen-
tralnej i Wschodniej.

NACS – założone w 1961 roku w USA (jako National Association 
of Conveniece Stores) jest obecnie wiodącym globalnym stowarzy-
szeniem branżowym zrzeszającym ponad 1300 firm z segmentu 
con venience retail i forecourt retail. Jest obecne w ponad 50 kra-
jach świata. 

Eksperci 
foodservice 

branży 
convenience 
od kliku lat 

zdecydowanie 
najwyżej oceniają 

rozwój rynku 
irlandzkiego.
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Kawowi pasjonaci – zarówno domowi amatorzy, jak i zawodowi bariści, zaparzyli 
w podróży niejedną kawę. Postaram się przybliżyć, jakie kawowe akcesoria przydadzą się 
nam w wyprawach i na które powinniśmy znaleźć miejsce w swoich podróżnych torbach. 

MICHAŁ BŁASIAK 
Brand amBassador MONIN w PoLsce

AkcesoriA kAwowe   
niezbędnik w podróży

Na pierwszym miejscu bę-
dzie z pewnością Aero-
press – zajmuje mało miej-

sca, jest plastikowy, więc trudno go 
uszkodzić i do tego – bardzo uni-
wersalny. Za każdym razem kawę 
można przygotować inaczej. W użyt-
kowaniu jest bardzo prosty i szybki, 
a pozwala cieszyć się kawoszowi 
naprawdę dobrą kawą przelewową.

Oczywiście smakosz kawy zabie-
rze z sobą tylko kawę w ziarnach, 
więc oczywistym jest konieczność 
zabrania młynka. W podróży najle-
piej sprawdzą się młynki ręczne, 
które napędzamy tylko i wyłącznie 
siłą naszych mięśni, a do tego są 
dużo mniejsze i poręczniejsze od 
tradycyjnych młynków elektrycz-
nych. Do wyboru mamy tu napraw-
dę sporo producentów i modeli, 
różniących się od siebie konstruk-
cją, designem, żarnami, sposobem 

regulacji grubości mielenia no i oczy-
wiście ceną. Nie ośmielę się wybrać 
tego jedynego, gdyż każdy kawosz 
wybierze taki młynek według wła-
snych preferencji.

Kolejną ciekawą opcją jest wybór 
Gabi Master A. Jest to metoda prze-
lewowa, a sam zaparzacz z wszyst-
kimi jego elementami zmieści się 
w niewielkie pudełko. Urządzenie to 
działa podobnie jak ekspres przele-
wowy – dzięki temu jesteśmy w sta-
nie otrzymywać bardzo powtarzalne 
w smaku kawy. Ponieważ zaparzacz 
ten jest zrobiony z tworzywa, jest 
dzięki temu lekki i nie musimy się 
bać, że go potłuczemy.

Myślę, że wielu pasjonatów w swo-
je podróże zabrałoby tradycyjny 
dripper – ceramiczny bądź plastiko-
wy, oczywiście w zestawie z młyn-
kiem, by cieszyć się zawsze świeżo 
zmieloną i zaparzoną kawą. Drip-

pery to dość popular-
ne rozwiązanie i tak 
naprawdę najłatwiej 
dostępne na rynku – 
często drippery znaj-
dziemy nawet w skle-
pach z wyposaże- 
n i e m  A G D  c z y 
pomiędzy kuchenny-
mi akcesoriami. Te 
zwykłe plastikowe 
będą też najbardziej 
przystępne cenowo.

Do wszystkich wspo-
mnianych metod oczy-
wiście musimy pamiętać o zabraniu 
z sobą odpowiednich filtrów do 
parzenia kawy. Filtry są najczęściej 
papierowe, więc udając się np. nad 
wodę jak choćby spływ kajakowy, 
czy jeśli wiemy, że spadnie deszcz, 
warto takie filtry zabezpieczyć 
przed zamoknięciem. 

W naszą podróż oczywiście za-
bierzemy też ulubione ziarna kawy. 
Natomiast uważam też, że podczas 
wypraw w różne miejsca czy kie-
runki świata, warto jest próbować 
lokalnych metod zaparzania kawy 
jak i produktów miejscowych pa-
larni. n
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REDuKCJA śMIECI  
NA WYCIąGNIęCIE RęKI 

(po napój)

Jak dbając o naturę osiągnąć  
czysty zysk – taki, że bakteria nie siada

Naczynia wielokrotnego 
użytku są bardziej ekolo-
giczne niż te jednorazowe, 

a każdy wielorazowy kubek zastę-
puje aż 1000 swoich jednorazo-

wych odpowiedników. Kubki wie-
lorazowego użytku to mniej 
bałaganu, a przy okazji oszczęd-
ność czasu, energii i zasobów ludz-
kich (samo się przecież nie po-

sprząta). Imponujące? A jakże! Jak 
zatem wcielić w życie ideę zastą-
pienia kubków jednorazowych, 
tymi wielorazowego użytku? Wy-
starczy zainteresować się ofertą 

wspomnianych kubków oraz stać 
się częścią jednego z systemów, 
które już z powodzeniem funkcjo-
nują w kilku krajach Europy, w tym 
w Polsce. Generalna idea polega na 

Jeszcze do niedawna nikt w Polsce nie słyszał o systemach kubków wielokrotnego 
użytku. Teraz jednak wprowadzają go w życie kolejne miasta Polski, od Bałtyku 

po gór szczyty i bezsprzecznie odnoszą sukces. Niejeden Kowalski, zwabiony 
zapachem gorącej czekolady, czy świeżo mielonej kawy, z przyjemnością 

zdecyduje się w drodze do pracy na zakup tego pieszczącego podniebienie napoju. 
I tu na przykład zaczyna się pole do popisu dla właścicieli stacji paliw, które słyną 

z pysznej kawy.
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tym, że wraz ze sprzedażą napoju 
pobiera się kaucję wysokości kilku 
złotych, która jest zwracana w mo-
mencie oddania naczynia. W efek-
cie, każdy użytkownik po opróżnie-
niu, wykonanego z bezpiecznego 
i  komfortowego polipropylenu, 
kubka, nie wyrzuca go, ani nie po-
zostawia byle gdzie, ale grzecznie 
przynosi do jednego z punktów 
biorących udział w programie. Oka-
zuje się, że system, który z powo-
dzeniem zdaje egzamin we wszel-
kiego rodzaju punktach sprzedaży, 
może być dla stacji paliw doskona-
łą szansą dołożenia swoich, nie 
trzech, a trylionów groszy do walki 
o czystą planetę i wpisania tego 
z dumą w politykę swojej firmy.

Pucu, pucu, chlastu, chlastu! 
Zwrot kubka i co dalej – czyli 
ciąg dalszy eko trików

Zaraz po oddaniu do punktu, ku-
bek musi zostać umyty zgodnie 
z  obowiązującymi normami, po 
czym czysty jak łza wraca do obie-
gu. To oczywiste, iż w czasach oba-
wy o zdrowie nasze i naszych bli-
skich, poczucie bezpieczeństwa 
jest najważniejsze. Niejeden powie, 
że tworzywo sztuczne sprawia, że 
mycie kubków wielokrotnego użyt-
ku może być prawdziwym wyzwa-
niem. To prawda. Lekkie kubki lu-
bią się podczas pracy urządzenia 
myjącego przewracać i napełniać 
wodą, co wymaga dodatkowego 
ich opróżniania, płukania oraz osu-
szania. Dlatego właśnie z pewno-
ścią warto oddać sprawy w ręce 
profesjonalistów. Wymienionymi 
wcześniej wyzwaniami zajął się 
światowej sławy specjalista w zakre-
sie zmywania – marka Winterhalter. 
Firma opracowała mistrzowskie 
rozwiązanie i stworzyła system zmy-
wania kubków z tworzywa sztucz-
nego. Chapeau bas! Tak, tak – czapki 
z głów, bo to było nie lada zadanie!

Panuje powszechne przekona-
nie, że im wyższa temperatura my-
cia, tym większe bezpieczeństwo 
użytkowania naczyń, tymczasem 
kluczową rolę odgrywają przede 
wszystkim środki myjące, dzięki 
którym kubki są nie tylko idealnie 

czyste i bezpieczne, ale również 
szybko schną. Oprócz zaopatrzenia 
w niezbędną chemię, marka Win-
terhalter oferuje także pełną obsłu-
gę techniczną. Preparaty, z których 
korzysta firma działają bakterio 
i  wirusobójczo, co pozwala być 
spokojnymi o nasze zdrowie. 
Cóż, wysokiej klasy sprzęt 
zmywający to jednak wyda-
tek, na który nie zawsze moż-
na sobie od razu pozwolić. 
Do tych jednak, którzy chcą 
cieszyć się oszczędnością 
czasu, pieniędzy i  energii, 
Winterhalter kieruje orygi-
nalną i atrakcyjną usługę 
wynajmu zmywarek gastro-
nomicznych, czyli sprzętu 
niezbędnego również na 
stacji paliw. Pomyślmy – brak 
konieczności zakupu sprzętu, 
a jedynie wynajem na ela-
stycznych zasadach to po-
trójna oszczędność: energii, 
czasu, oraz siły roboczej, 
a solidny, energooszczędny 
sprzęt to definitywnie dobry 
kierunek dla bycia proekolo-
gicznym. Wszelkie szczegóły 
i odpowiedzi na pytania 
o najlepsze rozwiązanie dla 
Twojej stacji paliw znaj-
dziesz na stronie: wynajmij-
zmywarke.pl.

Możesz zrobić coś 
dobrego? Zrób to już 
dzisiaj – czyli kilka 
słów o ogromnej 
roli właścicieli stacji 
paliw w kształtowaniu 
dobrych postaw 
społecznych – 
satysfakcja i korzyści 
gwarantowane!

Wielka moc, to wielka od-
powiedzialność. Jeżeli jesteś 
właścicielem stacji, to wiedz, 
że masz naprawdę szerokie 
pole do działania. To Ty de-
cydujesz o części gastrono-
micznej w Twojej firmie. 
Zmiana menu nastawiona 
na zdrowe i pożywne propozycje 
to wielki krok w stronę jasnej stro-
ny mocy. Czy hot dog musi być je-
dynym ciepłym daniem? Oczywi-

ście, że nie. Przecież istnieją kasze, 
ryże, z którymi można szeroko po-
eksperymentować i  łącząc z mię-
sem, czy warzywami podać w taki 
sposób, żeby zachwycić najgorliw-
szego zjadacza fast foodów. Propo-
nując zdrowsze odpowiedniki po-

siłków wpływasz na lepszy stan 
zdrowia społeczeństwa. To również 
Ty masz możliwość podjąć decyzję 
o odejściu od jednorazowych kub-

ków i zdecydowania się na wspo-
mniany wcześniej system kaucyjny 
kubków wielokrotnego użytku. To 
również od Ciebie zależy z jakiej 
zmywarki, czy innego sprzętu bę-
dzie korzystała Twoja stacja paliw. 
Możesz być proekologiczny i mądrze 

kształtować postawy innych, a tak-
że sprawić, że Twoja marka będzie 
z ekologią kojarzona, a to najlepsza 
reklama dla Twojego biznesu. n
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nowość – BAGietkA do hot doGA 
frAncuskieGo ze sMAżoną ceBulką 
MArki schulstAd
do pszennej bagietki hot dogowej dodaliśmy aż 11 proc. złocistej, smażonej cebulki. Po zgril-
lowaniu, ta kompozycja nabiera wyjątkowego wyrazistego smaku i aromatu. słodka i wytrawna 
jednocześnie, smażona ce-
bulka, to najlepszy składnik 
przekąsek, które rozbudzają 
apetyt i angażuje wszystkie 
zmysły – smak, zapach, kolor 
i super chrupnięcie! to oferta 
zarówno dla klasycznych roz-
wiązań, jak i pole do ekspery-
mentów. współgra z parów-
ką, kiełbaską klasyczną, białą, 
kabanosem, kaszanką i wyra-
zistymi musztardami. #cebu-
Love wzbogaci twoją ofertę 
wyraz iśc ie !  wypieczona 
w Lantmannen unibake Po-
land. n

uniwersAlnA ŁAdowArkA 
sieciowA exc liGht 
Brak wbudowanego kabla – to nie wada! to możliwość szerokiego zasto-
sowania. smartfony, tablety, głośniki bluetooth, słuchawki, smartwatche, 
elektroniczne papierosy – podłącz odpowiedni kabel i ładuj je wydajnie, 
dzięki wbudowanemu systemowi smart chip control, który w inteligent-
ny sposób steruje procesem ładowania, dobierając natężenie dla każde-
go z urządzeń tak, by skrócić czas napełnienia baterii do minimum. z nową 
ładowarką sieciową eXc Light, posiadającą dwa porty (usB-a i usB-c), 
obsługujące szybkie ładowanie, możesz ładować dwa całkowicie różne 
urządzenia jednocześnie. minimalistyczna forma z delikatnym podświe-
tleniem Led sprawia, że Light wygląda naprawdę elegancko. n

Monin 
peAch teA 
syrop monin Peach tea 
pozwala tworzyć nieskoń-
czoną liczbę kombinacji 
napojów herbacianych, od 
herbaty mrożonej do wy-
rafinowanych martini. sy-
rop monin Peach tea jest 
prosty w zastosowaniu 
i użyteczny: długotrwała 
przydatność do spożycia 
bez konieczności umiesz-
czania w lodówce, dzięki 
wysokiej koncentracji zre-
dukowany koszt przygoto-
wania napoju. spróbuj go 
zmieszać lub ubić z aro-
matami owoców, kwiatów, 
orzechów czy przypraw, 
a będziesz zaskoczony do-
skonałym rezultatem. n

nowe zMywArki kApturowe 
z serii pt od winterhAlter
zostały zaprojektowane tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom i są zop-
tymalizowane pod kątem maksymalnej oszczędności: nieskomplikowane, 
wydajne i szybkie. winterhalter gwarantuje doskonałe rezultaty zmywania 
i absolutną niezawodność działania. nowy, automatyczny kaptur bez wysiłku 
zarówno otwiera jak i zamyka maszynę, tym samym znacznie ułatwiając pra-
cę personelu zmywającego. Lśniące szklanki, błyszczące naczynia, idealnie 
czyste sztućce, higieniczne kubki lub to wszystko na raz. nową zmywarkę 
kapturową z serii Pt, która jest dostępna w trzech rozmiarach maszyn, można 
dostosować do naczyń i ich stopnia zabrudzenia za pomocą ustawień opro-
gramowania. dzięki wysokowydajnemu systemowi zmywania i dobrze za-
projektowanej koncepcji higieny, winterhalter zapewnia pierwszorzędne re-
zultaty zmywania bez względu na to, jak uporczywy jest brud. n
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poMóż rAtowAć  
plAnetę z puro coffee 
Puro to marka opracowana przez miko coffee – stała się ona 
w wielu krajach synonimem wysokiej jakości kawy fairtrade, 
której producent konsekwentnie wspiera wysiłki na rzecz 
ochrony lasów deszczowych w krajach, gdzie produkuje się 
kawę. Po zakończeniu zrównoważonej uprawy i etapu zwią-
zanego z przygotowaniem, ziarna kawy Puro przemierzają 
oceany, docierając do naszych palarni, gdzie na naszych 
oczach zmieniają kolor z zielonego na ciemnobrązowy. Puro 
jest na ścieżce neutralności pod względem emisji dwutlenku 
węgla. zapewniamy, że wytwarzany w wyniku uprawy, trans-
portu drogowego, żeglugi morskiej i procesu palenia co2 
jest zrównoważony pod względem emisji przez redd+. klu-
czowe działania Puro są już neutralne pod względem emisji 
dwutlenku węgla do 2024 r. n

speed-x 
o nieskończonej 
liczBie 
zAstosowAń 

Pierwszy na świecie piec z mikrofalą i systemem mycia. Połączenie gotowania 
konwekcyjnego i mikrofalowego zostało zdezaktualizowane przez innowa-
cyjną technologię Speed-X, która łączy gotowanie w kuchence mikrofalowej 
i  piecu konwekcyjno-parowym. Automatyczne mycie eliminuje godziny 
i koszty pracy poświęcone na czyszczenie pieców oraz trwale eliminuje ryzy-
ko ewentualnych pozostałości środków chemicznych w komorze gotowania. 
Speed-X jest w stanie sprawić, że pyszne, gorące dania będą świeżo ugotowa-
ne, a nie zregenerowane i podane niewiarygodnie szybko. n

MArtini floreAle i viBrAnte 
Kultowa marka włoskich wermutów Martini prezentuje nową gamę bezalkoholowych (~0%) aperiti-
vów: kwiatowy Floreale i owocowy Vibrante. Dzięki nim kwintesencją włoskiego dolce vita można się 
cieszyć o każdej porze dnia – bo zawsze jest czas na Martini! Obydwa produkty są dostępne w Polsce 
od czerwca.
Martini Floreale to orzeźwiające, lekkie i kwiatowe aperitivo z nutami artemizi i rzymskiego rumianku 
z Pancalieri. Z kolei na fanów odświeżających i owocowych smaków czeka Martini Vibrante, czyli owo-
cowe i zbalansowane aperitivo z nutami włoskiej bergamotki i pomarańczy. W obu nowościach Mar-
tini nie ma sztucznych składników, aromatów czy glutenu. n

soMersBy pAssion  
fruit & orAnGe 0,0% 
Somersby Passion fruit & Orange 0,0% to orzeźwiające połą-
czenie smaku egzotycznej marakui z lubianym przez Polaków 
smakiem pomarańczy. To również pierwszy wariant bezalko-
holowy, który powstał na bazie wersji alkoholowej, popularnej 
wśród polskich konsumentów. Opakowanie ma widoczną in-
formację, że to  „nowość” oraz elementy w kolorze niebieskim 
wskazujące, że to wariant 0,0%. Nowość najlepiej smakuje 
schłodzona, podawana z kostkami lodu.
To już trzeci bezalkoholowy smak wprowadzony na ten sezon, 
a piąty w  portofolio 0,0% marki Somersby. n
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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 liczy 
ona ok. 350 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.

eXc mobile Polska
Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
tel. (22) 233 10 79
sales@eXcmobile.eu
www.eXcmobile.eu

Wywróciliśmy do góry nogami kategorię kabli i ładowarek do telefonów komórkowych. Udowodniliśmy, 
że kolory mają moc. Jeżeli chcesz przekonać się jak wielką, zapraszamy Cię do grona naszych 
Partnerów. Zaufaj profesjonalistom! – od 16 lat pracujemy z największymi detalistami w tym kraju. 

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

(22) 772 42 54
biuro@lantmannen.com
www.lantmannen-unibake.com

Firma Lantmannen Unibake to wiodąca międzynarodowa grupa piekarnicza w Europie, dostarczająca 
wysokiej jakości produkty piekarnicze na rynek detaliczny i gastronomiczny do 60 krajów. Pieczywo 
wypiekane jest w 36 piekarniach na całym świecie. Lantmannen Unibake Poland działa od ponad 30 lat 
na rynku polskim. Pod marką SCHULSTAD oferuje bułki do hamburgerów i hot dogów, klasycznych 
i francuskich, bagietki, bułki do kebaba, pity, croissanty, ciastka i mini ciasteczka duńskie; tosty, san-
dwicze i wiele innych. Pieczywo zarówno mrożone, jak i świeże, z przeznaczeniem do gastronomii i do 
detalu. Firma prowadzi sprzedaż na terenie całej Polski i w Europie.

Paccor (Bydgoszcz) Poland
ul. Dąbrowa 21
85-147 Bydgoszcz
tel. (52) 320 59 46, (52) 320 59 04 
tel. kom. 691 958 844
info@miko-kawa.pl
www.mikocoffee.com/pl/

Firma MIKO Coffee została założona w  1801 roku i  specjalizuje się w  obsłudze firm oraz segmentu 
horeca w kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z najstarszych marek kawowych na rynku międzyna-
rodowym. Poprzez ponad 40 firm w Europie, Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję 
jako sprawdzony dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu ponad 200 lat palenia kawy 
zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające nam na produkcję najszlachetniejszych kaw espresso. 
Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, która jest kluczem do przygotowania doskona-
łego espresso.
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Orlen Paliwa 
ul. Zglenickiego 46a
09-411 Płock
tel. (24) 256 60 39
fax (24) 367 90 55
www.orlenpaliwa.com.pl

Spółka Orlen Paliwa proponuje odbiorcom hurtowym kompleksową ofertę produktów paliwowych, 
m.in. benzyn (PB95, PB98), olejów napędowych, oleju napędowego grzewczego, propanu, butanu 
oraz mieszaniny propan-butanu (LPG). Sprzedawane przez spółkę paliwa produkowane są przez Polski 
Koncern Naftowy, co jest gwarantem najwyższej jakości oraz spełniają normy Unii Europejskiej, 
a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Są również przyjazne dla środo-
wiska. Firma od wielu lat utrzymuje pozycję lidera na rynku hurtowej sprzedaży paliw płynnych co 
potwierdzają – z roku na rok – coraz wyższe notowania w najbardziej prestiżowych polskich rankin-
gach. Orlen Paliwa jest jedną z największych polskich organizacji sprzedażowych, której zasięg działal-
ności obejmuje teren całego kraju.

 

 

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 to: Rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kate-
gorii produktów i napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo w zakresie ich przetwarzania; Zakupy 
isprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych; Efektywne zarządzanie łańcuchem 
dostaw obejmującego produkty, opakowania i dystrybucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za 
numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, puree owocowych oraz sosów deserowych. 
To zasługa ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawa-
nych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie wyselekcjono-
wane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze produkty 
wyjątkowej jakości o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – naturally inspiring. Rozwój 
Marki Monin w Polsce oraz szkolenia w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii napojów, 
deserów oraz potraw blendowanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy 
obecni w ciągu roku na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy roz-
wiązania i sprzedajemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”. Od 
kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do 
miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix.

Unox 
Via Majorana 22
35010 Cadoneghe PD – Włochy
tel. +48 (22) 104 17 01
tel. +48 665 232 000
fax +39 (049) 86 57 555
info.pl@unox.com
www.unox.com 

Unox, wiodąca firma w projektowaniu, produkcji i sprzedaży profesjonalnych pieców dla gastronomii, 
handlu detalicznego, cukiernictwa i piekarnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Winterhalter Gastronom Polska
ul. Krajobrazowa 2
05-074 Wielgolas Duchnowski
tel. (22) 773 25 52
biuro@winterhalter.com.pl
www.winterhalter.pl

Winterhalter jest ekspertem w dziedzinie przemysłowych systemów zmywania. Już od ponad 20 lat 
działalności na polskim rynku firma buduje pozycję lidera, oferując najwyższej jakości zmywarki prze-
mysłowe, chemię oraz systemy uzdatniania wody dla każdego rodzaju biznesu gastronomicznego. 
Produkty firmy Winterhalter wyróżniają się innowacyjnością, wydajnością, łatwością użycia i perfekcyj-
nymi efektami zmywania zapewnianymi od dziesiątków lat w profesjonalnych kuchniach na całym 
świecie.
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smaż   na cebulka
HOT DOG

www.lantmannen-unibake.pl

wzbogaci twoja oferte wyraziscie! 

ZŁOCISTA, SMAŻONA CEBULKA
∙   Dodaliśmy aż 11% smażonej cebulki  

do naszej bagietki hot-dogowej

∙   Po zgrillowaniu, kompozycja nabiera  
wyjątkowego, słodko-wytrawnego smaku  
i aromatu

UNIKALNE POŁĄCZENIE  
∙   Oferta dla klasycznych rozwiązań, jak i pole do eksperymentów

∙    Dla prawdziwych smakoszy rekomendujemy spróbować z: 

- Kiełbaską wiejską i musztardą francuską 

- Kiełbaską drobiową i musztardą miodową 

- Białą kiełbaską i musztardą chrzanową

SUPER CHRUPNIĘCIE
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