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Komunikat prasowy, 29 maja 2019 r. 

 
  
XXVI Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2019 już za nami! 
 
15-17 maja odbyła się 26. edycja największego wydarzenia organizowanego przez Polską 
Izbę Paliw Płynnych. Partnerem Targów była firma EHRLE. 
 
Targi otworzyła Halina Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych podkreślając w swym 
przemówieniu rolę tego wydarzenia dla krajowej gospodarki. Wyraziła nadzieję, że jak co 
roku stanie się ono inspiracją i przyczynkiem do efektywnych inicjatyw biznesowych nie 
tylko branży naftowej, ale całej retail (sprzedaży detalicznej). Uroczystego przecięcia 
wstęgi – symbolicznego otwarcia Targów – dokonali m.in.: Marek Matuszewski, poseł na 
Sejm RP; Łukasz Hołubowski, Prezes ORLEN Paliwa; Maciej Dobieszewski, p.o. Prezesa 
GUM oraz Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT, którzy wraz z resztą VIP-ów następnie jako 
pierwsi zwiedzili stoiska w hali i na zewnątrz Warszawskiego Centrum Wystawienniczego 
EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. 
 
Warto zauważyć, że nasze Targi ściągają coraz więcej gości ze wschodu. Przede wszystkim 
z krajów daw. bloku radzieckiego: Białorusi, Ukrainy, krajów nadbałtyckich, ale także 
Półwyspu Arabskiego, Indii, Pakistanu (a kraj ten pełni b. ważną funkcję dla logistyki ropy 
arabskiej, z największą na świecie rafinerią) i całej Azji, łącznie z Chinami i Japonią. Ze 
względu na kierunki światowego obrotu biopaliwami leżymy też w kręgu zainteresowań 
przedsiębiorców z Indochin, Australii, Afryki. Tradycyjnie na naszych Targach są oczywiście 
marki amerykańskie i europejskie, które przedstawiają tu najnowocześniejsze rozwiązania, 
jak było to np. z prezentacją przez firmę Petronova multimedialnego odmierzacza xSeries 
portugalskiego producenta Petrotec, który do produkcji wejdzie dopiero za 2 lata. 
 
Od samego początku, czyli od 26 lat Targi STACJA PALIW gromadzą w Warszawie 
producentów i dostawców z wielu krajów świata i różnych kontynentów, jak CGH, Dover 
Fueling Solutions (OPW), GIA, Gilbarco, GOK, Hectronic, Karcher czy Tokheim (TGS), 
czerpiących z potencjału naszej gospodarki, której nasze stacje dostarczają energii do 
prowadzenia biznesu. Coraz częściej prężnie prezentują się też firmy ze wschodu, jak np.: 
E100 – fleet management, DPR – oświetlenie LED, MoniTank czy Technotrade – systemy 
kontrolne. Wciąż przybywa nowych branż, które reprezentują wystawcy krajowi, jak i 
marki międzynarodowe: GP Battery to baterie akcesoriów mobilnych; Portwest – odzież 
robocza, LPG Group – nazwa mówi sama za siebie. Prezentację ułatwia AKADEMIA 
PRZEDSIĘBIORCY, gdzie wystawcy mogą zaprezentować się w formie warsztatów, w żywej 
relacji z potencjalnymi Klientami, a także dyżury eksperckie przedstawicieli urzędów, jak 
GUM czy UDT, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z legislacją. 
 
Prezentację wystawców wypada zacząć od dwu championów polskiej gospodarki. PKN 
Orlen bogatą paletę propozycji B2B dla właścicieli stacji franczyzowych uzupełniał ofertą 
gastronomiczno-sklepową. Odpowiadano m.in. na pytania o hurtowe dostawy paliw czy 
zasady współpracy w programie Paliwa BAQ. Płocki koncern dużą wagę przykłada do 
sektora rolnego – niedawno wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa ogłosił 
kompleksową ofertę dla branży agrarnej: paliwa, smary, oleje, nawozy. Znany jest też z 
CRS, m.in. sponsoringu sportu, zatem odwiedzających jego stoisko witała twarz Roberta 
Kubicy. Koncern był też sponsorem filmu o Ignacym Łukasiewiczu, który promuje Polskę w 
świecie, utrwalając wiedzę o roli „pierwszego nafciarza” dla naszej cywilizacji. 
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Grupę Lotos w tym roku odwiedził na naszych Targach Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, 
co wiązało się z inwestycjami, które poszukujący węglowodorów w basenie Morza 
Bałtyckiego gdański koncern poczynił w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego, 
niezbędnego dla infrastruktury krytycznej polskiej gospodarki. O cyberbezpieczeństwie, 
rurociągach i kierunkach dostaw ropy naftowej można było też porozmawiać na stoisku 
PERN. 
 
Temat cyberbezpieczeństwa w branży naftowej to wiele zróżnicowanych obszarów. Warto 
tu przypomnieć o obowiązujących stacje paliw, jako pierwsze z branży retail, kasach online 
– na ten temat można było porozmawiać m.in. z Elzabem czy Posnetem. Przy 
franczyzowych sklepach nie można pominąć stoiska Carrefoura z ofertą dla stacji 
niezależnych. 
 
Dziś każdy ma własny koncept gastronomiczno-sklepowy, wspierany przez inne segmenty 
swej działalności, SCR, marketing cyfrowy, influencerów. Na Circle K, spożywając Simply 
Great Coffee, można było zrobić zdjęcia z Tomaszem Kucharem i Karoliną Pilarczyk – 
Queen of Europe in Drift, a także poznać produkty smarne Motul; na BP, prócz Castrola, 
mieliśmy gastronomię Makłowicza, który opracował na Wild Bean Cafe specjalne 
receptury kanapek oraz wyselekcjonował wina, – co zaowocowało 700-proc. wzrostem 
sprzedaży!). 
 
Warto też jednak pamiętać, że własne pomysły na gastronomię i sklepy rozwijają też sieci 
niezależne, jak MOYA czy AVIA. Obowiązującym trendem jest żywność zdrowa, fit, na co 
odpowiada np. oferta firm: BioPlanet, DeSoto, Malczyk, Merkury, Soligrano czy Tłocznia 
Maurera. Ze stoiskiem Subwaya sąsiadowały urządzenia gastronomiczne Stalgast czy 
Wiesheu. Miłą atmosferę konsumpcji zapewniał Vigor Multimedia z „Muzyką bez ZAiKS". 
 
Jeżeli mowa o stacyjnej gastronomii, pamiętajmy o opakowaniach, do których recyklingu 
niezbędne są np. angielskie Glasdon i Leafield. Zaopatrując sklep w akcesoria/ gadżety/ 
produkty prezentowe, warto spojrzeć na ofertę zapalniczek Clipper czy akcesoriów 
mobilnych amerykańskiej Fifo, w obszarze dostaw dla stacji chcące konkurować z AV 
Dystrybucja, DLG, Lipro, Generacją M czy Meteorem. 
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Prócz B2B dla stacji w oczy (i nozdrza!) zwiedzających rzucały się nowoczesne kawomaty. 
Kawą częstowano też w STREFIE METANU. Na tym specjalnie wydzielonym obszarze 
naszych Targów można było zapoznać się ze wszystkim, co potrzebne do sprzedaży paliw 
metanowych: CNG/LNG, zaś specjalną atrakcją był motocyklowy MotoAmbulans i 
szkolenia z pierwszej pomocy. 
 
Jeżeli mowa o transporcie paliw, należy przywołać lidera wśród producentów cystern, 
Stokotę, która obchodzi właśnie swój jubileusz. Można też było porozmawiać o cysternach 
kriogenicznych. 
 
Współczesny transport nie może funkcjonować bez AdBlue. Dla polskich championów, 
jakim niewątpliwie jest Grupa AZOTY, produkt ten jest strategiczny. Urządzenia do 
logistyki, magazynowania i dystrybucji tego roztworu prezentowały: Adast, Jass (obie 
nagrodzone w konkursie PRODUKT ROKU, – w którym oceniają praktycy branżowi), 
Kingspan czy Swimer. 
 
Nie mogło zabraknąć urządzeń i usług dotyczących stricte infrastruktury stacyjnej. Za ich 
ofertę szereg firm: Petroconsulting, Petroster, Petroster-Serwis (marka 2AK), ZET – 
zostało nagrodzone w konkursie PRODUKT ROKU. W zbiornikach paliwowych 
wyspecjalizowane jest CGH, a kompleksową ofertę infrastruktury i myjni (marka Christ) od 
lat prezentuje Corrimex. 
 
W konkursie PRODUKT ROKU nagrodzono też szereg produktów do myjni: A.M.G., CID 
LINES (Biotek), Ehrle, Euro-Ekol, WashTec. Możliwości zwiększenia przepustowości myjni 
oferował brytyjski Superoperator, a różnorakie płatności m.in Control System, Nayax, 
Novaster. Tankomaty to z kolei m.in. Hectronic. Nie mogło zabraknąć światowych marek 
jak Karcher, ale też krajowych jak Aniger czy Sultof. 
 
Co roku w naszym MIASTECZKU MYJNI pojawia się szereg nowych firm CarWash. 
W ubiegłym roku był to np. włoski Kimicar, który zagościł u nas na stałe. W tym roku np. 
Casino Wash czy EasyWash. Warto pamiętać o OZE dla myjni, np. fotowoltaice (Columbus 
Energy) i ładowarkach pojazdów elektrycznych (EV), ale także warsztatach 
funkcjonujących przy stacjach paliw – dla nich ofertę wyposażenia miał Unimetal. 
 
Forum Dyskusyjne „Polski Rynek Paliw”, co roku towarzyszące Targom STACJA PALIW, 
rozpoczęło wręczenie najwyższych odznaczeń izbowych – ZŁOTYCH OKTANÓW. Mówiono 
m.in. o skutkach ograniczenia nadużyć w branży naftowej, nowych paliwach, a także 
rozwiązaniach legislacyjnych, obligatoryjnych dla naszej branży. Problematykę tę 
poruszano również podczas Spotkania Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen przy PIPP. Z 
kolei na uroczystej Gali XXVI Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2019 ogłoszono zaś 
zwycięzców 7. edycji konkursu ZŁOTA STACJA, premiującego najlepsze standardy stacji 
niezależnych. 
 
Dla Wystawców Targów ważna jest synergia szeregu mediów, które pozostają w gestii 
Polskiej Izby Paliw Płynnych, tj.: miesięcznika „Paliwa Płynne”, portalu paliwa.pl oraz 
targi.paliwa.pl, ściśle stargetowanych newsletterów branżowych i mediów 
społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Tweeter czy Youtube), które wspierają 
działalność informacyjną mediów tradycyjnych. 
 

Zapraszamy za rok! 


