


To system monitoringu jakości paliw, polegający na okresowych, niezapowiedzianych kontrolach jakości 

paliw na stacjach benzynowych objętych  oraz trzech poziomach wizualizacji 

stacji zgodnie z kryteriami wejścia do Programu ustalonymi przez  







Promowanie wysokiej jakości paliw sprzedawanych na stacji objętej 
Poprawa wiarygodności Uczestników Programu wobec klientów stacji 
Zapewnienie zgodności sprzedawanych paliw z obowiązującymi wymogami prawnymi 
i normatywnymi w zakresie kontrolowanych parametrów 

Badanie postrzegania jakości produktów i jakości obsługi na stacji paliw objętej 
, poprzez sukcesywne gromadzenie informacji od ostatecznych konsumentów paliw 
(klientów stacji paliw) 













 - Organizator  

 - akredytowane laboratorium wykonujące badania jakości 
paliw

 - stacja paliw

Obecnym partnerom handlowym 
Potencjalnym klientom posiadającym lub użytkującym stację paliw, prowadzącą otwartą sprzedaż 
paliw, gotowym przystąpić do Programu i spełniającym jego kryteria

Nadzorującym Program jest  - hurtowy dystrybutor oferujący paliwa, 

których producentem jest    oraz akredytowane laboratorium analityczne 


Systematyczny monitoring jakości paliw gwarantuje Uczestnikowi Programu stabilną, właściwą 
jakość oferowanych paliw

 zwiększa zaufanie do stacji objętej kontrolą jakości paliw
Jakość paliw jest potwierdzona unikatowym certyfikatem przystąpienia do Programu,
który pozycjonuje jego posiadacza w ekskluzywnym gronie stacji dbających o jakość oferowanego 
produktu

Certyfikowana stacja paliw promowana jest na elektronicznej mapie stacji dostępnej 

na stronie
   pozycjonuje Uczestnika w grupie stacji dbających o klientów 
i o wysokie standardy rynkowe

Klienci stacji będą mogli dokonać oceny stacji na stronie , a Uczestnik 

 otrzyma bieżącą informację o poziomie satysfakcji swoich klientów





Kontrole jakości są niezapowiedziane
Pozytywny wynik kontroli jakości paliwa daje prawo Uczestnikowi do wykorzystania elementów 

marketingowych z logo  zgodnie z zasadami umowy handlowej oraz do dalszego 
uczestnictwa w Programie
Standardowa kontrola jakości paliwa przeprowadzana jest z losowo wybranego dystrybutora

Poboru próbek dokonują Inspektorzy 
Odmowa poddania się kontroli równoznaczna jest z negatywnym wynikiem kontroli, co oznacza 
ryzyko wykluczenia z Programu
O wynikach kontroli Uczestnik jest informowany przez Organizatora
Przeprowadzający kontrolę umieszcza w uzgodnionym miejscu informację o dacie kontroli 
(na dystrybutorze)




Elementy marketingowe w pakiecie podstawowym przyznawane są Uczestnikowi nieodpłatnie
Uczestnik Programu może zakupić dodatkowe elementy marketingowe zgodnie z katalogiem 
udostępnionym przez Organizatora

Elementy promocyjno-wizerunkowe    pozostają własnością 
Organizatora, są udostępniane wyłącznie na czas obowiązywania umowy handlowej 

z  
Elementy promocyjno-wizerunkowe z logo  zakupione przez Uczestnika Programu mogą 

być przez niego użytkowane tylko w okresie związania umową handlową z 
W przypadku rozwiązania umowy handlowej przez którąkolwiek ze stron, Uczestnik Programu 
zobowiązany jest do zdjęcia i zwrotu wszystkich nośników oznakowania lub ich zniszczenia 
w obecności Organizatora i za jego zgodą

Elementy promocyjno-wizerunkowe    są umieszczane w sposób 
i w miejscu uzgodnionym z Organizatorem Programu












Badania zgodności jakości paliw z obowiązującą normą i wymogami prawnymi
Zakres badań będzie dobierany w zależności od potrzeb i pory roku

Każdy Uczestnik   
umieszczony jest na elektronicznej mapie stacji 
i otrzymuje wizytówkę internetową na stronie 

Programu - 
Wizytówka stacji  wyposażona jest 
w mapkę Google’a z zaznaczoną lokalizacją, 
krótki opis, skan certyfikatu przystąpienia
do Programu oraz link do formularza z ankietą

Dodatkową funkcjonalnością internetową jest zbieranie 
od klientów stacji paliw informacji o jakości obsługi 

na stacji za pośrednictwem strony 
Funkcjonalność oparta jest na dostępnej mapce 
z lokalizacjami stacji paliw, umieszczonej na stronie 
internetowej i polega na wypełnieniu przez klienta stacji 
formularza zawierającego ankietę
Celem ankietowania jest monitoring jakości paliw 

na stacjach objętych    oraz 
rejestracja ewentualnych skarg dotyczących jakości 
sprzedawanych paliw i jakości obsługi na stacji
Za pośrednictwem tej funkcjonalności klient stacji może 
wysłać e-mail bezpośrednio do wybranej stacji paliw




Znajdź na mapie interesującą
Ciebie stację na której dostępne 
jest paliwo monitorowane przez 
Paliwa BAQ
















tablica wolnostojąca - dwustronna
certyfikat przystąpienia do Programu
nalepka na dystrybutor z hologramem i datą kontroli
naklejka na szybę OWV
plakat A2 z informacją o ankietowaniu
znak najazdowy odblaskowy
2 badania paliw w roku 

tablica wolnostojąca - dwustronna
certyfikat przystąpienia do Programu
nalepka na dystrybutor z hologramem i datą kontroli 
baner jednostronny 
naklejka na szybę OWV 
plakat A2 z informacją o ankietowaniu 
plakat w ramce na dystrybutor
naklejka na pylon
znak najazdowy odblaskowy
flaga szturmówka wkręcana w ziemię
3-4 badania paliw w roku

tablica wolnostojąca LED
certyfikat przystąpienia do Programu
nalepka na dystrybutor z hologramem i datą kontroli 
baner jednostronny 
naklejka na szybę OWV 
plakat A2 z informacją o ankietowaniu 
plakat w ramce na dystrybutor 
naklejka na pylon 
odzież antyelektrostatyczna (kurtka + spodnie)
element mocowany na otok
flaga na maszt (bez masztu i podstawy)
znak najazdowy odblaskowy 
flaga szturmówka wkręcana w ziemię
potykacz na nóżkach
badanie mikrobiologii (jednorazowo przy przystąpieniu do Programu)
4 badania paliw w roku











tablica wolnostojąca - 
dwustronna

certyfikat przystąpienia 
do Programu

nalepka na dystrybutor
z hologramem
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naklejka na szybę OWV

plakat A2 z informacją
o ankietowaniu

znak najazdowy
odblaskowy




DD-MM-RRRR

Data uzyskania

BAQ/001/RRRR

Numer certyfikatu

Niniejszym stwierdza się, że stacja paliw:























certyfikat przystąpienia 
do Programu

nalepka na dystrybutor
z hologramem

naklejka 
na szybę OWV

baner jednostronny 

DD / MM / RRRR

DATA PRZEPROWADZONEGO BADANIA

plakat A2 z informacją 
o ankietowaniu

STACJA PODLEGA 
INTERNETOWEMU 

SYSTEMOWI 
ANKIETOWANIA

Zagłosuj na 

swoją stację
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R

plakat w ramce na dystrybutor




DD-MM-RRRR

Data uzyskania

BAQ/001/RRRR

Numer certyfikatu

Niniejszym stwierdza się, że stacja paliw:
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naklejka na pylon




(ciąg dalszy)



tablica wolnostojąca - 
dwustronna

znak najazdowy odblaskowy

flaga szturmówka
wkręcana w ziemię











tablica wolnostojąca
LED

certyfikat przystąpienia 
do Programu

nalepka na dystrybutor
z hologramem

naklejka 
na szybę OWV

baner jednostronny



DD / MM / RRRR

DATA PRZEPROWADZONEGO BADANIA

flaga szturmówka
wkręcana w ziemię

plakat w ramce
na dystrybutor




DD-MM-RRRR

Data uzyskania

BAQ/001/RRRR

Numer certyfikatu

Niniejszym stwierdza się, że stacja paliw:
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PALIWA 

MONITOROWANE 







plakat A2 z informacją 
o ankietowaniu

odzież 
antyelektrostatyczna

naklejka na pylon

(ciąg dalszy)

STACJA PODLEGA 
INTERNETOWEMU 

SYSTEMOWI 
ANKIETOWANIA
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swoją stację
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potykacz na nóżkach












element mocowany na otok

znak najazdowy odblaskowy

flaga na maszt
(bez masztu i podstawy)

(ciąg dalszy)



www.baq-badania.pl









plakat A2 z informacją 
o ankietowaniu

61,75 zł *

plakat w ramce na dystrybutor
89,44 zł *

flaga na maszt 
(bez masztu i podstawy)

135,00 zł *

flaga szturmówka 
wkręcana w ziemię

520,00 zł *

poziom gruntu

naklejka na pylon
71,25 zł *

* cena netto za sztukę

STACJA PODLEGA 
INTERNETOWEMU 

SYSTEMOWI 
ANKIETOWANIA

Zagłosuj na 

swoją stację

www.paliwabaq.pl

R
znak najazdowy odblaskowy

890,00 zł *





* cena netto za sztukę

nalepka na dystrybutor
z hologramem

6,65 zł *

baner jednostronny
232,75 zł *

naklejka 
na szybę OWV

57,00 zł *

stelaż wkopywany w ziemię
360,00 zł *

poziom gruntu

stelaż wolnostojący
750,00 zł *

DD / MM / RRRR

DATA PRZEPROWADZONEGO BADANIA

PALIWA 

MONITOROWANE

PALIWA MONITOROWANE







potykacz na nóżkach
757,00 zł *





flaga szturmówka 
wkręcana w ziemię

poziom gruntu
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tablica wolnostojąca - 
dwustronna / LED












stelaż wkopywany w ziemię

poziom gruntu







stelaż wolnostojący







plakat w ramce
na dystrybutor













750 13301060









potykacz na nóżkach

znak najazdowy
odblaskowy





koszulka polo 
krótki rękaw (premium)

71,25 zł *

spodnie antyelektrostatyczne 
z certyfikatem letnie

95,00 zł *

przód tył

kurtka antyelektrostatyczna 
z certyfikatem bez podpinki

237,50 zł *

przód

tył

przód

tył

koszulka polo 
długi rękaw (premium)

80,75 zł *

przód

tył

bluza polarowa
217,00 zł *

spodnie antyelektrostatyczne 
z certyfikatem zimowe

162,00 zł *

przód tył

kurtka antyelektrostatyczna 
z certyfikatem z podpinką

325,00 zł *
przód tył

* cena netto za sztukę

przód

tył
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Widełka 869
36-145 Widełka
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55

Adres korespondencyjny:
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock


ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55


ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Budynek SENATOR seg. C Ip
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa 
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55


ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock
tel. (+48 24) 256 60 39


ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 46a
09-411 Płock
tel. (+48 24) 201 04 00
fax (+48 24) 367 70 50


801 100 100 z telefonów stacjonarnych
(+48 24) 365 72 72 z telefonów komórkowych
fax (+48 24) 367 70 53


ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
tel. (+48 24) 365 72 91
801 805 541 z telefonów stacjonarnych


ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55


ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock
tel. (+48 24) 256 60 38
fax (+48 24) 367 90 53


ul. Chodźki 27
20-093 Lublin
tel. (+48 24) 256 60 51
fax (+48 24) 367 90 59


Al. Korfantego 2
40-004 Katowice
tel. (+48 24) 286 59 61
fax (+48 24) 367 75 08


ul. Sportowa 8 bud. B
81-300 Gdynia
tel. (+48 24) 256 61 17
fax (+48 24) 367 91 11


ul. Lechicka 59a
61-695 Poznań
tel. (+48 24) 256 60 67
fax (+48 24) 367 90 61


Widełka 869
36-145 Widełka
tel. (+48 17) 867 27 00
fax (+48 17) 867 27 01
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