2016-08-09

Robert Pietryszyn wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów CEEP
8 sierpnia br. Rada Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP) wybrała Roberta Pietryszyna,
prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów CEEP.
Przewodniczącym został Eryk Kłossowski, na stanowisko wiceprzedowniczącego wybrano również Rafała
Milanda. Warto przypomnieć, że od 27 lipca br. Rada Dyrektorów CEEP występuje w następującym
składzie: Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE (do akceptacji przez Radę Nadzorczą PGE) Eryk
Kłossowski, Prezes Zarządu PSE Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A. Robert Pietryszyn,
Prezes Zarządu Grupa LOTOS S.A. CEEP jest …

2016-01-19

Zbigniew Brzeziński, Jerzy Buzek i James Jones honorowymi członkami CEEP
Zbigniew Brzeziński, Jerzy Buzek i James Jones zostali honorowymi członkami Central Europe Energy
Partners (CEEP). Będą oni wspierać organizację w działaniach, mających na celu wzrost bezpieczeństwa
energetycznego Unii Europejskiej. CEEP reprezentuje na forum międzynarodowym sektor energii i
przemysł energochłonny z Europy Centralnej. – CEEP sprawia, że producenci i konsumenci energii mówią
w Brukseli jednym głosem. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych honorowych członków, którzy zasiądą
w Radzie Doradczej CEEP, głos ten będzie jeszcze lepiej słyszany. Działając razem, stajemy przed szansą
na integrację …

2015-12-23

Pierwsza restauracja SUBWAY na stacji paliw LOTOS
LOTOS otworzył na stacji paliw w Rumii (woj. pomorskie) pierwszą restaurację SUBWAY. Na
początku 2016 roku planowane jest otwarcie następnych punktów gastronomicznych tej marki na stacjach
tranzytowych i miejskich. Rozwój oferty gastronomicznej na stacjach sieci LOTOS to nie tylko
wzmocnienie wizerunku stacji paliw jako miejsca, gdzie można wygodnie i smacznie zjeść, to również
odpowiedź na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów sieci. Jeszcze przed świętami klienci stacji
paliw LOTOS w Rumii będą mogli skorzystać z menu restauracji SUBWAY, oferującej szeroki wybór
pysznych kanapek w dwóch rozmiarach: 15 …

2015-12-22

LOTOS finalizuje przejęcie udziałów w złożach na polu Sleipner
Spółka LOTOS Norge uzyskała zgody administracyjne Norweskiego Ministerstwa Finansów oraz
Ministerstwa Ropy i Energii na nabycie pakietu aktywów na polu gazowym Sleipner. O zawarciu umowy w
tej sprawie ze spółką ExxonMobil Norway LOTOS informował 2 listopada br. Średnia wielkość produkcji
z przejętych złóż (przypadająca na LOTOS Norge) wynosi 16 tys. boe/d (tj. baryłek ekwiwalentu ropy
naftowej dziennie) w 2015 r. Tym samym, wraz z uruchomieniem wstępnego wydobycia na bałtyckim
złożu B8, LOTOS zwiększył dwuipółkrotnie swoje dzienne wydobycie – do ok. 30 tys. boe/d –
przekraczając ustalony na koniec 2015 r. cel …

2015-12-21

Asfalty LOTOSU w Tunelu pod Martwą Wisłą

Zakończył się właśnie kolejny, istotny etap układania nawierzchni bitumicznej w Tunelu pod Martwą
Wisłą. To ostatni element Trasy Słowackiego, która połączy porty w Gdańsku: lotniczy oraz morski z
obwodnicą Trójmiasta i autostradą A1. Do przygotowania nawierzchni tej niezwykle istotnej dla Pomorza
inwestycji drogowej użyto ponad 250 ton sprawdzonego na wielu kontraktach asfaltu modyfikowanego
MODBIT produkcji LOTOS Asfalt. Dwie nitki tunelu będące fragmentem Trasy Słowackiego o długości
całkowitej 1,4 km będą przebiegały na głębokości do 35 m. Każdy z tuneli będzie miał po dwa pasy ruchu,
a ich otwarcie planowane …

2015-12-14

CEEP: Porozumienie klimatyczne to okazja do przeglądu europejskiego systemu handlu
emisjami
Szczyt klimatyczny w Paryżu zakończył się przyjęciem porozumienia. Niemal 200 krajów z całego świata
podpisało się pod dokumentem, którego celem jest ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi poniżej
2st.C w porównaniu do epoki przedindustrialnej. Zdaniem ekspertów Central Europe Energy Partners
(CEEP), koncepcje handlu emisjami (ETS), przyjęte przez Unię Europejską, nie znajdowały w czasie

konferencji wsparcia ze strony innych krajów. To wskazuje na konieczność dyskusji nad przeglądem tego
systemu w samej Unii. Fakt, że porozumienie ma charakter globalny, jest niewątpliwie istotnym
osiągnięciem w walce z …

2015-12-11

Nowatorskie badania sejsmiczne gruntu pod instalacje Projektu EFRA
W rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku przeprowadzono unikatowe w Polsce badania gruntu, które
pozwolą na odpowiednie przygotowanie struktur nośnych pod nowe instalacje Projektu EFRA. Teren
budowy został dokładnie przebadany do głębokości ok. 30 metrów metodą badań sejsmicznych crosshole
przez renomowaną niemiecka firmę Geotomographie. Takie badanie jest w warunkach polskich nowością.
Prędkość rozprzestrzeniania się w gruncie specjalnie wytworzonej fali sejsmicznej pozwala na
wyznaczenie właściwych parametrów podłoża, a uzyskane dane specjaliści wykorzystają do optymalnego
przygotowania posadowienia elementów …

2015-11-16

CEEP: Nowe regulacje obniżą konkurencyjność europejskiego przemysłu
Propozycje dotyczące zmiany dyrektywy ws. emisji przemysłowych wywołują obawy przed skutkami
finansowymi dla sektora energii i przemysłu energochłonnego. Central Europe Energy Partners (CEEP)
wezwał Komisję Europejską, by przed podjęciem jakichkolwiek decyzji przedstawiła szczegółową analizę
wpływu nowych regulacji na środowisko, gospodarkę i zatrudnienie. Dyrektywa ws. emisji przemysłowych
(IED), przyjęta w listopadzie 2010 roku, jest głównym instrumentem Unii Europejskiej pozwalającym
regulować poziom zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Dyrektywa zobowiązuje wszystkie kraje
członkowskie do …

2015-11-06

Paweł Olechnowicz: Mamy szansę zrewolucjonizować rynek energii w Europie Centralnej
Europa Centralna ma szansę istotnie wzmocnić swą pozycję na arenie międzynarodowej poprzez
infrastrukturalną integrację całego regionu i otwarcie na dostawy surowców energetycznych z nowych
źródeł. To z kolei pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i konkurencyjność całej Unii Europejskiej –
przekonywał w Waszyngtonie Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe
Energy Partners (CEEP). CEEP jest pierwszą organizacją reprezentującą w Brukseli i na forum
międzynarodowym sektor energii i przemysł energochłonny z Europy Centralnej. Występując w
Waszyngtonie przed czołowymi przedstawicielami …

2015-11-05

CEEP: Przygotowujemy grunt pod partnerstwo gazowe USA i Europy
Wraz ze wzrostem roli Stanów Zjednoczonych na globalnym rynku gazu, Europa ma szansę pozyskać
nowe źródła dostaw i obniżyć cenę tego strategicznego surowca. Obie strony mogą znacząco skorzystać na
otwarciu swych rynków energii i wprowadzeniu ułatwień w transatlantyckim handlu LNG. Wysocy rangą
politycy i menedżerowie z obydwu stron Atlantyku spotkali się 4 listopada w Waszyngtonie, by
przygotować grunt pod amerykańsko-europejskie partnerstwo gazowe. Dostawy skroplonego gazu
ziemnego (LNG) nie są w Europie niczym nowym. Pierwszy statek z ładunkiem LNG dotarł z USA na
angielską wyspę Canvey już w 1959 roku. …

2015-10-29

Lotos: III kwartał dobrze rokuje na wyniki całego roku
Po trzech kwartałach 2015 roku LOTOS wypracował skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) na
poziomie 743 mln zł (wobec 318 mln zł straty operacyjnej w analogicznym okresie ub.r.). Zysk EBITDA
(wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł po dziewięciu miesiącach br. ponad 1,28 mld zł
(0,27 mld zł w analogicznym okresie ub.r.). LOTOS konsekwentnie realizuje Program Efektywność i
Rozwój, w ramach którego uruchomiono wstępne wydobycie ze złoża B8 oraz rozpoczęto realizację fazy
inwestycyjnej Projektu Efektywna Rafinacja (EFRA). – Drugie półrocze to dla LOTOSU aktywny okres
realizacji kolejnych zadań dotyczących …

2015-10-20

„Nowy Impuls 2015” dla Central Europe Energy Partners
Działalność Central Europe Energy Partners (CEEP) została nagrodzona tytułem „Nowy Impuls 2015”.
To wyróżnienie dla instytucji, które wnoszą nową jakość do polskiej gospodarki i sektora energii,
wskazują ofensywne trendy i dają sygnał do podejmowania niestosowanych wcześniej rozwiązań. Jak
podkreśliło jury w uzasadnieniu nagrody, CEEP skutecznie zabiega na forum unijnym o interesy sektora
energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej. W ciągu ostatnich pięciu lat organizacji udało
się zrealizować najważniejszy cel, jakim jest integracja firm i instytucji z regionu wokół wspólnych celów.
Podmioty …

2015-10-07

EFRA, czyli efektywna rafinacja – o realizowanym właśnie projekcie EFRA, w ramach
długofalowej strategii rozwoju, mówi Piotr Przyborowski, prezes spółki LOTOS Asfalt,
dyrektor operacyjny Grupy LOTOS S.A.
Jakie perspektywy stwarza spółce LOTOS Asfalt Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023?
Inwestycje, które przeprowadziliśmy w latach 2004-2008 r. w Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle
bardzo dobrze przygotowały nas na boom inwestycyjny, który nastąpił po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. W 2011 r., kiedy Polska przygotowywała się dodatkowo do EURO 2012, sprzedaliśmy
milion ton asfaltów. To był rekordowy rok. Tamte inwestycje przygotowały nas do realizacji obecnej
perspektywy unijnej. W przyjętym harmonogramie działań przewidujemy kolejny okres wzmożonych
inwestycji drogowych. Według naszych …

2015-10-06

LOTOS ma pierwszą ropę z B8
Spółka LOTOS Petrobaltic, jedyna firma poszukująca i wydobywająca ropę i gaz z polskiej strefy
ekonomicznej Morza Bałtyckiego, uruchomiła wstępną produkcję na kolejnym złożu. Chodzi o pole
naftowe B8, którego potencjał wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy. Uruchomienie wstępnej
produkcji było możliwe dzięki wykorzystaniu platformy wiertniczej LOTOS PETROBALTIC, która jest
przystosowana do prowadzenia prac wydobywczych. – Zagospodarowanie złoża B8 to strategiczny projekt
LOTOSU, realizowany w segmencie wydobywczym – komentuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy
LOTOS S.A. – Po uruchomieniu docelowego wydobycia …

2015-10-02

Maroš Šefčovič i Paweł Olechnowicz wspólnie o wyzwaniach sektora energii w Europie
Centralnej
Maroš Šefčovič i Paweł Olechnowicz wspólnie o wyzwaniach sektora energii w Europie Centralnej
Poprawa konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego, budowa Korytarza Północ–Południe i
zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu w Europie. To główne tematy dyskusji pomiędzy Marošem
Šefčovičem, Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za Unię Energii, i Pawłem
Olechnowiczem, Przewodniczącym Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP). Spotkanie
odbyło się w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku i było okazją do rozmowy o najważniejszych
wyzwaniach w sektorze energii w Europie …

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

2015-07-16

10 lat Lotosu na GPW
Mija 10. rocznica wejścia Grupy Lotos na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W mijającym
okresie powstał pionowo zintegrowany koncern paliwowy, a Rafineria Gdańska ze stosunkowo
niewielkiego zakładu przetwórstwa ropy przekształciła się w koncepcyjnie, technologicznie i menedżersko
jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie i na świecie. Dzięki realistycznej, dynamicznej
strategii, której wyrazem był inwestycyjny Program 10+, jedno z największych przedsięwzięć
gospodarczych współczesnej Polski, Grupa Lotos znajduje się dziś w ścisłej czołówce europejskiej.
Sprzyja temu …

2015-06-22

CEEP z PIPCh
Central Europe Energy Partners (CEEP) – organizacja reprezentująca w Brukseli sektor energii i
przemysł energochłonny z Europy Centralnej – rozpoczyna współpracę z Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego (PIPC). Celem jest integracja branży na forum europejskim oraz intensyfikacja działań na
rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu. Współpraca z Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego to potwierdzenie pozycji, jaką CEEP wypracował w ciągu ostatnich pięciu lat na arenie
międzynarodowej, w szczególności w Brukseli.– Naszą największą siłą jest szeroka reprezentacja
sektorów, uwzględniająca zarówno producentów, …

2015-06-16

Memorandum Warszawskie
Członkowie Central Europe Energy Partners (CEEP) apelują o Unię Energii tworzoną na fundamentach
gospodarki cyfrowej Innowacje technologiczne i cyfryzacja przemysłu to niezbędne siły napędowe
efektywnej Unii Energii. Kluczem jest tu infrastruktura Korytarza Północ–Południe, mająca połączyć
morza Bałtyckie, Adriatyckie i Czarne. Realizacja tego celu wymaga stworzenia platformy, która skupi
wszystkie zainteresowane podmioty w celu kształtowania właściwego otoczenia finansowego i
regulacyjnego. To najważniejsze konkluzje z konferencji „29+1”, zorganizowanej przez Central Europe
Energy Partners (CEEP) w dniach 15–16 …

2015-05-28

Transatlantycki handel LNG to większa dywersyfikacja i bezpieczeństwo rynku energii w
Europie
W czasie gdy Europa szuka sposobów na zabezpieczenie się przed potencjalnymi niedoborami w
dostawach gazu, Amerykanie już dziś produkują więcej tego surowca niż są w stanie wykorzystać.
Eksportu skroplonego gazu z USA do Europy przyniesie korzyści obu stronom. To główna konkluzja
Amerykańsko-Europejskiego Okrągłego Stołu nt. LNG, jaki odbył się w Brukseli w dniach 27–28 maja.
Do niedawna Stany Zjednoczone były jednym z największych na świecie importerów surowców
energetycznych. Dziś są ich znaczącym producentem. To dlatego debata, jaka miała miejsce w ciągu
ostatnich dwóch dni w Brukseli, wyszła naprzeciw …
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