2020-12-11

Średnio w hurcie Pb95 drożeje dziś 2 gr/l, a ON 3 gr/l

2017-12-06

Kolejna dostawa ropy naftowej z USA dla Grupy LOTOS
LOTOS zakupił kolejny transport amerykańskiej ropy naftowej. Do gdańskiego Naftoportu płynie
tankowiec transportujący 650 tys. baryłek (tj. ok. 80 tys. ton) amerykańskiej ropy gatunku WTI Midland.
To kolejny zakup LOTOSU, który jest elementem konsekwentnie wdrażanej strategii spółki w zakresie
dywersyfikacji dostaw surowców. W każdym przypadku decyzja o zakupie surowca jest uwarunkowana
efektywnością technologiczną i ekonomiczną. Obecnie co piąta baryłka ropy naftowej przerabianej w
gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS pochodzi z kierunku innego niż wschodni. Zbiornikowiec wypłynął już
z portu Freeport, koło Houston w …

2017-11-29

LOTOS rośnie we franczyzie
Sieć stacji paliw LOTOS w woj. małopolskim powiększyła się o nową lokalizację w miejscowości
Skawina. Obiekt znajduję się przy drodze krajowej nr 44, która łączy Górny Śląsk z Krakowem. To stacja
franczyzowa, zarządzana przez firmę „Tankpol” ze Szczucina. Stacja nr SP235 oprócz pełnej oferty
najwyższej jakości paliw LOTOS tj. Pb95, LOTOS Dynamic 98, ON, LOTOS Dynamic ON i LPG
wyposażona została w szereg funkcjonalności i udogodnień. Dostępny jest szybki nalew dla samochodów
ciężarowych. Nowy obiekt dysponuje również myjnią bezdotykową oraz stanowiskiem z kompresorem i
odkurzaczem. Oprócz bogatego menu CAFE …

2017-11-09

Pierwsza w historii LOTOSU ropa z USA dotarła do Gdańska/ LOTOS zainaugurował
nowy kierunek dostaw surowca
Do gdańskiego Naftoportu wpłynął dziś rano tankowiec „St. Helen”, transportujący 600 tys. baryłek (tj.
ok. 80 tys. ton) amerykańskiej ropy gatunku DSW (Domestic Sweet). To kolejny zakup LOTOSU, ale
pierwszy w historii import z USA, który jest elementem konsekwentnie wdrażanej strategii spółki w
zakresie dywersyfikacji dostaw surowców. – Dywersyfikacja to jeden z priorytetów LOTOSU, zapisany w
strategii na lata 2017-2022, którą konsekwentnie realizujemy. Dzisiejsza dostawa jest tego najlepszym
przykładem – podkreśla Marcin Jastrzębski, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – To pierwszy, ale nie ostatni
zakup ropy …

2017-10-05

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ujawnił nielegalną stację paliw
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze wraz z funkcjonariuszami Krajowej
Administracji Skarbowej z oddziału w Rzepinie na posesji w jednej z miejscowości powiatu
świebodzińskiego ujawnili nielegalną stację paliw. Na posesji prywatnej funkcjonariusze ujawnili 6
zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy, w których znajdował się olej napędowy w ilości 950 litrów
oraz sprzęt służący do tankowania. Funkcjonariusze ujawnili również 220 szt. papierosów oraz 2,5 litra
alkoholu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Do posiadania wyżej wymienionego towaru przyznał się
35-letni obywatel Polski, …

2017-09-26

Zarzuty za wyłudzanie podatku VAT przy fikcyjnym obrocie olejem rzepakowym
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu prowadzi
śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wrocławia i innych
miejscowości w Polsce. Jej celem było wyłudzanie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie
nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał
miejsca. Nierzetelne faktury na ponad 7 milionów złotych Na podstawie dotychczasowych ustaleń
ujawniono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości ponad 7 mln zł. Wystawiane były one w związku
z fikcyjnymi …

2017-09-07

KAS zabezpieczył trefną substancję ropopochodną
Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli w Dąbrowie Górniczej ponad 24 tys. litrów trefnej substancji
ropopochodnej. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 111 tys. złotych Towar miał trafić do
sprzedaży jako olej napędowy. Do ujawnienia oszustwa doszło dzięki szybkiej wymianie informacji i
współpracy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Katowic oraz Szczecina. W wyniku wspólnych
działań funkcjonariusze ustalili, że podejrzana ciężarówka przewozi substancję ropopochodną w
wielkogabarytowych plastikowych pojemnikach typu mauzer. Samochód kierował się do jednej z baz
transportowych w Zagłębiu. Zgodnie z …

2016-09-01

LOTOS z nowymi zasobami ropy w Norwegii

Odkrycie nowego złoża ropy naftowej w norweskiej części Morza Północnego otwiera przed spółką
LOTOS Norge nowe możliwości rozwoju i zwiększa jej potencjał wydobywczy. Złoże Langfjellet na
koncesji PL442 zostało odkryte w wyniku prowadzonego w sierpniu br. wiercenia otworu
poszukiwawczego. Według wstępnych szacunków operatora złoża – firmy Det Norske – jego potencjał
wynosi od 24 do 74 milionów baryłek ropy naftowej. Dla porównania potencjał eksploatowanego przez
LOTOS Petrobaltic bałtyckiego złoża B8 to ok. 30 mln baryłek. LOTOS Norge posiada 10-procentowy
udział w złożu Langfjellet. Koncesja PL442 została …

2016-08-12

Irańska ropa coraz bliżej Polski
Tankowiec „Atlantas” transportujący 2 mln baryłek irańskiej ropy naftowej dla LOTOSU dotarł właśnie
do Cieśnin Duńskich. Trwa trudna operacja Ship-to-Ship Transfer – przepompowania części ładunku na
drugi, mniejszy zbiornikowiec. Oba tankowce spodziewane są w Gdańsku 14 sierpnia br. Supertankowiec
„Atlantas” zmierza do Naftoportu w Gdańsku na mocy porozumienia pomiędzy Grupą LOTOS S.A. oraz
National Iranian Oil Company (NIOC). To efekt prac ukierunkowanych na zwiększenie poziomu
dywersyfikacji źródeł pozyskania surowców strategicznych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski w
sektorze energii. Z uwagi na …

2016-08-11

Rekordowe wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej
Arabia Saudyjska, największy na świecie eksporter ropy naftowej, wydobyła w lipcu 10,67 mln baryłek
dziennie – podała agencja Bloomberg. Tym samym pobity został zeszłoroczny rekord, który wynosił 10,56
mln baryłek. Saudowie pompują zazwyczaj więcej ropy w miesiącach letnich, by zaspokoić krajowy
popyt, spowodowany głównie większym zapotrzebowaniem elektrowni w sezonie intensywniejszego
użytkowania klimatyzacji. Źródło: Bloomberg Więcej w kolejnym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"
(op.pb)

2016-07-06

Irańska ropa dla LOTOSU
Zarząd Grupy LOTOS S.A. potwierdza zamówienie tankowca „Atlantas”, na pokładzie którego znajdują
się 2 mln baryłek irańskiej ropy naftowej. Jednostka zawinie do Naftoportu w połowie sierpnia. Z pełną
ofertą Grupy LOTOS można było zapoznać się podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA
PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. w EXPO XXI w Warszawie na stoisku B1. Zniesienie sankcji
międzynarodowych w zakresie handlu ropą naftową, nałożonych na Iran, umożliwiło nawiązanie
współpracy Grupy LOTOS S.A. oraz NIOC (National Iranian Oil Company), spółki odpowiadającej za
sprzedaż irańskiej ropy na światowych rynkach. Negocjacje …

2016-03-07

Niskie ceny ropy naftowej zmniejszą inwestycje w instalacje poszukiwawcze i
wydobywcze
Ceny ropy naftowej, które od połowy 2014 roku spadły o ok. 65 proc., komplikują perspektywy rozwoju
branży offshore i energetycznej. Światowi producenci z tych sektorów byli zmuszeni do ograniczenia
zatrudnienia o 200 tys. osób, a na ten rok prognozowane są kolejne cięcia – koszty inwestycji mają być
o ok. 30 proc. niższe. To przekłada się również na zamówienia dla stoczni i innych podwykonawców. –
Obserwujemy pewne spowolnienie w branży offshore. Ostatni rok i pewne symptomy podczas
poprzednich dwunastu miesięcy wskazywały, że będzie gorzej. I rzeczywiście tak właśnie …

2016-02-22

DM BZ WBK: Ropa Brent powróci do poziomu 70 dol. za baryłkę
Cena 30 dol. za baryłkę ropy nie jest ceną uczciwą – uważa Marcin Działek, analityk techniczny
i doradca inwestycyjny DM BZ WBK. Dlatego jego zdaniem lada moment cena ropy europejskiej
wystrzeli do poziomu co najmniej 50 dol. za baryłkę. W następnym rzucie wzrośnie o kolejne 20 dol. –
Według mnie ropa naftowa odbije już teraz. Jeśli przebijemy 27 dol. na ropie Brent, to dno jeszcze będzie,
mówiąc kolokwialnie, uklepywane. Natomiast to już jest koniec trendu spadkowego na tym surowcu.
Osiągnięcie poziomu ok. 53 dol. to perspektywa najbliższych tygodni, a poziomu 70 dol. – najbliższych
kwartałów …

2016-02-05

Amerykańska ropa trafiła do Wenezueli

Zniesienie embarga na eksport amerykańskiej ropy ma dalsze konsekwencje. Wenezuelska spółka
Petroleos de Venezuela zakupiła niedawno surowiec ze Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że po raz
pierwszy od 40 lat ropa WTI została dostarczona do państwa członkowskiego OPEC. Pozornie wydaje się
to dziwne, bowiem Wenezuela ma największe na świecie zasoby ropy naftowej szacowane na około 298
mld baryłek. Ponadto cały czas utrzymują się chłodne stosunki dyplomatyczne na linii Waszyngton –
Caracas. Nie przeszkadza to jednak koncernom naftowym w prowadzeniu biznesu i należy spodziewać się
kolejnych …

2016-02-02

A. Czerniak: Cena ropy naftowej może spaść do 15 dolarów za baryłkę
Ropa naftowa może kosztować nawet 15 dolarów za baryłkę – uważa Adam Czerniak z Polityki Insight.
W dłuższym terminie obecne ceny są jednak nie do utrzymania. Powodem jest nierównowaga panującą na
rynku. Wkrótce część producentów ropy będzie prawdopodobnie zmuszona do zaprzestania produkcji, co
przełoży się na spadek podaży i wzrost cen w okolice 50 dolarów. – Sytuacja na rynku surowcowym,
zwłaszcza na rynku ropy naftowej, opiera się w tej chwili na samych niewiadomych. W krótkim
okresie, w najbliższych miesiącach, możliwe jest, że cena ropy jeszcze będzie dalej spadać …

2016-01-22

Pierwszy od 40 lat amerykański tankowiec przypłynął do Europy
Walka o europejski rynek naftowy nasila się. Potwierdzeniem tego jest przypłynięcie amerykańskiego
tankowca do portu we Francji. Stało się to możliwe, ponieważ Barack Obama zniósł 40-letnie embargo na
eksport amerykańskiej ropy. Tankowiec opuścił Teksas trzy tygodnie temu i zawinął do francuskiego
portu Fos Marsylia w środę. Nabywcą ropy jest Grupa Vitol, która prawdopodobnie wyśle surowiec
rurociągiem do rafinerii Cressier w Szwajcarii. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika
„Paliwa Płynne” XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja …

2015-12-17

Fakty i mity na temat Iranu
Poniżej przedstawiamy kilka faktów i mitów na temat Iranu. • W lipcu tego roku podpisane zostało
porozumienie pomiędzy Iranem a największymi światowymi mocarstwami. Eksperci przewidują, że w
wyniku zniesienia wieloletnich sankcji import Iranu podwoi się w przeciągu kilku nadchodzących lat FAKT• Iran zajmuje 4. miejsce na świecie pod względem wielkości odkrytych rezerw ropy naftowej FAKT• W rankingu państw posiadających największe zasoby gazu ziemnego Iran zajmuje drugie miejsce
(na pierwszym miejscu jest Rosja) - FAKT• Iran jest krajem arabskim - MIT*• historia relacji …

2015-12-10

Adam Czyżewski: Co zmieniłby eksport amerykańskiej ropy?
Ponad rok temu w tym miejscu wyraziłem przekonanie, że zakaz eksportu ropy naftowej z USA zostanie
zniesiony, gdyż jego utrzymywanie nie ma ekonomicznego uzasadnienia a uwolnienie eksportu będzie
korzystne nie tylko dla gospodarki USA ale także dla Europy. Co zatem zmieniłby eksport amerykańskiej
ropy? • Natychmiastowym efektem uwolnienia eksportu ropy byłoby zmniejszenie różnicy cen pomiędzy
ropą WTI a Brent, dokonane głównie poprzez wzrost cen ropy na rynku amerykańskim (efekt zdjęcia
presji związanej z nadmiarem podaży rop lekkich). Cena ropy WTI może wzrosnąć nawet powyżej ceny
ropy Brent, bo …

2015-12-01

ORLEN przetestuje biopaliwa 2.generacji
PKN ORLEN zaangażował się w projekt badawczo-rozwojowy, który ma na celu rozwój
zaawansowanych technologii produkcji biokomponentów. Jednym z elementów projektu będzie
sprawdzenie możliwości łączenia tych biokomponentów z olejem napędowym produkowanym przez
Koncern. Jednocześnie w ramach prowadzonych prac ocenie zostanie poddana możliwość implementacji
technologii produkcji zaawansowanych biopaliw m.in. w warunkach pracy rafinerii Grupy ORLEN w
Polsce i Czechach. Projekt prowadzi centrum kompetencji BIOENERGY 2020+ GmbH, które zajmuje
się kwestiami energetycznego wykorzystania biomasy. Do tej inicjatywy …

2015-11-30

Iran planuje znaczne zwiększenie wydobycia ropy
Iran zapowiedział zwiększenie wydobycia ropy z obecnych 2,8 mln do poziomu 4-4,7 mln baryłek
dziennie do 2020 r. Podczas spotkania z przedstawicielami koncernów paliwowych irański minister ds.
ropy Bijan Namdar Zanganeh powiedział, że bardzo wiele zagranicznych firm jest zainteresowanych
eksploracją i wydobyciem tamtejszych surowców. Pierwsze przetargi dotyczące inwestycji na polach
naftowych i gazowych mają się odbyć na początku 2016 r., niezwłocznie po zakończeniu procesu
zniesienia sankcji wobec Iranu. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa …

2015-11-12

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Glencore
Zarząd PKN ORLEN poinformował, że 9 listopada 2015 r. w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN
została zawarta umowa ze spółką z grupy Glencore. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych
pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Glencore w okresie od 25 czerwca
2015 roku do 10 listopada 2015 roku wynosi około 1,85 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową
ORLEN a grupą Glencore zawierane były na zakup ropy naftowej oraz oleju rzepakowego. Umową o
najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą
Glencore w okresie od 25 czerwca 2015 roku do 10 listopada …

2015-10-19

Porozumienie z Iranem weszło w życie
W niedzielę minęło dokładnie 90 dni od daty zatwierdzenia porozumienia nuklearnego przez Radę
Bezpieczeństwa ONZ, podpisanego wcześniej przez Iran i sześć światowych mocarstw ( USA, Rosję,
Chiny, Francję, Wielką Brytanię i Niemcy) Oznacza to, że formalnie umowa weszła już w życie, dlatego
prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama polecił rządowi podjęcie działań zmierzających do
unormowania stosunków z Iranem. We wrześniu minął termin, w którym Kongres USA mógł sprzeciwić

się podpisaniu porozumienia. Jednak Demokraci, korzystając z procedury obstrukcji zablokowali
głosowanie nad republikańskim projektem …

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 …
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