2010-11-19

Izba Celna w Warszawie - szkolenia z systemu Intrastat.
Izba Celna w Warszawie 19 listopada i 13 grudnia br. organizuje dla podmiotów gospodarczych
spotkania informacyjne, na których zostaną omówione problemy elektronicznych zgłoszeń Intrastat.

2010-11-19

Nowa stacja franszyzowa
Statoil kontynuuje rozwój sieci franszyzowych stacji paliw. 65 stacjatego typu w sieci Statoil w Polsce
została otwarta w miejscowości Osła (woj. dolnośląskie). Sieć stacji Statoil w Polsce liczy obecnie 299
obiektów.

2010-11-19

ORLEN Deutschland ma 56 nowych stacji
Niemiecka sieć stacji zarządzana przez ORLEN Deutschland GmbH z Grupy ORLEN zakupiła 56
obiektów od OMV Deutschland GmbH. Stacje zlokalizowane są w Turyngii i Saksonii.

2010-11-18

Jean Michel Jarre w ORLEN ARENA
W ramach światowej trasy koncertowej "Jean Michel Jarre 2010" wirtuoz muzyki elektronicznej
wystąpi w płockiej hali ORLEN Arena w najbliższą sobotę, 13 listopada .

2010-11-18

Ministerstwo Finansów zaprasza na spotkanie nt. Systemu Kontroli Importu - ICS oraz
zasad wprowadzania towarów na obszar celny Unii Europejskiej

Dziś mija termin zgłoszenia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym systemu kontroli importu ?
ICS oraz zasad wprowadzania towarów na obszar celny Unii Europejskiej, które odbędzie się 2 grudnia br.
o godz. 11 w Ministerstwie Finansów w Warszawie.

2010-11-18

Lotos wejdzie w segment ekonomiczny
W przyszłym roku Lotos uruchomi sieć stacji paliw w segmencie ekonomicznym. Będą w niej działać
zarówno obiekty własne, jak i franczyzowe. Projekt ma ruszyć w pierwszym kwartale 2011 roku.

2010-11-17

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych, 17 listopada 2010 r.
Średnie ceny paliw w Polsce 17 listopada 2010 r. kształtowały się na poziomie 4,38 zł za litr ON, 4,59 zł/l
Pb95 i 2,31 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 10 listopada br.) ceny ON i Pb95
wzrosły o 4 gr/l, a cena LPG się nie zmieniła.

2010-11-17

Lotos: Paliwo dla Kopernika
Lotos miał swój mały udział w przygotowaniach do Wielkiego Wybuchu, czyli do uroczystego otwarcia
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

2010-11-17

Dwa pożary w Możejkach
W poniedziałek, 15 listopada br., w rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach wybuchły dwa pożary.

2010-11-16

Nowa generacja paliw BP Ultimate
Od 17 listopada br. na stacjach BP dostępna będzie ulepszona wersja paliw BP Ultimate. Koncern
zapewnia, że zastosowana w nich zaawansowana, nowa formuła czyszcząca chroni kluczowe elementy
silnika przed zużyciem.

2010-11-16

Paliwa Płynne - listopad 2010
WYDARZENIA MIESIĄCA Kraj/świat 2Popyt na paliwa stale rośnie - rozmowa z Pawłem
Olechnowiczem, prezesem zarządu Grupy Lotos 12STACJA PALIW – PORADNIK
OPERATORAPrzepisowa stacja paliw 16Prawo – Co nowego w przepisach? 20Jak uniknąć kary
pieniężnej za naruszenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi 22Na bieżąco 24Nowe odmierzacze nowe możliwości 26Przyszłość w kolorze AdBlue 30Reklama wizualna 32Czy piwo jest towarem
niebezpiecznym? Zmiany w oznaczeniach cystern do przewozu paliw 34STACHA PALIW - SKLEP I
BARW zasięgu ręki kasjera 36RYNEK PALIWCeny paliw - prognozy, analizy: …

2010-11-15

Orlen Gaz: Urodzinowa promocja dla właścicieli stacji
Już za miesiąc, 15 grudnia Orlen Gaz będzie obchodził 15-lecie istnienia. Z tej okazji dla swoich
najlepszych klientów firma przygotowała specjalną promocję - urodzinowy rabat.

2010-11-14

Lotos wśród najlepszych
W opublikowanym w listopadzie rankingu Platts Top 250 Global Energy Companies – najlepiej
ocenianych firm przemysłowych na świecie, Grupa Lotos znalazła się na wysokim 21. miejscu w
zestawieniu firm sektora rafineryjnego i sprzedaży produktów naftowych.

2010-11-10

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych, 10 listopada 2010 r.
Średnie ceny paliw w Polsce 10 listopada 2010 r. kształtowały się na poziomie 4,34 zł za litr ON, 4,55 zł/l
Pb95 i 2,31 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 3 listopada br.) ceny ON i Pb95
spadły o 2 gr/l, a cena LPG się nie zmieniła.

2010-11-10

Poprawa perspektywy ratingu PKN Orlen
Agencja ratingowa Moody’s Investor Service podniosła ocenę standingu finansowego PKN Orlen
zmieniając perspektywę wszystkich ratingów Spółki z negatywnej na stabilną. Zmianę perspektywy
Koncern zawdzięcza utrzymującym się dobrym wynikom operacyjnym oraz poprawie sytuacji finansowej.

2010-11-10

Parlament Europejski domaga się wspierania kopalń wegla do 2018 roku
Zamknięcie nierentownych kopalń węgla kamiennego nie przyczyni się do redukcji emisji CO2, wywoła
natomiast poważne konsekwencje społeczne - przekonują posłowie Komisji Gospodarki Parlamentu
Europejskiego. Rezolucja wzywająca do przesunięcia terminu zamknięcia nierentownych kopalń na 31
grudnia 2018 r. została przyjęta dziś przez komisję PE zdecydowaną większością głosów.

2010-11-09

Co czwarta złotówka zarobiona przez Lotos wydawana jest na inwestycje
Grupa Lotos SA została liderem wśród najaktywniej inwestujących Spółek w 2009 roku według
najnowszego rankingu przygotowanego przez redakcję Dziennika – Gazety Prawnej. W rankingu wzięto
pod uwagę stopę inwestycji – czyli stosunek nakładów inwestycyjnych do osiąganych obrotów. Grupa
Lotos SA osiągnęła w tej klasyfikacji najwyższy wynik, ponieważ jej stopa inwestycji wyniosła 23,3 proc.

2010-11-08

Pożar cystern w Białymstoku
W wyniku zderzenia na węźle kolejowym w Białymstoku pożar objął 7 cystern z paliwem. Sytuacja
została opanowana ok. godz. 9. Lekko ranna została jedna, a nie jak początkowo podawano - dwie osoby.
Podczas pożaru spłonęły rónież dwie lokomotywy i nastawnia PKP.

2010-11-08

Francja: Koniec strajków w petrochemii
Zakończyły się ostatnie z trwających ponad miesiąc protestów przeciw reformie emerytalnej rządu
Sarkozy’ego.

2010-11-08

BROAD GATE będzie dystrybuować oleje Kubota
BROAD GATE SA zawarła z Marubeni Machinery Distribution Poland Sp. z o.o. kontrakt na
dystrybucję w Polsce olejów smarowych marki Kubota do ciągników rolniczych KUBOTA
produkowanych przez japoński koncern MARUBENI.

2010-11-08

Ostatni spaw na BTS-2
Transneft ogłosił, że 28 października wykonano ostatni spaw rurociągu BTS-2.

2010-11-08

Chińskie stacje nie chcą sprzedawać ON
Kierowcy pojazdów zasilanych silnikami wysokoprężnymi godzinami czekają na zatankowanie swoich
pojazdów. Z powodu sztywnych maksymalnych cen detalicznych ON, ustanowionych przez rząd w
Pekinie, wiele stacji paliw zaprzestało sprzedaży paliwa dieslowskiego ze względu na nieopłacalność.

2010-11-05

Nowości w ofercie Platinum Oil
Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o wprowadza nowe opakowania koncentratu
płynu do chłodnic samochodowych YELLOWCOOL. MaxMaster YellowCool jest już dostępny także w
opakowaniach 1,5 l i 4 l. Nadal jednak będzie dostępny w beczce 210 l oraz luzem.

2010-11-05

Wyższe cła na rosyjską ropę
Uchwała rządu Federacji Rosyjskiej z 26 października 2010 r., N 858 podwyższa od 1 listopada br.
wysokość ceł eksportowych na ropę: z 266,5 do 290,6 USD/t. Wzrosły także cła na surowiec ESPO - z
82,1 do 98,8 USD/t oraz wyroby naftowe – z 191,8 do 208,1 USD/t.

2010-11-05

Dopalacze: fiskus wystawił mandaty
Pracownicy urzędów skarbowych lub urzędów kontroli skarbowej, wchodząc do sklepów z dopalaczami,
sprawdzali prawidłowość ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, a także dokonywali
inwentaryzacji towarów znajdujących się w punktach sprzedaży w celu skontrolowania zgodności
prowadzonej ewidencji księgowej z asortymentem i liczbą towarów. Efektem tych działań było
zamknięcie punktów z dopalaczami na czas kontroli fiskusa.

2010-11-03

Komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych, 3 listopada 2010 r.
Średnie ceny paliw w Polsce 3 listopada 2010 r. kształtowały się na poziomie 4,36 zł za litr ON, 4,57 zł/l
Pb95 i 2,31 zł/l LPG. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia (notowanie z 27 października br.) ceny ON i
Pb95 spadły o 2 gr/l, a cena LPG nie zmieniła się. Nie zmieniły się również ceny maksymalne i
minimalne.

2010-11-03

Szybki wzrost akcyzy na papierosy może zwiększyć szarą strefę
Zdaniem Pracodawców RP zakładana w rządowym projekcie zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
polegająca na szybkim wzroście akcyzy z obecnych 146,83 zł do 158,36 zł za 1000 szt. papierosów, to
kolejne działanie czysto fiskalne, mające na celu zebranie dodatkowych pieniędzy do budżetu państwa.

2010-11-02

Ropa OPEC poniżej 80 USD/b
Średnia cena ropy z koszyka OPEC wyniosła w ubiegłym tygodniu poniżej 80 USD/b – ogłosiła w
poniedziałek, 1 listopada br. wiedeńska centrala Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową.

2010-11-02

Brazylia: nowe, wielkie złoża

W piątek 29 października br., a więc tuż przed ogłoszeniem zwycięstwa Dilmy Rousseff w wyborach
prezydenckich, agencja ANP poinformowała, że u wybrzeża Brazylii odkryto kolejne wielkie złoża ropy
naftowej.

2010-11-02

Chiny: Ruszyły dostawy ESPO
Porzez rurociąg ESPO (East Siberia Pacific Ocean), łączący nowe złoża syberyjskie z Dalekim
Wschodem, w poniedziałek, 1 listopada br. ruszyły pierwsze dostawy ropy.
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