
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel: (22) 894 40 23 lub e-mail: 
adventure@adventure.pl • Organizatorem konferencji jest Dział Konferencji Adventure
Consulting Sp. z o.o., 02-815 Warszawa, ul. Żołny 49 A, tel: (22) 894 40 23, fax: (22) 894 40 24, 
www.adventure.pl • Adventure Consulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000222426.

ReGulAMin uDziAłu W KOnFeRenCJi: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na numer faksu:(22) 894 40 24 lub adres email: 

 adventure@adventure.pl oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 19 kwietnia 2013 roku.

2. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc cała kwota wpłacona na konto organizatorów 

 zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

3. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej do dnia 19 kwietnia 2013 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 

 po tym terminie organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. 

4. nieodwołanie uczestnictwa w powyższym terminie i nieobecność na konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

5. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, zgłaszającemu się zostanie zwrócona pełna kwota.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności, zakresu przedmiotowego oraz osoby prowadzącej 

 poszczególne prelekcje.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch.
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Szanowni PańStwo,
zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu nowego modelu regulacji 
działalności poszukiwawczej i wydobywczej gazu oraz ropy naftowej w Polsce.

zaproszeni eksperci omówią przepisy tzw. ustawy węglowodorowej, czyli zmian w Prawie 
Geologicznym i Górniczym oraz innych ustawach oraz projekt ustawy o podatku od wydobycia 
węglowodorów.

NOWY MODEL KONCESJI A DOTYCHCZASOWE REGULACJE.
nowe regulacje wprowadzają nowy model koncesji rozpoznawczo-wydobywczej. Dyskutować 
będziemy o uwarunkowaniach przekształcenia dotychczas wydanych koncesji starego typu 
w koncesje nowego typu, zaanalizujemy kwestię ochrony praw nabytych i sytuację prawną 
podmiotów prowadzących już działalność poszukiwawczo-wydobywczą.  

Szczegółowo omówiony zostanie nowy model koncesji – jej zakres, czas obowiązywania, obowiązki 
koncesjonariusza, uwarunkowania ograniczenia i cofnięcia koncesji, przejście z fazy rozpoznania do 
fazy wydobywania i związane z tym obowiązki koncesjonariusza.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PROCEDURA OPEN DOOR, ROLA GIOŚiNG.
nowe przepisy wprowadzają przetarg na działalność w zakresie rozpoznawania i wydobycia 
węglowodorów. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne etapy postępowania przetargowego, 
kryteria oceny ofert i warunki przyznania koncesji. Przedstawione zostaną procedury na wypadek 
złożenia konkurencyjnych ofert dot. tego samego obszaru oraz uprawnienia nowego organu 
prowadzącego przetarg: Głównego inspektora ochrony Środowiska i nadzoru Geologicznego.

NARODOWY OPERATOR KOPALIN ENERGETYCZNYCH S.A. 
I JEGO UDZIAŁ W KONCESJACH.
omówimy zasady udziału noKE S.a. w koncesjach rozpoznawczo-wydobywczych, modele umów 
o współpracę (Joint operating agreement) pomiędzy koncesjonariuszem a noKE S.a. oraz 
potencjalne pola sporu prawnego pomiędzy operatorami koncesji a noKE.

NOWE ZASADY PRZENOSZENIA KONCESJI.
omówimy nowe zasady przenoszenia koncesji w drodze sprzedaży oraz sukcesji generalnej, a także 
obowiązki podmiotu przejmującego koncesję.

NOWE OBOWIĄZKI I PROCEDURY ŚRODOWISKOWE.
omówimy zmiany w zakresie obowiązków i procedur środowiskowych w działalności rozpoznawczo-
-wydobywczej węglowodorów.

NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.
Eksperci omówią projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów, zmiany w przepisach dot. 
opłaty eksploatacyjnej oraz inne formy opodatkowania działalności rozpoznawczo-wydobywczej.

zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz 
Prezes zarządu 
adventure Consulting Sp. z o.o.

 PRELEGENCI: 

mec. Tomasz Chmal – radca prawny i partner w międzynarodo-
wej kancelarii prawnej White&Case. Specjalizuje się w doradztwie 
dla przedsiębiorstw z sektora gazowniczego, paliwowego i ener-
getycznego. Aktualnie doradza znaczącym międzynarodowym 
koncernom poszukującym gazu łupkowego  w Polsce. Doradzał 
największym polskim koncernom z branży paliwowej i gazowni-
czej w zakresie kontraktów importowych, inwestycji zagranicznych 
i sporów z regulatorem. Wielokrotnie rekomendowany w prestiżo-
wym rankingu „Chambers europe” w zakresie „energy&natural 
Resources”.

mec. Piotr Spaczyński – radca prawny i partner zarządzający 
w kancelarii prawnej SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wsp. Jego 
główną specjalizacją jest doradztwo prawne dla  przedsiębiorstw 
gazowniczych,  energetycznych oraz  górniczych. uczestniczy 
w pracach Polskiego związku Firm Przemysłu Wydobywczego.  
Reprezentuje podmioty m.in. w postępowaniach koncesyjnych, 
środowiskowych i inwestycyjnych. Był wielokrotnym prelegentem 
konferencji dotyczących gazownictwa, górnictwa i geologii. Reko-
mendowany w prestiżowym rankingach m.in. „Chambers europe”.

mec. Katarzyna Radzewicz – radca prawny i senior associate 
w kancelarii prawnej Domański zakrzewski Palinka. Specjalizu-
je się w prawie energetycznym i prawie zamówień publicznych.  
W ponad 10-letniej praktyce zdobyła bogate doświadczenia w pro-
jektach realizowanych dla podmiotów z branży gazowej i paliwowej 
oraz w elektroenergetyce i ciepłownictwie. zajmuje się komplek-
sowym doradztwem dla spółek paliwowych i gazowniczych. 
uczestniczyła w procesach konsolidacyjnych i prywatyzacyjnych 
oraz zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla przedsię-
biorstw energetycznych i gazowniczych.

dr Grzegorz Wąsiewski – radca prawny w kancelarii White&Ca-
se. Specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, prawie 
gazowym i prawie energetycznym. uczestniczył w prywatyzacji 
kopalni oraz doradzał m.in. w kwestiach prawnych związanych  
z infrastrukturą systemu przesyłowego.

mec. Daniel Chojnacki – radca prawny i counsel w kancelarii 
Domański zakrzewski Palinka. Od ponad 12 lat zajmuje się doradzt- 
wem w zakresie polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa 
ochrony środowiska. Autor publikacji naukowych i popularno- 
-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska. Obecnie dok-
torant w zespole zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony 
Środowiska instytutu nauk Prawnych PAn. Posiada bogate do-
świadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców 
branży energetycznej i gazowniczej.

PRELEGENCI:
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FORMUlARz zGłOszENIOWY
prosimy o przesłanie emailem adventure@adventure.pl lub faksem pod nr (22) 894 40 24

zGłASzAM uDziAł W KOnFeRenCJi „uSTAWA WĘGlOWODOROWA. ROzPOznAWAnie ORAz WYDOBYWAnie GAzu i ROPY 
W POlSCe. nOWe RAMY PRAWne” ODBYWAJĄCeJ SiĘ W Dniu 22 KWieTniA 2013 nASTĘPuJĄCYCH OSÓB:

 
1.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

2.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

3.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

Koszt udziału w konferencji wynosi: 1490,00 Pln + 23% VAT/OSOBA. Obejmuje on udział w konferencji, drukowaną  dokumentację, przerwy na 
kawę oraz lunch. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem i dokonanie wpłaty za udział w konferencji  

do dnia 19 kwietnia 2013.
  

Należność prosimy o przekazanie na nr konta: Adventure Consulting Sp. z o.o. Volkswagen Bank Polska 22213000042001031274380001

Oświadczamy, że nasza firma jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr niP............................... upoważniamy firmę 
Adventure Consulting Sp. z o.o. do wystawienia faktury Vat  bez podpisu odbiorcy. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem udziału 
w konferencji, akceptujemy zasady udziału w konferencji i zobowiązujemy się do uregulowania płatności. Wyrażamy zgodę na umieszczenie 
naszych danych osobowych w bazie adresowej Adventure Consulting Sp. z o.o. i otrzymywanie informacji o organizowanych imprezach. 

data: ..........................................................           pieczęć firmowa: .....................................................           podpis: .........................................................
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  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00: otwarcie konferencji

NOWY MODEl KONCEsJI A DOTYCHCzAsOWE REGUlACJE. 
10.00–10.30: DoTyChCzASoWy moDel KoNCeSyjNy A zmiANy 
  W PRAWie GeoloGiCzNym i GóRNiCzym. 
  UWARUNKoWANiA PRzeKSzTAłCeNiA 
  DoTyChCzASoWyCh KoNCeSji W KoNCeSje 
  NoWeGo TyPU. GłóWNe PRoBlemy PRAWNe, 
  KWeSTiA oChRoNy PRAW NAByTyCh.
> mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case 
10.30–11.00: NoWy moDel KoNCeSji NA RozPozNAWANie  
  i WyDoByWANie WęGloWoDoRóW. 
• Charakter prawny i zakres koncesji • Czas obowiązywania koncesji • nowe 
obowiązki koncesjonariusza • Uwarunkowania prawne ograniczenia i cofnięcia 
koncesji • Przejście z fazy rozpoznania do fazy wydobywania w ramach koncesji 
• obowiązek udokumentowania złóż węglowodorów • zatwierdzenie dokumen-
tacji geologiczno-inwestycyjnej • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 
i obowiązek uzyskania decyzji inwestycyjnej.
> mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case 
11.00–11.45: PRzeTARG NA DziAłAlNość W zAKReSie 
  RozPozNAWANiA i WyDoByCiA 
  WęGloWoDoRóW ze złóż.
• Główny inspektor Środowiska i nadzoru Geologicznego • trzy etapy postę-
powania przetargowego: kwalifikacja, przetarg, umowa o współpracę z noKE 
• Procedura na wypadek złożenia konkurencyjnych wniosków (procedura open 
door) • Procedura odwoławcza od decyzji organu prowadzącego przetarg. 
> dr GrzeGorz WąsieWski, radca prawny, kancelaria prawna 
 White&Case

11.45–12.00: przerwa na kawę

OBOWIĄzEK I UMOWA O WsPÓłPRACĘ KONCEsJONARIUszA z NOKE s.A.
12.00-12.45:  NARoDoWy oPeRAToR KoPAliN eNeRGeTyCzNyCh
   S.A. oBoWiązeK WSPółPRACy KoNCeSjoNARiUSzA   
  z NoKe, UPRAWNieNiA i oBoWiązKi NoKe 
  W RAmACh KoNCeSji, moDel UmoWy 
  o WSPółPRACę (joiNT oPeRATiNG AGReemeNT).
• zasady i tryb udziału noKE w działalności rozpoznawczo-wydobywczej • za-
kres i warunki umowy o współpracę z noKE • Uprawnienia i obowiązki noKE 
względem koncesji.
> mec. PioTr sPaCzyński, Partner, kancelaria prawna SSW Spaczyński 
 Szczepaniak i Wspólnicy

NOWE zAsADY PRzENOszENIA KONCEsJI.
12.45-13.15:  NoWe ReGUlACje PRAWNe W zAKReSie 
  PRzeNoSzeNiA KoNCeSji NA RozPozNAWANie 
  i WyDoByCie WęGloWoDoRóW NA iNNe PoDmioTy.
• warunki, jakie musi spełniać podmiot przejmujący koncesję • Procedura 
przeniesienia koncesji i wymagane zgody • zasady przystąpienie przejmującego 
koncesję do umowy o współpracę z noKE • ograniczenie swobody przenoszenia 
koncesji w ramach tzw. sukcesji generalnej.
> mec. kaTarzyna radzeWiCz, radca prawny, kancelaria prawna 
 Domański Zakrzewski Palinka

WPłYW NOWYCH REGUlACJI NA INTENsYFIKACJĘ DzIAłAlNOŚCI 
POszUKIWAWCzEJ.
13.15-14.00:  KoRzyśCi i zAGRożeNiA WyNiKAjąCe z NoWyCh 
  ReGUlACji z PeRSPeKTyWy iNTeReSóW fiRm 
  zAANGAżoWANyCh W PoSzUKiWANie RoPy i GAzU oRAz
  iNTeReSóW PAńSTWA PolSKieGo.
> dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, organizacji 
 branżowych, firm poszukujących gazu i ropy w Polsce oraz ekspertów.

14.00-14.45:   lunch 

NOWE zAsADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGlOWODORÓW  
I NOWE sTAWKI OPłAT EKsPlOATACYJNYCH.
14.45-15.30:  PRojeKT USTAWy o PoDATKU oD WyDoByCiA 
  WęGloWoDoRóW i iNNe oPłATy zWiązANe 
  z DziAłAlNośCią RozPozNAWCzą i WyDoByWCzą 
  WęGloWoDoRóW W PolSCe.
• Podatek od wartości wydobytych węglowodorów (royalty) • Specjalny podatek 
węglowodorowy • zmiany w opłatach eksploatacyjnych • inne formy opodatko-
wania działalności.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

NOWE OBOWIĄzKI I PROCEDURY ŚRODOWIsKOWE W DzIAłAlNOŚCI 
ROzPOzNAWCzEJ I WYDOBYWCzEJ.
15.30-16.15:  DziAłAlNość W zAKReSie RozPozNAWANiA i WyDoByCiA 
  WęGloWoDoRóW A oBoWiązKi WyNiKAjąCe z USTAWy 
  WęGloWoDoRoWej oRAz iNNyCh  PRzePiSóW PRAWA 
  oChRoNy śRoDoWiSKA.
> mec. daniel ChojnaCki, radca prawny, Counsel w kancelarii Domański 
Zakrzewski Palinka

16.15-16.30:  dyskusja
16.30-16.45: podsumowanie i zakończenie konferencji

KONFERENCJA • 22 KWIETNIA 2013 • HOTEl POlONIA PAlACE W WARszAWIE (Al. JeROzOliMSKie 45)

ZMIANY W PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM ORAZ NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl


