
Szanowni PańStwo,

zapraszamy Państwa do udziału w Vii edycji konferencji „Gaz 
dla Polski 2012”. Konferencja jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń konferencyjnych dla sektora gazowniczego poświęco-
nych problematyce nowych źródeł gazu ziemnego.

w dniu prezentacji pierwszych oficjalnych szacunków zasobów 
geologicznych gazu ze złóż niekonwencjonalnych przygoto-
wanych przez Państwowy instytut Geologiczny i amerykańską 
służbę geologiczną USGS, zapraszamy Państwa do dyskusji  
o stanie obecnym i przyszłości sektora gazu łupkowego w Polsce.

w gronie przedstawicieli rządu, opozycji, regulatora oraz czo-
łowych krajowych firm z sektora oil&gas dyskutować będziemy  
o optymalnej strategii rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce.

zapoznamy Państwa z najbardziej aktualnymi szacunkami za-
sobów gazu łupkowego w Polsce oraz prognozami wzrostu kon-
sumpcji gazu w najbliższych latach.

Przedstawiciele  Parlamentu Europejskiego i międzynarodo-
wych kancelarii prawnych omówią uwarunkowania toczącej się 
w Brukseli, Strasbourgu i stolicach państw U.E.  dyskusji o przy-
szłości i zasadach poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.

Szczególną uwagę poświęcimy kwestiom stworzenia odpo-
wiednich ram regulacyjno-prawnych i fiskalnych zachęcających 
przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne do intensyfikacji działal-
ności poszukiwawczej. Przyjrzymy się modelom koncesyjnym  
i podatkowym z innych krajów i porównamy je z obowiązującymi 
i projektowanymi na rynku polskim.

w konferencji wezmą udział przedstawiciele rządu, Urzędu Re-
gulacji Energetyki, Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego oraz 
czołowych przedsiębiorstw z sektora oil&gas zaangażowanych 
w projekty łupkowe.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą zagraniczni eksperci  
z austrii, niemiec oraz wielkiej Brytanii.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angiel-
ski i polski.

Główne tematy konferencji:

•	 StRatEGiE RzĄDU i oPozYCJi woBEC SEKtoRa GazU 
 ŁUPKowEGo;
•	 RaMY PRawnE RozwoJU SEKtoRa ŁUPKowEGo 
 w PoLSCE;
•	 UwoLniEniE RYnKU GazU a RozwÓJ SEKtoRa GazU 
 ŁUPKowEGo;
•	 PRoGnozY zaSoBÓw GazU ŁUPKowEGo w PoLSCE;
•	 wPŁYw SHaLE GaS na RYnEK GazU w EURoPiE 
 i na ŚwiECiE;
•	 Gaz ŁUPKowY w PoLitYCE Unii EURoPEJSKiEJ;
•	 oPoDatKowaniE SHaLE GaS w PoLSCE i na ŚwiECiE;
•	 KonCESJonowaniE PoSzUKiwania i wYDoBYCia GazU 
 ŁUPKowEGo w PoLSCE i na ŚwiECiE.
•	 Gaz ŁUPKowY a oCHRona ŚRoDowiSKa.

zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

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

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 adres email: adventure@adventure.pl		lub numer faksu: 

 (22)	894	40	24 oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 19	marca	2012 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 marca 2012 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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GAZ DLA POLSKI 2012



FORMUlARz	zGłOszENiOWY
prosimy	o	przesłanie	emailem	pod	adres	adventure@adventure.pl	lub	faksem	pod	nr	(22)	894	40	24

zGŁaSzaM UDziaŁ w KonFEREnCJi „Gaz DLa PoLSKi 2012” oDBYwaJĄCEJ SiĘ w DniU 21 MaRCa 2012 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 marca 2012.
  

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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Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl

  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00: otwarcie konferencji
stRAtEGiA	RzĄDU	i	OPOzYCJi	WOBEC	POszUKiWANiA	GAzU		
zE	złÓŹ	NiEKONWENCJONAlNYCH	W	POlsCE.
10.00–10.30: ramy Prawne i ekonomiczne Polityki PańStwa 
  PolSkieGo w dziedzinie PoSzukiwania 
  i wydoBycia Gazu ze źródeł 
  niekonwencjonalnych.
> zaproszony: przedstawiciel Ministerstwa Środowiska
10.30–11.00: Gaz łuPkowy, jako element StrateGii 
  BezPieczeńStwa enerGetyczneGo PolSki.
> dr Piotr Naimski, były Wiceminister Gospodarki, Poseł na Sejm RP
UWOlNiENiE	RYNKU	GAzU	A	ROzWÓJ	sEKtORA	GAzU	łUPKOWEGO.	
11.00–11.30: uwolnienie rynku Gazu i Potencjał wzroStu 
  konSumPcji Gazu ziemneGo w kontekście 
  rozwoju Sektora Gazu niekonwencjonalneGo 
  w PolSce.
> przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki
11.30–11.45: pytania i dyskusja  
11.45–12.00: przerwa na kawę
PROGNOzY	zAsOBÓW	GAzU	łUPKOWEGO	i	szACUNKi	WzROstU	
KONsUMPCJi	GAzU	W	POlsCE.
12.00-12.30:  PerSPektywy wykorzyStania Gazu ze złóż 
  niekonwencjonalnych. ProGnozy zaSoBów 
  Gazu łuPkoweGo i Szacunki wzroStu 
  konSumPcji Gazu ziemneGo w PolSce.
> dr aNdrzej sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych 
zNACzENiE	i	WPłYW	GAzU	łUPKOWEGO	NA	RYNEK	GAzU	W	EUROPiE	
i	NA	ŚWiECiE.
12.30-13.00:  wPływ Gazu ze złóż niekonwencjonalnych 
  na światowy rynek Gazu.
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> kurt oswald, Partner, Szef Praktyki Gazowej w Europie, A.T. Kearney
UWARUNKOWANiA	MiĘDzYNARODOWE	POszUKiWANiA	GAzU	
z	łUPKÓW.
13.00-13.30:  ramy reGulacyjno-Prawne dla PoSzukiwania 
  i wydoBycia Gazu ze złóż 
  niekonwencjonalnych w unii euroPejSkiej. 
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> dr reNÉ VoigtlÄNder, Szef Praktyki Energetycznej kancelarii Bird&Bird 
 w Europie

13.30-14.00:  deBata o Gazie łuPkowym na arenie 
  euroPejSkiej. SzanSe i zaGrożenia dla 
  PolSkich Projektów PoSzukiwawczych.
> koNrad szymański, Europoseł, Członek Komisji Energii i Przemysłu 
 Parlamentu Europejskiego
14.00-14.45: lunch
MODElE	OPODAtKOWANiA	POszUKiWANiA	i	WYDOBYCiA	GAzU		
łUPKOWEGO	NA	ŚWiECiE.	WNiOsKi	DlA	POlsKi.
14.45-15.15: Polityka Podatkowa PańStw wzGlędem 
  PoSzukiwania i wydoBycia węGlowodorów 
  na świecie. wnioSki dla PolSki.
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> romaN webber, Head of UK Oil&Gas Taxation, Deloitte 
 michał wróblewski, Menadżer, Deloitte
MODElE	sYstEMÓW	KONCEsYJNYCH	W	zAKREsiE	POszUKiWANiA		
i	WYDOBYCiA	GAzU	zE	ŹRÓDEł	NiEKONWENCJONAlNYCH	W	POlsCE,	
KRAJACH	U.E.	ORAz	UsA.
15.15-15.45: uwarunkowania Prawne rozPoczynania 
  i Prowadzenia działalności PoSzukiwawczej 
  oraz wydoBywczej w zakreSie węGlowodorów 
  w unii euroPejSkiej i uSa. wnioSki dla PolSki.
> mec. TOMASZ CHMAL, kancelaria prawna White&Case
15.45-16.15: Bariery Prawne Prowadzenia działalności
  PoSzukiwawczej Gazu ze złóż 
  niekonwencjonalnych w PolSce.
> mec. Piotr sPaczyński, kancelaria prawna Spaczyński, Szczepaniak 
 i Wsp.Sp.k.
OCHRONA	ŚRODOWisKA	A	POszUKiWANiE	GAzU	zE	złÓŻ	
NiEKONWENCJONAlNYCH.
16.15-16.45: środowiSkowe aSPekty wydoBycia Gazu 
  łuPkoweGo w PolSce.
> mec. aNNa Piotrowska, kancelaria prawna Spaczyński, Szczepaniak 
 i Wsp. Sp.k.
16.45-17.00: dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
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