
                                          
 

 

Centrum Kreowania Liderów oraz kancelaria 

 

 
 

zapraszają na warsztaty nt.: 

 

Wydobycie węglowodorów  
z formacji łupkowych 

Nowe Regulacje, Nowe Technologie 
 

17 czerwca 2013 r., Warszawa 
 
 

 
Posiadać bogactwa naturalne to dla kraju  szczęście.  Umieć je wykorzystać - jeszcze większe.   
Polska ma ciągle szansę na rozwiniecie  wydobycia gazu z łupków w sposób  wzbogacający 
kraj i jego mieszkańców lecz wymaga to determinacji nie tylko w słowach lecz również  
w działaniu. Potrzebne jest dobre, wyważone  w racjach prawo, tworzące czytelne procedury 
i rozsądne obciążenia. Potrzebne są nowe technologie eliminujące w maksymalnym stopniu 
ryzyka środowiskowe i dostosowane do polskich realiów geologicznych.  
Intencją warsztatów jest wspólna z uczestnikami - a krytyczna w metodzie  - analiza 
zaproponowanych rozwiązań jak też pokazanie  przykładów rozwiązań technologicznych  
wnoszących nową jakość  do możliwych do zastosowania w Polsce technologii 
wydobywczych.  
Liczymy na zainteresowanie zarówno tych bezpośrednio uczestniczących   
w procesie rozwijania złóż,  w poszukiwaniach  i w wydobyciu jak i firm wspomagających te 
działania – a więc firm inżynieryjnych i technologicznych. 
 
PROGRAM: 
 
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników                     

10:00 – 11:30 Zagadnienia prawne i podatkowe 
Tomasz Dobrowolski, partner K&L Gates 

 
1. Proponowane zmiany regulacyjne w zmianach do Ustawy – Prawo geologiczne  

i górnicze. 

 zmiany w systemie koncesyjnym; 

 dalsza implementacja Dyrektywy Węglowodorowej  

 utworzenie Narodowego Operatora Koncesji Energetycznych; 



                                          
 

 

 utworzenie Funduszu Pokoleń; 

 nowe formuły monitoringu i nadzoru wykonywania obowiązków koncesyjnych; 

 uproszczenie procedur dot. decyzji środowiskowych; 

 konieczne zmiany w innych ustawach. 
 
2. Zmiany w otoczeniu prawno-podatkowym - projekt ustawy Prawo o wydobywaniu 

węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym 
- obciążenie firm wydobywczych na poziomie 40% dochodów z działalności wydobywczej. 
- wprowadzenie specjalnego podatku od węglowodorów (SPW) wyliczanego od zysku z 

działalności wydobywczej; 
- dwie stawki: 12,5 proc. oraz 25 proc. - w zależności od współczynnika skumulowanych 

przychodów do skumulowanych wydatków;.  
- możliwość odliczenia 19 proc. straty na działalności wydobywczej, której nie udało się 

odliczyć od CIT w związku z upływem 5-letniego okresu pozwalającego na dokonanie takiego 
odliczenia od podatku royalty.  

 
3. Konsekwencje  zamian (aspekt krajowy i unijny) i otoczenie zewnętrzne, w tym konkurencyjność 

proponowanych rozwiązań. 

 
11:30 – 11:45 Przerwa 
 
11:45 – 13:00 Wybrane nowe technologie wspomagające wydobycie cz.1 

Janusz Kertyński, Linde 
 

1. Zastosowanie gazów technicznych jako mediów stymulujących w produkcji gazu 
niekonwencjonalnego - technologie Linde 
 

- Formacje gazonośne i proces szczelinowania – informacja ogólna. 
- Ekonomika wydobycia gazu niekonwencjonalnego. 
- Charakterystyka mediów stymulujących (woda vs. CO2, N2). 
- Użycie CO2 i N2 do poszukiwań oraz produkcji gazu niekonwencjonalnego oraz 

charakterystyka sprzętu. 
 Skala pełno-przemysłowa – USA; 
 Etap poszukiwawczo-badawczy – EU (Polska, Niemcy); 

- Logistyka gazów technicznych. 
- Podsumowanie 

 

 
13:00 – 13:45 Lunch 
                 
13:45 – 16:00 2. Wybrane nowe technologie wspomagające wydobycie cz.2 

Dariusz Janus, Baltic Ceramics; Piotr Woźniak, LST Capitals 

 

1. Sytuacja ekonomiczna, a wydobycie węglowodorów: 
- Scenariusze energetyczne dla kraju, Europy i Świata 
- Po co szczelinujemy? 
- Metody szczelinowania 



                                          
 

 

- Przyszłość szczelinowania 
2. Proppanty – ważna składowa procesu wydobycia węglowodorów ze złóż 

niekonwencjonalnych 
- Czym są proppanty? 
- Zasada działania proppantów 
- Rozwój proppantów 
- Rodzaje proppantów 
3. Analiza złoża – krzywa uczenia 
4. Ekonomika złoża łupkowego 
5. Podsumowanie 

  

 

16:00  Zakończenie – rozdanie zaświadczeń   

                               

 

PRELEGENT:  

Tomasz Dobrowolski jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii K&L 

Gates. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej 

Rady Adwokackiej w Warszawie. Jego praktyka prawnicza koncentruje się na 

zagadnieniach dotyczących projektów infrastrukturalnych, szeroko pojętej 

energetyki, w tym również wydobycia ropy i gazu, oraz finansowaniu 

międzynarodowym projektów w tych obszarach. Uczestniczył w wielu 

znaczących projektach prywatyzacyjnych i inwestycyjnych, w tym m.in. 

prywatyzacji Elektrowni Rybnik, prywatyzacji ZE PAK, budowy w Polsce sieci 

stacji paliw jednego ze światowych koncernów paliwowych, wymiany starych 

bloków energetycznych w Elektrowni Turów. Doradzał również firmom  

z sektora ropy i gazu w projektach polskich i zagranicznych (m.in. prowadzonych w Pakistanie, 

Omanie, Libii). Od kilku lat zajmuje się problematyką wydobycia gazu ze skał łupkowych organizując w 

Warszawie autorskie konferencje poświęcone aspektom prawnym, środowiskowym  

i międzynarodowym poszukiwań i wydobycia gazu z łupków. Przed rozpoczęciem prywatnej praktyki, 

pracował w firmach zajmujących się międzynarodowym obrotem handlowym. W tym okresie brał 

udział w licznych projektach inwestycyjnych i postępowaniach spornych, zarówno sądowych, jak  

i arbitrażowych w Polsce i za granicą, w tym w tworzeniu spółek projektowych w wielu krajach, w tym 

USA, Wielkiej Brytanii, Indiach, Irlandii oraz Niemczech. Uczestniczył także w negocjowaniu umów 

dotyczących budowy elektrowni za granicą (m.in. w Indiach, Turcji i na Cyprze). 

Dariusz Janus - absolwent Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz 

Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG Institut Francais de Gestion)  

w Warszawie. Dodatkowo ukończył również podyplomowe studia w zakresie 

rachunkowości finansowej i zarządczej w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie. Posiada 8 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, 

które nabył pracując dla największych polskich banków i firm 



                                          
 

 

ubezpieczeniowych. Był również odpowiedzialny za liczne inwestycje na Warszawskiej Giełdzie 

Papierów Wartościowych. Pan Dariusz posiada również 10 letnie doświadczenie w funduszach typu 

Venture Capital w Polsce. Jest współzałożycielem Spółki LST CAPITAL – fundusz Advanced Venture 

Material – który inwestuje w innowacyjne przemysłowe projekty technologiczne. Największe projekty 

Spółki to: BALTIC CERAMICS, LZMO, INDUSTRY TECHNOLOGIES i inne. Zainteresowania biznesowe 

Pana Dariusza Janusa dotyczą głównie wysokiej jakości produktów ceramicznych i możliwości 

działania na rynku Europejskim. Działania firmy opierają się na prawie własności intelektualnej, które 

dotyczy następujących gałęzi przemysłu: nawozy przeznaczone dla ogrodnictwa, wysokiej klasy 

wkłady kominowe, izolatory i proppanty ceramiczne. Pan Janus posiada szerokie I wieloletnie 

doświadczenie na rynku kapitałowym, publicznych  i niepublicznych inwestycjach oraz w 

przemysłowym wdrażaniu technologii  z wczesnego etapu produkcji. 

 

Piotr Woźniak - absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 
kierunku Finanse i Bankowość; posiada także prestiżowy dyplom ACCA oraz 
Licencję Brokera Transakcji Natychmiastowych na WGT w Warszawie. 
Ponadto posiada ośmioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym  
i papierów wartościowych oraz dzisięcioletnie doświadczenie w zakresie 
finansów korporacyjnych i zarządzania projektami. W latach 2002 – 2004 
pełnił funkcję kontrolera finansowego Magnum Group Investment Holdings 
LLC i był odpowiedzialny za finansową stronę Przemysłu Naftowego  
i Gazowego w Rosji. Współpracował z następującymi przedsiębiorstwami: 
Schlumberger, DeGolyer, MacNaughton, OPIC oraz z Rosyjskim 

Ministerstwem Zasobów Naturalnych.Od 2010 roku Piotr Woźniak pełni funkcję Prezesa Zarządu 
Spółki CALLYPSO MANAGEMENT, a od 2011 zasiada  w Radzie Nadzorczej spółek: INPOINT S.A., LZMO 
S.A., HOME CERAMICS S.A., INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A oraz SUNSHINE GARDEN S. 

 
Janusz Kertyński - Koordynator Segmentu Chemia i Energia w Regionie 
Europa Wschodnia i Bliski Wschód w firmie Linde (Linde Gas Division). 
Absolwent wydziału Termoenergetyka na Politechnice Wrocławskiej  
z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie gazów 
technicznych, technologii gazowych oraz w zarządzaniu projektami 
znajdującymi zastosowanie w przemyśle Wydobywczym, Rafineryjnym, 
Petrochemicznym, Paliwowo-Energetycznym, Farmaceutycznym oraz 
Celulozowo-Papierniczym. Od roku 2010 nadzoruje od strony 
technologicznej, logistycznej oraz handlowej obsługę projektów związanych  
z wydobyciem gazu łupkowego, wymagających użycia dwutlenku węgla lub  

azotu. Autor szeregu artykułów w prasie specjalistycznej. Autor prezentacji i członek panelów 
dyskusyjnych w czasie konferencji branżowych m.in. Central and Eastern European Refining and 
Petrochemicals. 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 
Koszt uczestnictwa:  
- jednej osoby 890 zł + 23% VAT 
- Klienci Partnerów seminarium otrzymują 20% rabatu*    
                                                                                                       *Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się. 
 



                                          
 

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. 
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, 
zaświadczenie. 
Cena nie obejmuje: m.in. miejsc parkingowych. 
  
Szczegółowych informacji udziela: Anna Spilkowska, specjalista szkoleń;  
tel. kom. + 48 518 138 106, tel. +48 32 356 76 76, email: a.spilkowska@ckl.pl 
 

 

PARTNERZY: 

 

 

PATRONI MEDIALNI: 

 

 

Zapraszamy do udziału w innych szkoleniach Centrum Kreowania Liderów S.A. 

Więcej informacji na www.ckl.pl 

 

mailto:a.spilkowska@ckl.pl
http://www.ckl.pl/

