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9:00 – 9:30 

 

 
Rejestracja 

 
9:30 – 9:40 

 

 
Powitanie 

Dr Ludwik Sobolewski, 
Prezes Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie 

 
Maciej Jamka, Partner Zarządzający, 
K&L Gates w Warszawie 
 

Michael Zanic, Partner, Lider globalnej 
Praktyki Energetycznej, 
Infrastrukturalnej i Zasobów,  
K&L Gates w Pittsburghu 

 

 

 
9:40 – 10.40 

 
Pierwszy Panel  
Nowe zasady, nowe możliwości w coraz trudniejszym środowisku  

Moderator – Tomasz Dobrowolski, 
Partner, K&L Gates w Warszawie 
  
 
Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju, 
Ministerstwo Środowiska  
 
 
Bogdan Kuśnierz, 
Dyrektor Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Warszawie 
 
 
Dr Jacek Wróblewski, Członek 
Zarządu, Organizacja Polskiego 
Przemysłu Poszukiwawczo-
Wydobywczego; Dyrektor ds. Rozwoju,
BNK Polska  
 

 
 Nowa ustawa dotycząca gazu łupkowego [jeszcze nie uchwalona] – 

możliwości, problemy i wyzwania dla inwestorów  
 Dyrektywa węglowodorowa UE oraz jej wdrożenie w Polsce – czy 

wciąż jest problemem?  
 Sztuka przeprowadzania analiz geologicznych i technik wiertniczych 

– czy Polska jest tak inna, że zawodzą rozwiązania sprawdzone na 
swiecie?  

 
10.40 – 10:45 

 
Przerwa 
 



   
 

 

 
10.45 – 11.45  

 
Drugi panel  
Ograniczenia środowiskowe mogą się jeszcze zaostrzyć? 

Moderator -Tim Weston, Partner,  
Koordynator globalnej Praktyki 
Energetycznej, K&L Gates  
w Harrisburgu 

 
Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska, Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 
Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, 
Profesor Politechniki Warszawskiej, 
Wydział Inżynierii Środowiska 
 

Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST 
Capitals (Baltic Ceramics) 
 
 
Dr Karol Lasocki, Of Counsel, K&L 
Gates w Warszawie 
 
 

 
Dr Małgorzata Woźnicka, Hydrogeolog, 
Państwowy Instytut Geologiczny-
Państwowy Instytut Badawczy 
 
 
 

 
 Jakie są najbardziej palące problemy i wyzwania w aspekcie 

zarządzania środowiskiem w związku z wydobyciem gazu 
łupkowego 

 Jaki jest obecny stan polskich przepisów i praktyk dotyczących 
wierceń (obudowa i cementowanie), możliwości użycia substancji 
chemicznych, kwestia poboru wody, zarządzanie ściekami, emisja 
substancji do atmosfery? 

 W jaki sposób przemysł/rząd  radzi sobie z opozycją środowiska  
i lokalnych społeczności? Jakie są główne problemy i jak można je 
rozwiązać? 

 Jakie są przewidywania w zakresie zmian regulacyjnych w ciągu 
najbliższych 12-14 miesięcy? 

 
 

 
11:45 – 12.00 

 

 
Przerwa kawowa 

 

 
12:00 – 13:00 

 
Trzeci Panel  
Gaz łupkowy – Perspektywy w Europie (UE, Polska, Ukraina, Litwa, 
Łotwa) 

Moderator - Vanessa Edwards, 
Partner, K&L Gates w Londynie  
i Brukseli 

 
Kęstutis Adamonis, Partner 
Zarządzający, Sorainen Litwa  
 
 
 

 Możliwe rozwiązania w prawie unijnym i polityce unijnej dotyczące 
gazu łupkowego – jaki mogą mieć one wpływ na wydobycie i podaż 
na poziomie paneuropejskim; zróżnicowanie interesów 

 Plany dotyczące wydobywania gazu łupkowego na Ukrainie  
i międzynarodowi gracze 

 Problemy charakterystyczne dla Litwy  
 Nowe „przepisy węglowodorowe" na Łotwie – zgodnie z planami? 

 
 



   
 

 

Irina Paliashvili, RULG - Ukrainian 
Legal Group, P.A., 
Współprzewodniczący, CIS Local 
Counsel Forum 
 
Konrad Szymański,  
Poseł PiS do Parlamentu 
Europejskiego, wicekoordynator Grupy 
Europejskich Konserwatystów i 
Reformatorów w Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii (ITRE) 
  
 

 
13.00 – 13:05 

 

 
Przerwa 

 
13:05 – 14:05  

 
Czwarty Panel  
Międzynarodowe finansowanie projektów związanych z gazem 
łupkowym 

Moderator - Andrzej Mikosz, Partner 
K&L Gates w Warszawie 

 
 

 
Dr Lidia Adamska, Członek Zarządu, 
CFO, GPW 

 

Piotr Augustyniak, LL.M., Partner 
K&L Gates w Warszawie 
 
 
 
 
 
Paul Tetlow, Partner, K&L Gates w 
Londynie  
 
 
 

Krzysztof Walenczak, Dyrektor 
Generalny, Societe Generale 
Corporate & Investment Banking  
w Polsce 
 
 

 
 Modele finansowania poszukiwań i wydobycia węglowodorów  
 Doświadczenie amerykańskie 
 Model norweski 
 New Connect, AIM jako rynki pozyskiwania kapitału dla spółek 

poszukujących i spółek sewisowych 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
14:05 – 14:20 

 
Podsumowanie 
 

Janusz Reiter, Prezes i Założyciel 
Centrum Stosunków 
Międzynarodowych 
 
 

 



   
 

 

 
14:20 – 14:30 

 

 
Przemówienie końcowe 

Maciej Jamka, 
Partner Zarządzający, K&L Gates  
w Warszawie 
 
 

 

 

 
14:30 – 15.30 

 

 
Lunch 

 



   
 

 

Paneliści 
 

 Kęstutis Adamonis 
Partner Zarządzający, Sorainen Litwa 
 
Kęstutis Adamonis jest Partnerem Zarządzającym w litewskim biurze kancelarii SORAINEN oraz liderem 
praktyki Antymonopolowej i Regulacyjnej, w skład której wchodzi Praktyka Energetyczna. Kęstutis 
Adamonis regularnie uczestniczy w złożonych i innowacyjnych projektach energetycznych i komunalnych  
o znaczeniu strategicznym dla Litwy. Obecnie jest członkiem zespołu prawników kancelarii SORAINEN 
doradzających w związku z największym projektem energetycznym w Krajach Bałtyckich od czasu 
odzyskania niepodległości na początku lat 90-tych, tj. elektrowni jądrowej na Litwie, gdzie SORAINEN 
świadczy usługi doradcze na rzecz inwestora strategicznego – Hitachi. Kieruje on także zespołem 
doradzającym IBERDROLA w związku z budowa turbiny gazowej pracującej w cyklu kombinowanym  
w największej elektrowni na Litwie (wartość projektu wynosi ok. 300 mln EUR). Kęstutis Adamonis 
uczestniczy także w licznych projektach energetycznych, m.in. w projekcie dotyczącym połączenia 
systemów energetycznych Litwy i Szwecji (NORDBALT), w projekcie utworzenia i obsługi giełdowego rynku 
gazu ziemnego na Litwie oraz w największym projekcie typu „waste-to energy” na Litwie. Jego klientami  
z sektora energetycznego są m.in. IBERDROLA, Hitachi, Lietuvos energija, FORTUM. Kestutis Adamonis 
posiada tytuł magistra prawa i EMBA uzyskany w Baltic Management Institute (BMI). 
 

 

 Dr Lidia Adamska 
Członek Zarządu, CFO, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
 
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 1980 r. otrzymała tytuł 
magistra. W 1991r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980-1994 asystent na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 
1991-1992 zajmowała stanowisko eksperta ds. kontaktów z zagranicznymi pomocowymi (UNIDO, British 
Know-How i ECC Phare Programme w Agencji Rozwoju Przemysłu). W latach 1992-1993 była 
Kierownikiem Sekcji Polskiej w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Od 1994 r. pracuje na GPW, 
zajmując kierownicze stanowiska. Od 1995 r. odpowiadała za planowanie strategiczne. Od 2006 r. Członek 
Zarządu GPW. Lidia Adamska jest członkiem Rady Nadzorczej BondSpot S.A. oraz Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research ( grupa kapitałowa GPW). 
 

 

 Piotr Augustyniak, L.L.M. 
Partner, K&L Gates w Warszawie 
 
Piotr Augustyniak jest Partnerem w warszawskim biurze kancelarii. Kieruje praktyką prawa podatkowego. 
Jest specjalistą prawa podatkowego, doradcą podatkowym. Jego doświadczenie obejmuje wsparcie 
klientów polskich i zagranicznych oraz międzynarodowych korporacji m.in. w zakresie planowania 
podatkowego, organizacji struktur działalności gospodarczej, nabywania, wydzielania i sprzedaży spółek. 
Jego praktyka skupia się na międzynarodowym prawie podatkowym, w tym planowaniu podatkowym 
dotyczącym zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zarówno spółek, jak i zamożnych klientów 
indywidualnych (High Net Worth Individuals). Z sukcesem reprezentuje klientów w sporach sądowych jak 
również postępowaniach kontrolnych i podatkowych w szczególności zakresie VAT, CIT i PIT. 
 
 



   
 

 

 Tomasz Dobrowolski 
Partner, K&L Gates w Warszawie 
 
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 
koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych, energetycznych oraz finansowaniu 
międzynarodowym. Tomasz Dobrowolski uczestniczył w wielu znaczących projektach prywatyzacyjnych  
i inwestycyjnych, zarówno w obszarze energetyki, infrastruktury jak i telekomunikacji. Przed rozpoczęciem 
współpracy z kancelarią, Tomasz Dobrowolski był m.in. partnerem w jednej z wiodących kancelarii  
z siedzibą w Londynie a później kancelarii z siedzibą w Waszyngtonie. Przed rozpoczęciem prywatnej 
praktyki, pracował w firmach uczestniczących w międzynarodowym obrocie handlowym; w jednej z nich 
jako szef działu prawnego. 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, a także uczestniczył w negocjowaniu umów dotyczących budowy elektrowni za granicą  
(w Indiach, Turcji, na Malcie i na Cyprze). Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu na Wydziale Prawa 
pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. 
 

  

 Vanessa Edwards 
Partner, K&L Gates w Londynie i Brukseli 
 
Vanessa Edwards jest partnerem w biurach K&L Gates w Londynie i Brukseli. Posiada szczególnie bogate 
doświadczenie w doradztwie dotyczącym wpływu regulacji unijnych na działalności przedsiębiorstw oraz 
strategii wywierania wpływu na proces legislacyjny. Vanessa Edwards koncentruje się w swojej praktyce na 
kwestiach regulacyjnych z zakresu prawa unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem unijnych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska w tym REACH (Regulacji dotyczących rejestracji, oceny, wydawania 
zezwoleń i ograniczeń dotyczących substancji chemicznych oraz regulacji dotyczących CLP - klasyfikacji, 
znakowania i pakowania). Doradza licznym klientom z sektora wydobywczego. Vanessa Edwards 
rozpoczęła współpracę z K&L Gates w 2008 r. po 15 latach pracy w Europejskim Trybunale 
Sprawiedliwości („ETS”) w Luksemburgu, najwyższym organie arbitrażowym w zakresie interpretacji 
przepisów prawa Unii Europejskiej, gdzie zajmowała się setkami spraw z różnych dziedzin, w tym 
kwestiami antydumpingowymi, przepływem kapitału, konkurencją, handlem międzynarodowym, klasyfikacją 
celną, podatkami i procedurami akcyzowymi; regulacjami z zakresu ochrony środowiska (w tym 
preparatami biobójczymi i środkami ochrony roślin, oceną wpływu na środowisko naturalne oraz siedliska 
dzikiego ptactwa) oraz kwestiami związanymi z utylizacją odpadów (w tym odpadów wydobywczych) oraz 
jakością wody), kontrolą importu i opłatami importowymi, importem równoległym (w tym sprawami 
dotyczącymi leków genetycznych); zamówieniami publicznymi, kontyngentami i pomocą państwa. Zanim 
zaczęła pracować dla ETS przez 10 lat zatrudniona była w międzynarodowej kancelarii prawnej w Londynie 
i Brukseli. Do 2012 r. pełniła funkcję Profesora Wizytującego w zakresie unijnego prawa spółek w King’s 
College London oraz redaktora w dziedzinie prawa precedensowego UE dla Oxford Journal of 
Environmental Law. 
 

 



   
 

 

 Maciej Jamka 
Partner Zarządzający, K&L Gates w Warszawie 
 
Maciej Jamka jest adwokatem praktykującym we wszystkich dziedzinach polskiego prawa, ze szczególnym 
uwzględnieniem postępowań spornych, fuzji i przejęć oraz nieruchomości. Prowadzi w warszawskim biurze 
K&L Gates praktykę z zakresu sporów sądowych i arbitrażu. Reprezentował klientów w niektórych 
z największych postępowań spornych toczących się w Polsce. Reprezentował Rzeczpospolitą Polską  
w kilku arbitrażach inwestycyjnych (BIT) oraz wiodące koncerny międzynarodowe w sporach dotyczących 
inwestycji. Znaczna część jego praktyki dotyczy sporów budowlanych. Doradzał klientom w związku 
z nabywaniem spółek i aktywów w wielu gałęziach przemysłu, a także w związku z dużymi fuzjami. 
Doradzał także w zakresie inwestycji greenfield w Polsce. Znaczna część doświadczenia Macieja Jamki 
dotyczy nabywania obiektów komercyjnych, budynków biurowych, niezabudowanych działek oraz gruntów 
rolnych i obejmuje również doradztwo w kwestiach administracyjnych z zakresu projektów budowlanych  
w Polsce. Maciej Jamka jest też często nominowany arbitrem w sprawach gospodarczych. 
 

 Dariusz Janus 
Prezes Zarządu LST Capitals (Baltic Ceramics) 
 
Dariusz Janus pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu LST Capitals S.A. Jest absolwentem Humboldt 
Universitaet w Berlinie i Institut Francoise de Gestion w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe 
w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia 
podyplomowe w zakresie analizy ekonomicznej i teorii inwestycji w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie. W latach 1995-1997 Dariusz Janus pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. jako analityk akcji; w latach 1997-1999 w Domu Inwestycyjnym BRE Banku 
S.A. jako analityk akcji i obligacji, a w latach 1999-2001 w PZU Życie S.A. był Naczelnikiem Wydziału 
Analiz i Dyrektorem Biura Inwestycji Finansowych. Następnie w latach 2001-2003 zajmował stanowisko 
Dyrektora Inwestycyjnego i pełnił funkcję Członka Zarządu w 7 NFI S.A. W latach 2003-2005 był Prezesem 
Zarządu i Członkiem Zarządu Aurora Investments sp. z o.o.; a w latach 2003-2007 pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu spółki Sondaż Plus sp. z o.o. i jednocześnie sprawował funkcję Prezesa Zarządu Magura Park sp. 
z o.o. Od roku 2007 zasiada w Zarządzie LST Capitals S.A. (uprzednio LUSATIA S.A.). W latach 2007-
2009 był Wiceprezesem Zarządu LZMO sp. z o.o., a w latach 2008-2009 Prezesem Zarządu SOL 
VENTURES S.A. (obecnie BALTIC CERAMICS S.A.). Od 2010 r. Dariusz Janus pełni również funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach SUNSHINE GARDEN S.A, INDUSTRY TECHNOLOGIES 
S.A.,BALTIC CERAMICS S.A., LZMO S.A., HOME CERAMICS S.A.; IN POINT S.A. 
 

  
 
 

Michał Kiełsznia 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 
Michał Kiełsznia został mianowany na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przez 
premiera Donalda Tuska 23 stycznia 2009 r. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności ekonomika 
ochrony środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, magister Wydziału 
Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywieniowej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Przed objęciem 
stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pełnił funkcję zastępcy Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska i jednocześnie dyrektora Departamentu Kontroli Szkód w Środowisku, 
Ekozarządzania, Promocji Informacji o Środowisku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wcześniej 
był dyrektorem Departamentu Parków Narodowych i Natury 2000, Departamentu Obszarów Natura 2000 
oraz Departamentu Obszarów Natura 2000 i Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie 
Środowiska. 
 

  



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski 
Profesor Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska 
 
Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska, 
jest specjalistą w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadzi 
badania w zakresie metodologii ocen oddziaływania na środowisko, oddziaływania transportu na 
środowisko i roli konfliktu w podejmowaniu decyzji. Zajmuje się również analizą ryzyka, budową modeli 
prognostycznych, informatyką środowiska i systemami informacji o środowisku. Autor ok. 100 artykułów, 
referatów i raportów, 3 monografii, 5 wdrożonych opracowań w przemyśle i w administracji publicznej. 
Pełnił m.in. funkcje doradcy Ministra Środowiska, eksperta Sejmowej Komisji OŚZNiL i 
wiceprzewodniczącego Konwencji EKG ONZ ocen oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym. Jest mediatorem m.in. w konfliktach dotyczących składowisk odpadów i lokalizacji 
obwodnic. Był moderatorem okrągłego stołu w sprawie obwodnicy Augustowa (Dolina Rospudy) oraz 
Warszawskiego Okrągłego Stołu Odpadowego. Był przewodniczącym Krajowej Komisji Ocen 
Oddziaływania na Środowisko i społecznym doradcą Pełnomocnika Rządu d.s. Polskiej Energetyki 
Jądrowej, jak również członkiem rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. W latach 2010-2011 pełnił funkcję ministra środowiska w pierwszym rządzie Donalda 
Tuska. 
 

 

 Bogdan Kuśnierz 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie 
 
Bogdan Kuśnierz jest absolwentem Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa i administracji na Uniwersytecie Śląskim. Pracę 
w nadzorze górniczym rozpoczął w 1991 r. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Tychach jako inspektor 
zakładów górniczych ds. wiertnictwa. Następnie w 1994 r. rozpoczął pracę w Wyższym Urzędzie 
Górniczym w Katowicach w charakterze specjalisty i głównego specjalisty. Od 2007 r. pełnił funkcję 
Kierownika zespołu ds. górnictwa otworowego i wiertnictwa w Departamencie Górnictwa. W październiku 
2010 r. został powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na stanowisko Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie. W trakcie pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym 
nadzorował zakłady górnicze ropy naftowej i gazu ziemnego, siarki, soli, zakłady wykonujące prace 
geologiczne oraz podziemne magazyny gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. Brał udział w tworzeniu 
aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w pracach Komisji Bezpieczeństwa 
Pracy w Górnictwie. Uzyskał stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu robót górniczych w otworowych 
zakładach górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny oraz siarkę rodzimą a także kierownika 
ruchu zakładu górniczego w zakładach wydobywających ropę naftową i gaz ziemny. Uczestniczy  
w pracach unijnej grupy organów ds. wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich  
z siedzibą w Brukseli. 
 

 

 Dr Karol Lasocki 
Of Counsel, K&L Gates w Warszawie 
 
Dr Karol Lasocki jest liderem Praktyki Innowacyjnej Energii i Ochrony Środowiska. W swojej praktyce 
skupia się na prawie energetycznym i przepisach dotyczących ochrony środowiska, a także finansowaniu 
projektów energetycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa konkurencji i kwestii 
regulacyjnych związanych z reprezentowaniem przedsiębiorców przed Urzędem Regulacji Energetyki. 
Karol Lasocki reprezentował spółki energetyczne w precedensowych sprawach sądowych dotyczących 
kwestii związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej, konkurencją i sporami dotyczącymi ochrony 
środowiska. Karol Lasocki jest Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich  
w Polsce i wykładowcą prawa energetycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Został 
zarekomendowany przez Chambers jako radca prawny specjalizujący się w kwestiach związanych  
z energetyką i naturalnymi źródłami energii. 
 



   
 

 

 Andrzej Mikosz 
Partner, K&L Gates w Warszawie 
 
Andrzej Mikosz jest ekspertem w zakresie rynków kapitałowych. Jego doświadczenie obejmuje również 
kwestie nadzoru właścicielskiego oraz prawo korporacyjne. Występował w charakterze doradcy emisji  
w kilku pierwszych i wtórnych ofertach publicznych (w tym ofercie GDR i podwójnych notowaniach,) a także 
jako wiodący prawnik w przejęciach spółek giełdowych. W 2008 i 2009 r. był szefem zespołu specjalistów  
z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz prawników, który opracował strukturę ostatecznej ugody 
pomiędzy RP s holenderskim ubezpieczycielem Eureko BV, która to ugoda zakończyła dziesięcioletni spór 
dotyczący kontroli PZU SA. Ugoda obejmowała zrzeczenie się największego w dziejach roszczenia 
wniesionego w arbitrażu BIT. Przed rozpoczęciem współpracy z warszawskim biurem K&L Gates, Andrzej 
Mikosz pełnił funkcje Ministra Skarbu Państwa, zajmując się w szczególności prywatyzacją i zarządzaniem 
aktywami państwowymi. Andrzej Mikosz jest rekomendowanym prawnikiem przez prestiżowe rankingi, 
m.in. European Legal Experts, Chambers i The Legal 500. 
 

 

 Irina Paliashvili 
RULG - Ukrainian Legal Group, P.A., Co-Chair 
CIS Local Counsel Forum 
 
Irina Paliashvili rozpoczęła swoją prywatną praktykę w 1992 r. poprzez utworzenie jednej z pierwszych 
kancelarii prawnych w Kijowie oraz współtworzenie prywatnej kancelarii prawnej w Moskwie. W 1995 r. 
założyła RULG-Ukrainian Legal Group, P.A. z siedzibą w Waszyngtonie. Pełniła funkcję Profesora na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kijowie. Irina Paliashvili ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa 
Międzynarodowego na Uniwersytecie w Kijowie i uzyskała tytuł Doktora w dziedzinie Prywatnego Prawa 
Międzynarodowego na tym samym uniwersytecie. Posiada także stopień LL.M. w dziedzinie 
Międzynarodowego Prawa Porównawczego uzyskany na George Washington University. Posiada 
uprawnienia do praktykowania na Ukrainie jako Specjalny Konsultant Prawny Dystryktu Kolumbia i jest 
członkiem Rady Adwokacje w Kijowie. Pełni funkcję Szefa Zespołu Prawnego Amerykańsko-Ukraińskiej 
Rady Biznesu, Wiceprzewodniczącego Russia/Eurasia Committee of the ABA's International Law Section 
oraz członka Komisji Doradczej Best Lawyers, a także Wiceprzewodniczącego CIS Local Counsel Forum. 
Zasiada także w Radzie Naukowej Kyiv School of Economics (KSE). Irina Paliashvili znalazła się wśród Stu 
Najlepszych Prawników (Wybór klientów) na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Yurydychna 
Gazeta, wiodącą publikację prawniczą na Ukrainie. Była indywidualnie rekomendowana jako wybitny 
specjalista w dziedzinie fuzji i przejęć na Ukrainie przez PLC Which Lawery i znalazła się w rankingu 
Najlepszych prawników na Ukrainie w zakresie prawa antymonopolowego, arbitrażu, prawa 
gospodarczego, zagadnień związanych z energią oraz fuzjami i przejęciami. Poza ogólną wiedzą z zakresu 
prawa gospodarczego i transakcji, posiada szczególne doświadczenie w zakresie ropy naftowej i gazu 
koncentrując się w szczególności na umowach o podziale produkcji. Jest współautorem ukraińskiej ustawy 
dotyczącej umów o podziale produkcji i doradzała w związku z różnorodnymi projektami podziału produkcji 
na Ukrainie, w Rosji, w Kazachstanie i w Gruzji. 
 

 



   
 

 

 Janusz Reiter 
Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych 
 
Janusz Reiter studiował germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim.  
W 1977 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz.W latach 1990-95 był ambasadorem Polski w Republice 
Federalnej Niemiec. Był aktywnie zaangażowany w proces przebudowy stosunków polsko-niemieckich.  
W 1996 roku J. Reiter założył Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależny think tank poświęcony 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. W 2005 roku J. Reiter  został mianowany ambasadorem Polski  
w Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku został Specjalnym Wysłannikiem do spraw zmian klimatu i w tej 
roli uczestniczył w przygotowaniach do konferencji klimatycznych w Poznaniu i Kopenhadze. Był też 
wiceprezesem Presspublica Sp. z.o.o. Od 2010 roku J. Reiter znowu kieruje pracą Centrum Stosunków 
Międzynarodowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował 
m.in. w „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Weltwoche“, „Washington Post“, „Wall Street Journal“, „Die Zeit“, 
a także w polskiej prasie.J. Reiter otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi  
z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, 
honorowy tytuł College of the Atlantic w USA. 
 

  
 Dr Ludwik Sobolewski 

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Panthéon -  Assas - Paris II. Doktor nauk prawnych, radca prawny, egzaminowany aplikant 
sędziowski. Ludwik Sobolewski rozpoczął karierę zawodową na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1992 -1993 pracował w Urzędzie Rady Ministrów; od kwietnia do 
maja 1993 był doradcą Ministra w Gabinecie Ministra, a następnie, od maja do grudnia 1993, dyrektorem 
Zespołu Organizacyjnego URM. W 1994 został doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie oraz szefem zespołu ds. organizacyjnego wydzielenia Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych (KDPW) ze struktur GPW. W latach 1994-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu KDPW.  
Od 28 czerwca 2006 dr Sobolewski pełni funkcję Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Od czerwca 2006 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KDPW, a od czerwca 2008 jej 
Wiceprzewodniczącym. W czerwcu 2011 ponownie  został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej 
KDPW, a od czerwca 2009 jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej BondSpot. Od 14 marca 2012 
pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. 
 

 

 Konrad Szymański 
Poseł PiS do Parlamentu Europejskiego, wicekoordynator Grupy Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)  
 
Konrad Szymański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W latach 1997-2001 był Doradcą ds. Międzynarodowych Marcina Libickiego, ówczesnego 
Przewodniczącego Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W latach 1999-
2000 pełnił funkcję Doradcy Wicemarszałka Sejmu RP, a w 2000 roku Doradcy w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Na przestrzeni lat 2000-2002 był Redaktorem Programowym TV Puls, następnie w latach 2002-
2011 Redaktorem Naczelnym Międzynarodowego Przeglądu Politycznego. W 2003 roku uczestniczył 
w International Visitors Programme Departamentu Stanu USA, Waszyngton, Nowy Jork. Od 2005 roku 
Konrad Szymański jest Członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu. W latach 2007-2008 
był członkiem Rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, od 2007 roku jest Członkiem Zarządu 
Kolegium Europejskiego w Natolinie. 
 



   
 

 

 Paul Tetlow 
Partner, K&L Gates w Londynie 
 
Paul Tetlow jest Partnerem w londyńskim biurze K&L Gates. Jego praktyka obejmuje różnorodne aspekty 
działalności korporacji, takie jak wprowadzanie spółek na giełdę i rozpoczęcie notowań na rynku AIM, fuzje 
i przejęcia oraz inwestycje kapitałowe wysokiego ryzyka. Wśród jego klientów są spółki górnicze, gazowe 
i naftowe, firmy świadczące usługi finansowe oraz spółki z branży nowoczesnych technologii. Ostatnio 
uczestniczył w projektach dotyczących wprowadzenia spółek na giełdę, niepublicznych ofert akcji oraz 
planowanego wprowadzenia na giełdę spółek górniczych, z branży naftowej i gazowej, a także inwestycji 
kapitałowych typu venture capital związanych z projektami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Paul 
Tetlow jest absolwentem Kingston University oraz Adelphi University w Nowym Jorku.  
 

  
 Krzysztof Walenczak 

Dyrektor Generalny 
Societe Generale Corporate & Investment Banking w Polsce 
 
Krzysztof Walenczak jest od maja 2012 roku Dyrektorem Generalnym polskiego oddziału Societe Generale 
Corporate & Investment Banking. Krzysztof Walenczak posiada duże doświadczenie w bankowości 
międzynarodowej. Od lat jest związany z finansami i rynkami kapitałowymi. Od sierpnia 2010 do grudnia 
2011 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jako wiceminister 
odpowiadał za politykę państwa dotyczącą rozwoju rynku kapitałowego oraz za największe transakcje 
prywatyzacyjne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadził  większość z 20 
największych prywatyzacji w historii Polski. Współpracę z Ministerstwem Skarbu rozpoczął jako doradca 
finansowy w sporze z Eureko w sprawie PZU, a następnie został mianowany doradcą ekonomicznym 
Ministra Skarbu. Krzysztof Walenczak był już wtedy doświadczonym bankierem inwestycyjnym. Pracę w 
bankowości inwestycyjnej rozpoczął w Lehman Brothers, gdzie był zatrudniony najpierw w Nowym Jorku w 
latach 2002-2007, a następnie w 2008 roku w Londynie. Specjalizował się w fuzjach i przejęciach, emisjach 
instrumentów finansowych na rynkach kapitałowych oraz restrukturyzacji firm z sektora bankowego, 
ubezpieczeniowego i „specialty finance”. W Londynie był odpowiedzialny za rozwój działalności Lehman 
Brothers na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Kazachstanu. Realizował projekty bankowości 
inwestycyjnej we współpracy z bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz giełdą papierów wartościowych z 
tego regionu. W 2008 roku rozpoczął pracę dla banku Nomura International. Przed zatrudnieniem w 
sektorze bankowym Krzysztof Walenczak pracował od 1996 roku w firmie Arthur Andersen w Nowym 
Jorku, w Departamencie Instytucji Finansowych. Krzysztof Walenczak uzyskał tytuł Master of Business 
Administration (MBA) na Harvard University, Harvard Business School. Jest również absolwentem City 
University of New York, gdzie zdobył tytuł Bachelor of Business Administration (BBA), z wyróżnieniem 
„summa cum laude”. 
 

 



   
 

 

 R. Timothy Weston 
Partner, K&L Gates w Harrisburgu 
Koordynator globalnej Praktyki Energetycznej K&L Gates 
 
R. Timothy Weston jest Partnerem w biurze K&L Gates w Harrisburgu w Pensylwanii i koordynatorem 
globalnej Praktyki Energetycznej. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w kwestiach związanych  
z ochroną środowiska, energią, naturalnymi źródłami energii oraz w kwestiach regulacyjnych  
i legislacyjnych. Jego praktyka obejmuje reprezentowanie klientów w związku z naturalnymi źródłami 
energii oraz kwestiami regulacyjnymi. R. Timothy Weston uzyskał tytuł licencjata z wyróżnieniem w 
dziedzinie matematyki na University of California w Santa Barbara w 1969 r., a w roku 1972 ukończył  
z wyróżnieniem Harvard Law School. Przez osiem lat stał pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Generalnego 
w Departamencie Źródeł Naturalnych (DER) w Pensylwanii. Następnie w latach 1979 – 1987 pełnił funkcję 
Podsekretarza Stanu w Departamencie Źródeł Naturalnych ds. Zarządzania Źródłami Naturalnymi, 
nadzorując programy regulacyjne dotyczące źródeł naturalnych, w tym dzierżawy obszarów państwowych, 
na których znajdują się pokłady ropy naftowej i gazu oraz źródła wody. Jednocześnie pełnił funkcję 
Komisarza Pensylwanii w Komisjach ds. Dorzecza Rzeki Delaware i Susquehanna. Jako członek zespołu 
K&L Gates zajmującego się kwestiami ropy naftowej i gazu w Kotlinie Apallachów, aktywnie uczestniczy  
w kwestiach związanych z eksploatacją złoża Marcellus. Jest autorem wielu artykułów z dziedziny 
środowiska i naturalnych źródeł energii, w tym artykułu pt. „Wyzwania związane z zaopatrzeniem w wodę 
i odprowadzaniem ścieków w związku z eksploatacją złoża Marcellus” (Water Supply and Wastewater 
Challenges in Marcellus Shale Development) opublikowanego w 30 Energy & Mineral Law Institute Ch. 
15 (2009). 
 

 

 Piotr Woźniak 
Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska 
 
Piotr Woźniak ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980-1984 
oraz 1986-1989 był asystentem w Państwowym Instytucie Geologicznym. Od 1989 r. do 1990 r. pełnił 
funkcję doradcy ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od września 1992 r. do 
grudnia 1996 r. był Radcą Handlowym w BRH w Montrealu przy Ambasadzie RP w Ottawie. Od 1997 do 
1998 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polsko-Amerykańskiej Korporacji Technologii Ochrony Środowiska 
PAKTO S.A. Od stycznia 1998 r. do marca 2000 r. pracował jako Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. 
infrastruktury, brał udział w pracach stałych komitetów RM oraz w zespołach zadaniowych m.in.: ds. 
restrukturyzacji kolejnictwa, energetyki i ds. dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Od lipca 2000 r. do 
marca 2002 r. był wiceprezesem zarządu ds. handlu i restrukturyzacji w Polskim Górnictwie Naftowym  
i Gazownictwie S.A. (PGNiG S.A.), gdzie odpowiadał za przekształcenie Spółki w grupę kapitałową, 
restrukturyzację portfela kontraktów importowych. Od 2002 r. do 2006 r. był radnym Miasta St. Warszawy, 
Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 31 października 2005 r. został 
powołany na stanowisko ministra gospodarki. Sprawowanie funkcji zakończył w listopadzie 2007 r.  
W 2010 r. został szefem rady Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). 
 

  



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

dr Małgorzata Woźnicka 
Hydrogeolog, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 
 
Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizowała się w hydrogeologii.  
W latach 1998-2004 prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale Geologii UW, co w 2004 r. 
zaowocowała obroną doktoratu. Od 2005 roku związana z Państwowym Instytutem Geologicznym-
Państwowym Instytutem Badawczym, gdzie jest odpowiedzialna m.in. za realizację zadań państwowej 
służby hydrogeologicznej w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych. Jej 
działalność zawodowa ukierunkowana jest przede wszystkim na hydrogeologię regionalną, kartografię 
hydrogeologiczną, ocenę zagrożeń wód podziemnych, a także szeroko pojętą gospodarkę zasobami wód 
podziemnych. Jest członkiem organów doradczych Ministra Środowiska: Komisji Opracowań 
Kartograficznych oraz Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Koordynuje w PIG-PIB projekty 
realizowane na zamówienie Ministerstwa Środowiska oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
zakresie realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej. Jest autorem lub współautorem wielu 
publikacji poruszających problematykę hydrogeologii regionalnej, metod oceny wrażliwości wód 
podziemnych na zanieczyszczenie, a także zarządzania zasobami wodnymi. Aktualnie pełni w PIG-PIB 
funkcję kierownika Programu Hydrogeozagrożenia.  
 

  
 Dr Jacek Wróblewski 

Członek Zarządu, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego;  
Dyrektor ds. Rozwoju, BNK Polska  
 
Jacek Wróblewski jest geologiem, którego doświadczenie zawodowe obejmuje trzydzieści lat pracy  
w dziedzinie geologii, poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przemysłu naftowego. Specjalizuje 
się w geologii inżynieryjnej, zarządzaniu inwestycjami oraz w zagadnieniach w zakresie regulacji sektora 
energetycznego. Zdobył szerokie doświadczenie pracując w Polsce, Egipcie i w Libii. Obecnie pełni funkcję 
członka zarządu OPPPW oraz należy do Stowarzyszenia Międzynarodowych Negocjatorów Przemysłu 
Naftowego (Association of International Petroleum Negociators). Jacek Wróblewski był poprzednio 
dyrektorem naczelnym Composite Energy na Polskę. Jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz posiada tytuł doktora nauk o ziemi. 
 

 Michael Zanic 
Partner, K&L Gates w Pittsburghu 
Lider globalnej Praktyki Energetycznej, Infrastrukturalnej i Zasobów K&L Gates 
 
Michael Zanic jest Partnerem w biurze K&L Gates w Pittsburghu i liderem globalnej praktyki Energetycznej, 
Infrastrukturalnej i Zasobów. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sporach sądowych oraz doradztwie 
prawnym. W swojej praktyce skupia się na doradztwie strategicznym na rzecz globalnych spółek 
energetycznych, produkcyjnych i budowlanych, w tym w sektorze ubezpieczeniowym, w zakresie Ustawy o 
zagranicznych praktykach korupcyjnych i innych przepisach antykorupcyjnych oraz innowacyjnych 
rozwiązań w związku z problemami związanymi z toksycznymi odpadami. Od 2003 r. Michael Zanic jest 
rekomendowany przez liczne rankingi, m.in. The Best Lawyers in America (2003-2011), Chambers USA 
Client’s Guide (2006-2011) oraz Guide to the World’s Leading Insurance and Reinsurance Lawyers (2006-
2011). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu w Pittsburghu w1989 r. Uzyskał tytuł 
licencjata z wyróżnieniem na tym samym uniwersytecie w 1986 r. Michael Zanic zasiada w Zarządzie 
kancelarii od 2000 r., najpierw jako Szef Praktyki Sporów Sądowych (2000-2004), a następnie jako partner 
ds. Administracyjnych biura w Pittsburghu (2005-2011). Od 2010 r. zasiada w Komisji Wykonawczej 
kancelarii. 
 

 

 


