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Polska wierci! Relacja z K&L Gates' First 
Annual Poland Oil & Gas Seminar 

Kancelaria K&L Gates ma w pełni globalny charakter i dynamiczną wi-
zję rozwoju. Zatrudnia blisko 2.000 prawników, świadczących usługi prawne 
w 39 biurach zlokalizowanych na czterech kontynentach. K&L Gates reprezen-
tuje wiodące globalne korporacje, rozwijające się przedsiębiorstwa oraz firmy 
średniej wielkości z każdej głównej branży przemysłu, jak też podmioty sektora 
publicznego, instytucje oświatowe, organizacje filantropijne i osoby fizyczne. 

16 listopada 2011 roku Kancelaria zainaugurowała prestiżowy projekt 
z serii Ropa Naftowa i Gaz pt.: Wiercimy! - Kwestie prawne i regulacyjne związane 
z poszukiwaniem, wydobyciem i przesyłem gazu łupkowego w Hotelu Radisson Blu 
w Warszawie. Seminarium  dotyczyło kwestii istotnych dla spółek już zaan-
gażowanych lub rozważających inwestycje w zakresie poszukiwanie i wydo-
bycia gazu łupkowego w Polsce. Dyskusje panelowe skoncentrowały się wokół 
aspektów prawnych i regulacyjnych poszukiwania i wydobywania gazu łup-
kowego, w tym kwestie związane z formalnymi aspektami organizacji procesu 
poszukiwań i eksploatacji zaprezentował m.in. Bogdan Kuśnierz – Dyrektor 
Okręgowego urzędu Górniczego w Warszawie, natomiast zagrożenia w ob-
szarze ochrony środowiska i związaną z tym odpowiedzialnością uczestników 
procesu zidentyfikował Prof. Stanisław Nagy z Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Uczestnicy seminarium moderowani przez wybitnych ekspertów-
prawników o międzynarodowej renomie: Michaela Zanica, Tomasza Dobro-
wolskiego, Tima Westona oraz czarującą Panią mecenas Halinę Więckowską 
szukali odpowiedzi na pytania, które stawiają sobie polscy przedsiębiorcy, ad-
ministracja państwowa i samorządowa oraz inne podmioty uczestniczące 
w procesie wydobywania, produkcji i transportu gazu łupkowego. To trwające 
pół dnia wydarzenie było pełnowartościowym forum profesjonalistów oraz 
ważnym głosem w ogólnopolskiej debacie na temat oczekiwanego burzliwego 
rozwoju tego przemysłu oraz problemów, jakie będziemy napotykać. Maciej 
Jamka, Partner Zarządzający K&L Gates podziękował wszystkim za aktywny 
udział oraz zapowiedział wkrótce, zważywszy na dynamikę rynku, organizację 
kolejnego seminarium.  


